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Agenda van de openbare gemeenteraad van
25 maart 2015

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

Datum: woensdag 25 maart 2015
Aanvang: 16:30
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 25 maart 2015 (pdf)

INFORMEREN RAAD OVER STAND VAN ZAKEN AARDBEVINGEN
OM 16.30 UUR

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen

a. Vaststelling verslagen raad 18-2-2015 en besloten deel 18-2-2015
Verslag - 18 02 15 Groningen Raad Index (pdf)
Verslag - 18 02 15 Groningen Raad (pdf)
Verslag - 18 02 15 Groningen besloten deel (pdf)

2. Benoemingen

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

a. Shelter City Groningen
Collegebrief - Pre-advies initiatiefvoorstel Shelter City Groningen (pdf)
Initiatiefvoorstel - Shelter City Groningen 2 (pdf)
Raadsbesluit - Shelter City Groningen (pdf)

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven
Bijlage - Lijst van ingekomen collegebrieven voor raad 25 maart (pdf)

b. Lijst van ingekomen overige stukken
Bijlage - Lijst van overige ingekomen stukken voor raad 25 maart (pdf)

6. Conformstukken

a. Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (tarieven grofvuil)
(raadsvoorstel 5 februari 2015, 4854961)
Raadsvoorstel - Wijziging legesverordening nav evaluatie grofvuil (pdf)
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Raadsbesluit - Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (tarieven
grofvuil) (pdf)
Raadsbesluit - Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (tarieven
grofvuil).1 (pdf)

b. Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat
(raadsvoorstel 20 februari 2015, 4883718)
Raadsvoorstel - Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat (pdf)
Raadsbesluit - Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat (pdf)

c. Begroting nieuwe stijl
(raadsvoorstel 5 maart 2015, 4866439)
Raadsvoorstel - Begroting nieuwe stijl (pdf)
Ingekomen stukken - Besluitpunten audit committee bijeenkomst 21 janu-
ari 2015 en uitnodiging voor bijeenkomst (pdf)
Bijlage - verslag audit committee 21 januari 2015 (pdf)
Raadsbesluit - Begroting nieuwe stijl (pdf)

d. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk
(raadsvoorstel 5-2-2015, 4854561)
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk
(pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk
(pdf)

e. Herziene grondexploitatie de Velden 2014
(raadsvoorstel 12-2-2015, 4866580)
Raadsvoorstel - Herziene grondexploitatie De Velden 2014 (pdf)
Geheime bijlage ex art 25 - herziene grex De Velden rv bijlage (vm. Ooster-
parkstadion) (pdf)
Raadsbesluit - Herziene grondexploitatie de Velden 2014 (pdf)

f. Kadernota verbonden partijen 2015
(raadsvoorstel 5 maart 2015, 4866440)
Raadsvoorstel - Kadernota verbonden partijen 2015 (pdf)
Bijlage - Verslag bespreking rekenkamerrapport 5 februari 2014 (zie voor
stukken aldaar) (pdf)
Bijlage - Verslag bespreking discussienotitie 1 oktober 2014 (zie voor stuk-
ken aldaar) (pdf)
Bijlage - memo griffie over samenwerkingsverbanden en GR’s (pdf)
Bijlage - Rob - democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden
(pdf)
Raadsbesluit - Kadernota verbonden partijen 2015 (pdf)
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g. Wijziging welstandnota Welstandskader Binnenstad
(raadsvoorstel 5-2-2015, 4854015)
Raadsvoorstel - Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad (pdf)
Raadsvoorstel - Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad (R&W
maart 2015) (pdf)
Privacy gevoelige bijlage, Zienswijze van Platform Cultureel Erfgoed Gro-
ningen (pdf)
Raadsbesluit - Wijziging welstandnota Welstandskader Binnenstad (pdf)

h. Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording gerelateerde moties en ini-
tiatiefvoorstellen
(raadsvoorstel 12-2-2015, 4866441)
Raadsvoorstel - Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording gerela-
teerde moties en initiatiefvoorstellen (pdf)
Raadsbesluit - Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording gerela-
teerde moties en initiatiefvoorstellen (pdf)

i. Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven
(raadsvoorstel 12 februari 2015, 4866918)
Raadsvoorstel - Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven
(pdf)
Collegebrief - Beantwoording vragen raadscommissie F&V 4 maart over de
begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Groninger Archieven (pdf)
Raadsbesluit - Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven
(pdf)

7. 1-minuut interventies

a. De ingestelde ’time out’ voor het afgeven van onttrekkingsvergunningen ge-
bied voorbereidingsbesluit (Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat)
Raadsvoorstel - Aanpassen bestemmingsplan binnenstad (pdf)
Motie 1) van Student en Stad en D66, Time-out A-kwartier, wordt verwor-
pen na hoofdelijke stemming (11 voor – alle leden van de fracties S&S en
D66 –, 27 tegen) (pdf)

b. Project Preventie van taalachterstanden 2015-2018 (raadsvoorstel 4-2-2015,
4850878)
Raadsvoorstel - Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 (pdf)
Motie 2) van SP en Stadspartij, Bestendiging taalontwikkeling, wordt ver-
worpen (voor SP, Stadspartij, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) (pdf)
Raadsbesluit - Project Preventie van taalachterstanden 2015-2018 (pdf)

c. Afgevoerd van de agenda

d. Afgevoerd van de agenda
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8. Discussiestukken

a. Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen 1945-2015 (raadsvoorstel 5
maart 2015, 4907642)
Raadsvoorstel - Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen
1945-2015 (pdf)
Raadsbesluit - Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen
1945-2015 (pdf)

b. Voorbereidingsbesluit Trompsingel (raadsvoorstel 12 maart 2015, 4923923)
Raadsvoorstel - Voorbereidingsbesluit Trompsingel (pdf)
Raadsbesluit - Voorbereidingsbesluit Trompsingel (pdf)

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 8a en 8b

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telefoon 050 – 3677726 (secretaris: de heer W.T Meijer. De agenda
is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vast-
gesteld.

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

Openbare raadsvergadering op woensdag 25 maart 17.10-18.45 uur 
 

M.k.a. Mw. B. Enting 

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening, mededelingen en 

vaststelling verslagen 

 

  

a. Vaststelling verslagen raad 18-2-

2015 en besloten deel 18-2-2015 
Vastgesteld  

2.  Benoemingen   

    

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

    

4. Initiatiefvoorstellen   

a. Shelter City Groningen 

 

 

 

 

 

 

Aangenomen Tegen: VVD, CDA, Partij voor de Dieren 

5. Ingekomen stukken   

a. Lijst van ingekomen 

collegebrieven 
  

b. Lijst van ingekomen overige 

stukken 

 Stadspartij wenst agendering jaarverslag Ombudsman 

c.a. in F&V 

6. Conformstukken   

a. Wijzigingsverordening 

Legesverordening 2015 (tarieven 

grofvuil) 

(raadsvoorstel 5 februari 2015, 

4854961) 

Aangenomen  

b. Gresco ledverlichting wijkpost 

Electronstraat 

(raadsvoorstel 20 februari 2015, 

4883718) 

Aangenomen  

c. Begroting nieuwe stijl 

(raadsvoorstel 5 maart 2015, 

4866439) 

 

Aangenomen  

d. Vaststelling bestemmingsplan 

Bedrijfsperceel Wolddijk 

(raadsvoorstel 5-2-2015, 

4854561) 

Aangenomen  
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e. Herziene grondexploitatie de 

Velden 2014 

(raadsvoorstel 12-2-2015, 

4866580) 

Aangenomen  

f. Kadernota verbonden partijen 

2015 

(raadsvoorstel 5 maart 2015, 

4866440) 

Aangenomen  

g. Wijziging welstandnota 

Welstandskader Binnenstad 

(raadsvoorstel 5-2-2015, 

4854015) 

Aangenomen  

h. Integraal gebiedsgericht werken 

en beantwoording gerelateerde 

moties en initiatiefvoorstellen 

(raadsvoorstel 12-2-2015, 

4866441) 

Aangenomen  

i. 

 

 

Begroting 2015 en jaarrekening 

2013 Groninger Archieven 

(raadsvoorstel 12 februari 2015, 

4866918) 

Aangenomen  

7. 1-minuut interventies   

a. De ingestelde ’time out’ voor het 

afgeven van 

onttrekkingsvergunningen 

gebied 

voorbereidingsbesluit (Vishoek, 

Hoekstraat en Muurstraat) 

 Motie 1 van Student en Stad en D66, Time-out A-

kwartier, wordt verworpen na hoofdelijke stemming 

(11 voor – alle leden van de fracties S&S en D66 –, 27 

tegen) 

b. Project Preventie van 

taalachterstanden 2015-2018 

(raadsvoorstel 4-2-2015, 

4850878) 

 

 

 

 

 

Aangenomen 

Motie 2 van SP en Stadspartij, Bestendiging 

taalontwikkeling, wordt verworpen (voor: SP, 

Stadspartij, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) 

 

Unaniem 

c. Afgevoerd van de agenda 

 
  

d. Afgevoerd van de agenda 

 
  

8. Discussiestukken   

a. Herdenken en vieren 70 jaar 

bevrijding Groningen 1945-2015 

(raadsvoorstel 5 

maart 2015, 4907642) 

 

Aangenomen Unaniem 

(de heer Van der Meide blijft buiten stemming) 

b. Voorbereidingsbesluit 

Trompsingel 

 

Aangenomen Unaniem 

 Sluiting     
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INDEX VERGADERING 18 FEBRUARI 2015

AGENDA INDEX
Nummer Pagina
1. Opening en mededelingen 1
1.a Vaststelling  verslagen  raadsvergadering  17  en  18 december  2014,  6 januari  2015 en  verslag

actualiteitendebat 21 januari 2015
1

2. Benoemingen 1
2.a Afscheid van mevr. N.G.J. Temmink (SP) 1
2.b Installatie van dhr. B. de Greef (vacature Temmink) 3
2.c Tijdelijke installatie van dhr. D. Brandenbarg (SP, vervangt mevr. C.M. van Dijk) 3
2.d Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot voorzitter van de raadscommissie Beheer & Verkeer 

(vacature Temmink)
4

2.e Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot lid van het audit committee (vacature Bloemhoff) 4
3. Mondelinge vragen en interpellaties (n.v.t.) 4
4. Initiatiefvoorstellen (n.v.t.) 4
5. Ingekomen stukken 4
5.a Lijst van ingekomen collegebrieven 4
5.b Lijst van ingekomen overige stukken 6
6. Conformstukken 9
6.a Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied (aanpassen leges)

(raadsvoorstel 9 januari 2015)
10

6.b Aanpak Knelpunten 30 km/uur-gebieden, Vechtstraat
(raadsvoorstel 15 januari 2015)

10

6.c Kredietaanvraag 2015 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en overige)
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

10

6.d Gresco isoleren appendages
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

10

6.e is 7.b geworden
6.f Kredietaanvraag m.b.t. gedeeltelijke verplaatsing Ieders t.b.v. OV-bureau

(raadsvoorstel, 27 januari 2015)
10

6.g Begrotingswijziging G-kwadraat (raadsvoorstel, 29 januari 2015) 10
6.h Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015

(Raadsvoorstel 19 december 2014)
11

6.i Centrumregeling beschermd wonen (raadsvoorstel, 4 december 2014) 11
6.j Voorbeslag rekeningresultaat 2014 Swingin’ Groningen 2015

(raadsvoorstel 9 januari 2015)
11

6.k Nacalculatie uitbreiding Rietwierde
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

11

6.l Nacalculatie krediet vervanging kunstgrasvelden sportpark Kardinge
(raadsvoorstel 23 januari 2015)

11

6.m Vaststelling bestemmingsplan Helpermaar 2014
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

11

6.n Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

11

7. 1-minuutinterventies 11
7.a Discussienotitie Dierenwelzijn. Inzicht in dierenwelzijn in de gemeente en aanbevelingen voor 

Groningen
11

7.b Fietspad de Verbetering, kredietaanvraag bomenstructuur
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

15

8. Discussiestukken 15
8.a Stand van zaken aardbevingen

(collegebrief 11 februari 2015)
15

8.b A-kwartier, tijdelijke aanwijzing veiligheidsrisicogebied en tijdelijk cameratoezicht 
(raadsvoorstel, 4 februari 2015)

42

8.c Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en ambitiedocument ‘Mooi’ Hoofdstation Groningen
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

50

8.d Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation (raadsvoorstel 22 januari 2015) 50
9. Sluiting 60
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OPENBARE VERGADERING VAN 18 februari 2015

Voorzitter: de heer P.E.J. den Oudsten
de heer B.N. Benjamins (8.a, 8.b)

Aanwezig:  de  dames  K.W. van Doesen-Dijkstra  (D66),  W. Paulusma  (D66),  F. Woudstra  (D66),
M. van Duin (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), N.G.J. Temmink (SP) (t/m agendapunt 2.a), C.E. Bloemhoff
(PvdA),  B. Enting  (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),  C. Schimmel  (D66),  A.J. Wonink  (D66),  E. Zirkzee  (D66),  D.  Brandenbarg  (SP)
(vanaf agendapunt 2.b), J.P. Dijk (SP), B. de Greef (SP) (vanaf agendapunt 2.b), W.H. Koks (SP), M. van
der Laan (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA),  D.J. van der Meide  (PvdA), D.S. Ruddijs (PvdA), M. van der
Glas  (GroenLinks),  W.B. Leemhuis  (GroenLinks),  K.S.N. van  der  Veen  (GroenLinks),  M.D. Blom
(VVD),  J.R. Honkoop  (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.: mevrouw C.M. van Dijk (SP)

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst

Secretaris: de heer P. Teesink

Wethouders: de  heren  P.S. de  Rook  (D66),  T. Schroor  (D66),  R. van  der  Schaaf  (PvdA),  J.M. van
Keulen (VVD) en M.T. Gijsbertsen (GroenLinks)

1. Mededelingen en vaststelling verslagen

1.a: Vaststelling verslagen raadsvergadering 17 en 18 december 2014, 6 januari 2015 en verslag 
actualiteitendebat 21 januari 2015

De VOORZITTER: Dames en heren, ik stel u voor dat wij beginnen. Ik open de vergadering. Er is bericht
van verhindering van mevrouw Van Dijk. Nu is de publieke tribune misschien wel gevuld met mensen die
denken: deze burgemeester heeft zijn eerste raadsvergadering, we gaan eens kijken hoe hij het doet. Maar 
ik moet u voor een deel teleurstellen, want een groot deel van de raadsvergadering zal door iemand anders
worden voorgezeten. Die doet dat uitstekend, want die is hier erg ervaren in.
Ik ga over tot besluitvorming van de vaststelling van de raadsverslagen van 17 en 18 december 2014, 
6 januari 2015 en verslag actualiteitendebat 21 januari 2015. Ik stel u voor om in een keer conform te 
besluiten. Akkoord?

2. Afscheid en benoemingen

2.a: Afscheid van mevr. N.G.J. Temmink (SP)

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot het afscheid van mevrouw Temmink. Nu doet zich weer zo’n 
mooi fenomeen voor, want ik kan natuurlijk een fantastisch verhaal houden hierover wat een geweldig 
raadslid u was, wat u ongetwijfeld was, maar het is mijn eerste raadsvergadering en uw laatste. Ik ga mij 
beperken tot het noemen van de feiten.
U bent raadslid geweest, lid van de commissie Onderwijs en Welzijn, Beheer en Verkeer en Financiën en 
Veiligheid. U bent op 26 september 2012 eerst als tijdelijke vervanger van mevrouw Rademaker en vanaf 
30 januari 2013 als opvolger van de heer Eikenaar raadslid geweest en in maart 2014 bent u opnieuw 
gekozen. U neemt afscheid omdat u achter uw partner aangaat, begrijp ik. Ja, dat is voor een 
geëmancipeerde vrouw natuurlijk een wat scherpe manier van zeggen, maar ik wens u veel succes in uw 
nieuwe bestaan. Nou krijgt u van mij een cadeautje en een bosje bloemen; dat ga ik u eerst geven en 
daarna zal mevrouw Van Gijlswijk op haar eigen wijze u nog even toespreken.

1
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u al zei: Nicole, je werd op 
26 september 2012 geïnstalleerd en je viel met je neus in de boter. De raadsvergadering duurde tot diep in
de nacht, omdat de wethouders van de PvdA en GroenLinks besloten hun portefeuille ter beschikking te 
stellen. Verzuchtend vroeg jij aan je partijgenoten: “Wordt het altijd zo laat?” Nou, vandaag mag je vroeg 
naar huis, want vandaag nemen wij helaas en tot spijt van velen afscheid van jou.
Nicole, je bent wel een beetje een aparte. Het persbericht waarmee de SP je vertrek aankondigde vertelt 
niet geheel de waarheid. Hoewel jouw werkplek vanaf hier gezien niet echt om de hoek is, maar zoals ik 
uit eigen ervaring weet, best wel te bereizen, is jouw werk helemaal niet de reden om Groningen te 
verlaten. De waarheid is gewoon dat jij jouw grote liefde Jorrit, hij zit hier ook op de tribune, achterna 
gaat en hij heeft een baan in Amsterdam gekregen bij De Correspondent. Dat is helemaal niets om je voor
te schamen. Er zijn jou al heel wat Groninger raadsleden voorgegaan.
Wat het meest aan je zullen missen zijn jouw af en toe cynische woordvoeringen en heldere taalgebruik. 
Je hebt een hartgrondige hekel aan verhullend taalgebruik en aan politici die veel woorden gebruiken 
maar feitelijk niks zeggen. Je had er gisteren nog een tweetfitty over met een niet nader te noemen 
raadslid. Jouw stelling is dat een raadslid zijn niets meer en niets minder is dan volksvertegenwoordiger 
zijn en dat je dat niet op een goede manier kunt doen als je niet enigszins dezelfde taal spreekt als de 
mensen die je vertegenwoordigt. Zinnen als: “Ik ga de dialoog gaan met mijn peuter” of: “We krijgen 
minder loon, dus er ligt een taakstelling op de weekboodschappen” of: “We participeren tegenwoordig 
niet meer zo goed samen, dus we gaan gedurende het huwelijksproces gezamenlijke invulling geven aan 
onze relatiekans”, dat soort zinnen krijg jij niet over je lippen. Mijn advies voor de toekomst is: houd dat 
zo.
Je bent voorzitter geweest van Beheer en Verkeer en velen vinden het jammer dat het maar zo kort mocht 
duren. Je was een goede voorzitter en je groeide ook in die rol. Je stond open voor adviezen en hulp van 
de griffier, maar je had ook duidelijke eigen ideeën en je eigen visie die jij mee meewoog in de te nemen 
besluiten. Je leidde de vergaderingen strak. Soms wel eens te strak, dan kon jij bitcherig overkomen. Daar
werd jij dan wel fijntjes door vriend Jorrit op gewezen, die thuis via internet je verrichtingen als voorzitter
volgde. Na afloop zei jij dan: “Ik was wel een beetje Chazia Mourali hè?” Mourali werd ooit getypeerd 
als de grootste bitch van de Nederlandse televisie wegens haar denigrerende en sarcastische opmerkingen.
Sarcasme heb jij wel met haar gemeen, maar dat is dan ook wel het enige.
Je bent een erg vrolijke, modebewuste meid en donderdag is jouw favoriete dag in de week, want op het 
werk is het dan ‘donderdag dansjesdag’. Je hebt trouwens een bizarre smaak qua accessoires in je 
woonkamer. Recentelijk heb je een kalf op sterk water aangeschaft. Ik hoop dat je achteraf blij bent dat je 
mij geen selfie van jezelf en dat kalf in die pot in de trein hebt gestuurd, want ik zou hem zo hier hebben 
kunnen projecteren.
Er is één eigenschap waarvan velen het fijn zouden vinden als jij die verbetert. Of je hebt het altijd druk, 
of je kijkt nooit op je horloge. Op afspraken in het fractieoverleg kwam je steevast op het nippertje of te 
laat. Begin dit jaar was de halve raad in rep en roer, want het scheelde niet veel of de installatie van 
burgemeester Den Oudsten liep gigantisch uit, omdat jij nog niet gearriveerd was. Of je komt gewoon 
helemaal niet opdagen. Arme Wolbert van de griffie heeft een keer helemaal alleen een overleg met de 
wethouder moeten doen. Ik weet dat je van dat laatste enorm hebt gebaald en daarom wrijf ik het je 
namens Wolbert nog maar eens in.

Wethouder VAN KEULEN: En namens de wethouder.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): En namens de wethouder, blijkt nu. Waar jij van baalde is, toen jij 
voorzitter van Beheer en Verkeer werd, je het woordvoerderschap over evenementenbeleid moest afstaan. 
Als veelvuldig bezoeker van allerlei feestjes en festivals heeft het onderwerp jouw hart en als voorzitter 
moest je de spannende debatten neutraal leiden, in plaats van er zelf vol in te gaan. Maar voor elk 
probleem heb jij wel een oplossing. Wat was je dan blij als het onderwerp als discussiestuk op de 
raadsagenda werd geplaatst, want dan mocht jij wel het woord voeren. Het zou mij trouwens ook niets 
verbazen als je als voorzitter daar een beetje de hand in gehad hebt.
Je hebt de afgelopen week een paar keer het gras voor de voeten van de nestor weggemaaid. Zo’n 
anderhalf, twee maanden geleden, was het bij de SP al bekend dat jij de raad zou gaan verlaten. De nestor 
heeft de opdracht aan haar moeder gegeven een cadeau voor jou te maken. Gekscherend bedoeld. Iets om 
aan je nek te hangen, iets om een aansteker in te doen, want aanstekers kun jij nooit vinden, omdat ze in 
de vele tassen die jij hebt zitten, maar nooit in de tas die je op dat moment bij je hebt. Ik wilde je er een 
hele voorraad aanstekers bij geven, maar inmiddels ben je bij het opruimen van je oude huis wel 26 
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aanstekers tegengekomen. En recentelijk, na afloop van een feestje, vond de nestor er nog eens 4. Nou, 
die 4 krijg jij bij je cadeautje, want met 30 aanstekers kun je voorlopig wel even vooruit.
Lieve Nicole, de raad zwaait je vandaag uit. Je inzet voor de stad zal gemist worden. De lokale SP zal je 
missen. Ik hoef je gelukkig niet te missen, want naast je fractiegenoot ben ik in het dagelijks leven ook 
nog je baas. Je vertrekt naar Amsterdam, waar je heel graag in de lokale SP-afdeling actief wilt worden. 
Jouw Groningse ervaringen, zeker die als raadslid in een coalitie, kunnen ze daar naar verluidt goed 
gebruiken. We wensen je voor de toekomst veel succes toe en hopen je in Groningen nog vaak te mogen 
begroeten.

De VOORZITTER: Nou zie ik, mevrouw Temmink, dat u met een briefje uw plaats verlaat. Betekent dit 
dat u het woord nog wilt voeren? Gaat uw gang.

Mevrouw TEMMINK (SP): Ja, voorzitter, het is gek om hier nu al te staan, want het is uw eerste 
raadsvergadering en mijn laatste raadsvergadering en voor mij na een relatief korte tijd. Tweeënhalf jaar 
geleden, tijdens mijn eerste hectische raadsvergadering viel het college. Alhoewel het er niet echt zo naar 
uitziet, weet je natuurlijk nooit wat er gebeuren kan vandaag. Misschien maakt u hetzelfde mee.
Tijdens die eerste vergadering zei iedereen tegen mij dat ik wel met mijn neus in de boter was gevallen. 
Zoveel spannends hadden mensen blijkbaar al lang niet meer meegemaakt. En spannend was het. Toen 
iemand tegen mij zei dat ik naar de wethouderskamer moest komen, wist ik vooral niet waar ik die kon 
vinden. Dat was inderdaad nog wel even spannend. Maar als raadslid val je volgens mij altijd met je neus 
in de boter, want wat is het een eer om dit te mogen doen. Tegelijkertijd is het soms verbazingwekkend 
wat er gebeurt. Descartes heeft mij als filosofiestudent geleerd dat je altijd kunt twijfelen. Het feit dat hij 
kon twijfelen aan of hij bestond, deed hem uiteindelijk uitkomen bij zijn bekendste idee: ik denk, dus ik 
ben. Als politicus lijkt twijfel helemaal niet zo’n goed idee als bij Descartes. Twijfel is eerder een teken 
van zwakte. Als politicus lijkt er tegenwoordig van je verwacht te worden dat je altijd een pasklaar 
antwoord hebt, altijd weet waar het over gaat en dat je ook altijd weet wat jouw politieke mening is. Geen
mening hebben is geen optie. Zoals een goed filosoof betaamt, blijf ik ook kritisch op mijn eigen 
aannames en ideeën. Toevallig weet ik dat meer raadsleden wel eens twijfelen. Zo heeft de heer Bolle wel
eens opgebiecht of hij niet voor de verandering moest kiezen voor naturel in plaats van paprikachips. Ja, 
voorzitter, zoals onze nestor de afgelopen dagen nog wel eens wilde roepen, ook 
volksvertegenwoordigers zijn net mensen. Sterker nog, voorzitter, ik zou wel zo ver willen gaan dat ook 
bestuurders net mensen zijn en dat ook zij wel eens twijfelen. Nu ik stop als raadslid is er ook weer wat 
meer ruimte voor openbare twijfel. Zo betwijfel ik of het wel een goed idee is om Groningen te verlaten. 
Ik twijfel aan het taalgebruik hier in de raad, zoals al aangegeven. En zoals D66 ergens in een provinciaal 
verkiezingsprogramma bezuinigingen aanduidt met de term ‘hervormingskansen’, ik weet niet of dat zo’n
goed idee is. Ik weet ook niet zeker of dit kabinet van de VVD en PvdA ooit wel eens echt gaat kiezen 
voor de veiligheid van Groningen en ik betwijfel ook of ik voor vandaag wel de goede outfit heb 
gekozen. Ik twijfel of mijn lief het wel zo leuk vindt dat ik nu weer zo vaak thuis ben met al die meningen
die ik heb. Toch heb ik wel wat zekerheden opgedaan in mijn kortstondige politieke werk hier, zoals dat 
je geen goede voorzitter kunt zijn zonder het werk van de griffie, in mijn geval zonder Wolbert. Zo weet 
ik zeker dat mijn fractie uiteraard de allerleukste is en twijfel ik absoluut niet aan de kwaliteiten van mijn 
opvolger Bob. Zo is het een zekerheid dat ik goed heb samengewerkt met mijn collega-raadsleden en de 
grapjassen van het college. Ik weet zeker ook dat de bodes zich altijd inspannen om goed voor ons te 
zorgen, maar wat ik vooral zeker weet is dat ik Groningen ontzettend zal gaan missen. Ik wens iedereen 
veel succes en plezier en de moed en ruimte om te twijfelen toe.

(Applaus)

2.b: Installatie van dhr. B. de Greef (vacature Temmink)
2.c: Tijdelijke installatie van dhr. D. Brandenbarg (SP), vervangt mevr. C.M. van Dijk)

De VOORZITTER: Dan leidt onder andere uw vertrek en het feit dat de mevrouw Van Dijk voorlopig 
niet meer terugkomt, tot de installatie van twee nieuwe leden van de raad. Daarvoor hebben wij een 
commissie van geloofsbrieven benoemd, bestaande uit mevrouw Kuik, mevrouw Van Doesen en de heer 
Koopmans. Mijn voorstel is dat mevrouw Kuik eerst voor de beide kandidaten de heer De Greef en de 
heer Brandenbarg aangeeft of het allemaal mag en deugt.
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Mevrouw KUIK (commissie geloofsbrieven): Ja, voorzitter, dat komt wel goed. De commissie heeft de 
geloofsbrieven van de heren De Greef en Brandenbarg in orde bevonden en de commissie stelt de raad 
dan ook voor om beide heren toe te laten als leden van de raad.

De VOORZITTER: Dan stel ik u voor dat de beide heren nu worden binnengeleid en ik verzoek u allen te
gaan staan. Ik heb net al even aan de andere kant van die deur de procedure met u doorgenomen. Het is 
allemaal buitengewoon eenvoudig, een kind kan de was doen, maar u moet wel even de goede dingen 
doen. Ik lees de tekst van de belofte voor en daarna wijs ik u nog even de weg wat u dan zelf moet doen. 
Het gaat om de volgende tekst.

Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik 
om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.

Ik verzoek u mij na te zeggen: “Dat verklaar en beloof ik.” Dan vraag ik dit eerst aan de heer 
Brandenbarg.

De heer BRANDENBARG (SP): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: De heer De Greef.

De heer DE GREEF (SP): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u hartelijk met uw raadslidmaatschap. U krijgt van mij bloemen. Ik 
schors de vergadering even, zodat de leden van de raad de nieuw benoemde raadsleden even kunnen 
feliciteren. Mijn verzoek is of de publieke tribune dat na de pauze doet.

(Schorsing 16.55 uur – 16.59 uur )

2.d: Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot voorzitter van de raadscommissie Beheer & Verkeer 
(vacature Temmink)
2.e: Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot lid van het audit committee (vacature Bloemhoff)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Aan de orde is de benoeming van de heer Van der Meide
tot voorzitter van de raadscommissie Beheer en Verkeer en de benoeming van de heer Van der Meide tot
lid van het audit committee. Ik stel u voor om in een keer conform te besluiten. Is niemand daarop tegen?
Dan doen we dat zo.
(Afgehamerd)

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

5.a: Lijst van ingekomen collegebrieven
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5.b: Lijst van ingekomen overige stukken
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De VOORZITTER: Ik stel u voor om conform het voorstel te besluiten. Akkoord?

6. Conformstukken

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de conformstukken. Ik stel u een iets gewijzigde procedure voor 
dan u gewend bent. Mijn voorstel is om eerst alle stemverklaringen in een keer af te leggen en daarna 
vink ik de lijst met u af, zonder verdere interrupties.
Voordat ik u vraag om stemverklaringen af te leggen, geef ik u aan dat ik het verzoek heb gekregen om 
agendapunt 6.e, Fietspad de Verbetering, te verschuiven naar 7.b. Daar is nog een kleine vraag over en die
moet ook beantwoord worden door de portefeuillehouder. Dan doen we net alsof dat een 
1-minuutinterventie is. Zullen we dat op die manier doen? Akkoord.
Wie heeft behoefte aan een stemverklaring bij een van de conformstukken? Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Bij agendapunt 6.i, de centrumregeling 
beschermd wonen, krijgen wij het signaal door dat waar in dit voorstel alles goed wordt geregeld voor de 
18+-jongeren, er op dit moment in Groningen jongeren van onder de 18, een heel kwetsbare doelgroep, 
tussen wal en schip vallen. Onder dit voorbehoud wil ik dit voorstel straks wel conform vaststellen, maar 
alvast aankondigen dat dit de reden is om het voor ons te agenderen in de eerstvolgende commissie 
Onderwijs en Welzijn. Hoe, dat laten wij de raad nog weten.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Zoals wij vorige maand al 
duidelijk hebben gemaakt, vinden wij het jammer dat er geen mogelijkheid was om het stuk G-kwadraat 
in de raadscommissie te bespreken, niet zozeer omdat wij hier vragen over hadden, maar omdat we nog 
enkele opmerkingen wilden plaatsen. Aangezien dat niet mogelijk was, maken we nu van deze 

9



 

Verslag - 18 02 15 Groningen Raad

17

gelegenheid gebruik. We waren eerlijk gezegd wel wat teleurgesteld over de inhoud van het stuk, omdat 
het niet alleen een begrotingswijziging is, zoals op de agenda staat, maar ook een uitvoeringsplan. Een erg
beknopt uitvoeringsplan. Bij de aanvang van G-kwadraat hebben wij aangegeven dat wij gecharmeerd 
waren van de hoofdpunten, maar dat het programma zou staan of vallen bij de uitvoeringsplannen, omdat 
deze nogal vaag waren. Met het antwoorden van de wethouder op dat punt hadden wij de impressie dat 
deze uitvoeringsplannen meer duidelijkheid zouden creëren. Helaas is dat niet het geval en worden alleen 
enkele voorbeelden genoemd. Wij hopen hierin op beterschap van het college, zodat dit belangrijke 
programma meer body krijgt en kan zorg dragen voor de groei van de gelegenheid.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van der Glas.

De heer Van der Glas (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een stemverklaring willen 
afgeven voor punt 6.h, inkoop en aanbestedingsbeleid. GroenLinks vindt inkoopaspecten als 
duurzaamheid, social return en het stimuleren van de lokale economie belangrijk. We zien graag een 
creatieve en innovatieve aanpak. We zien daar mogelijkheden toe binnen dit beleid. We zijn blij met de 
toezeggingen van de wethouder dat hij over de inhoud ook afstemming zoekt met maatschappelijke 
organisaties en wachten zijn reactie af. Wij stemmen in met dit voorstel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen graag ook een stemverklaring 
afleggen voor punt 6.i, het beschermd wonen. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij de woordvoering 
van de ChristenUnie, met daarbij een kanttekening dat wij ons wel zorgen maken over de 
overgangsregeling van zorg 18- naar 18+. Wij zien de decentralisaties als een kans om daar als gemeente 
wat vorderingen in te maken.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Voor 6.h wil de Partij voor de Dieren zeggen dat wij 
van mening zijn dat in het voorliggende plan de privacy van burgers onvoldoende gewaarborgd is, omdat 
gekozen is voor uitbesteding van ICT, waardoor data mogelijk inzichtelijk worden voor een grote groep 
medewerkers die komen en gaan. Ook zouden we meer de vinger aan de pols willen houden als het gaat 
om diervriendelijke en duurzame inkoop van goederen. Daarom kunnen wij toch niet instemmen met dit 
voorstel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen? Niet? Dan stel ik u voor om voor de
volgende voorstellen conform te besluiten, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

6.a: Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied (aanpassen leges)
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

6.b: Aanpak Knelpunten 30 km/uur-gebieden, Vechtstraat
(raadsvoorstel 15 januari 2015)

6.c: Kredietaanvraag 2015 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en overige)
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

6.d: Gresco isoleren appendages
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

6.e: Fietspad de Verbetering, kredietaanvraag bomenstructuur
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

6.f: Kredietaanvraag m.b.t. gedeeltelijke verplaatsing Ieders t.b.v. OV-bureau
(raadsvoorstel, 27 januari 2015)

6.g: Begrotingswijziging G-kwadraat (raadsvoorstel, 29 januari 2015)
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6.h: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015
(Raadsvoorstel 19 december 2014)

6.i: Centrumregeling beschermd wonen (raadsvoorstel, 4 december 2014)

6.j: Voorbeslag rekeningresultaat 2014 Swingin’ Groningen 2015
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

6.k: Nacalculatie uitbreiding Rietwierde
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

6.l: Nacalculatie krediet vervanging kunstgrasvelden sportpark Kardinge
(raadsvoorstel 23 januari 2015)

6.m: Vaststelling bestemmingsplan Helpermaar 2014
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

6.n: Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

De VOORZITTER: Ik stel voor om in een keer conform te besluiten.

7. 1-minuutinterventies

7.a: Discussienotitie Dierenwelzijn. Inzicht in dierenwelzijn in de gemeente en aanbevelingen voor 
Groningen.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren schreef de discussienotitie 
Dierenwelzijn om met de raad in gesprek te gaan over de stand van zaken van dierenwelzijn in de stad. 
Wat gaat er goed, wat kan er beter? Een van de onderwerpen was de dierenwelzijnsnota van de gemeente. 
Deze is sinds 2007 nooit geëvalueerd of aangepast, op enkele moties van de Partij voor de Dieren in 2012
na. Nieuwe ontwikkelingen zoals veranderende wetgeving en inmiddels behaalde doelen uit de nota, en 
het gedeeltelijk zonder accordering van de raad schrappen van zaken uit deze nota, maken herziening 
volgens ons van belang. Daarom dienen we een motie in, die oproept de nota opnieuw vast te stellen. Wij 
vinden het belangrijk dat elke nota, dus ook deze, up-to-date is en dat inzichtelijk is of gestelde doelen 
ook behaald worden. Deze motie dienen we samen in met de SP en de Stadspartij.
Verder zijn er al een tijdlang gesprekken gaande tussen de gemeente en de dierenambulance en 
dierenbescherming over het uitvoeren van de wettelijke taak van het opvangen van gevonden zwerfdieren
en wellicht vanuit ethische overwegingen nog een stapje meer. De wethouder wil een degelijke regeling 
op poten zetten, wat positief is. Hij spreekt daarbij echter niet met andere partijen uit het werkveld, zoals 
dierenopvangcentra. Om voor de lange termijn een goede regeling te treffen is het volgens ons echter 
nodig om breed geïnformeerd te worden. Daarom willen wij via de volgende motie oproepen om ook ten 
minste eenmalig in dit proces andere partijen te horen over hun ideeën over goede opvang van dieren. Het
zijn immers vaak op zichzelf staande organisaties die niet per definitie dezelfde kennis en hetzelfde 
inzicht hebben als de dierenambulance of dierenbescherming en daarom een waardevolle aanvulling 
kunnen zijn. Naar aanleiding van de toezegging van de wethouder om ons op de hoogte te houden 
wanneer er meer bekend is, wachten wij het proces nu eerst verder af.

Motie (1): Evaluatie van Kop tot Staart (PvdD, SP, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de 
Dierenwelzijnsnotie van Partij voor de Dieren,

constaterende dat:
- op 31 oktober 2007 de Groninger dierenwelzijnsnota van Kop tot Staart is vastgesteld door de 

raad;
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- deze nota, op enkele wijzigingen via moties van de Partij voor de Dieren in maart 2011, niet 
herzien of geëvalueerd is;

overwegende dat:
- sinds vaststelling van de dierenwelzijnsnota veel is gewijzigd op dierenwelzijnsvlak, ook wat 

betreft in de nota vastgestelde doelen en plannen;
- voor degelijk dierenbeleid een up-to-date nota, met toetsbare en doelmatige doelen wenselijk is;

verzoekt het college:
- een nieuwe dierenwelzijnsnota vast te stellen, die zal ingaan per 2016 en de huidige nota te 

evalueren, voor te leggen aan de raad, ten minste voor het zomerreces van 2015;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie (2): Luistervink (PvdD)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de 
Dierenwelzijnsnotie van Partij voor de Dieren,

constaterende dat:
- er al enkele maanden gesprekken gaande zijn met de Dierenambulance Groningen en 

Dierenbescherming Groningen over een goede uitvoer van het opvangen en vervoeren van 
gevonden dieren in de gemeente;

- de wethouder heeft aangegeven dat hierbij geen gesprekken plaatsvinden met organisaties in het 
werkveld (zoals dierenopvangcentra), anders dan de twee genoemde partijen;

overwegende dat:
- andere dierenorganisaties, die nu niet bij de gesprekken betrokken zijn, veel vakkennis en 

ervaring hebben op het gebeid van dieren en dierenopvang (die de Dierenambulance en 
Dierenbescherming niet hebben, omdat deze andere taken uitvoeren), die van nut kunnen zijn 
voor de totstandkoming van een goed dieren(opvang)beleid;

- deze organisaties niet vanzelfsprekend via de Dierenambulance, dan wel de Dierenbescherming, 
hun kennis en ideeën over kunnen dragen aan de gemeente en het niet altijd eens zijn met de visie
van de Dierenambulance of Dierenbescherming, waardoor mogelijk argumenten en 
mogelijkheden gemist worden, wanneer deze organisaties niet worden gehoord;

verzoekt het college:
- in aanvulling op de gesprekken met de Dierenambulance en de Dierenbescherming, ten minste 

eenmaal een overleg te organiseren, waarbij andere dierenwelzijnsorganisaties, die actief zijn in 
de gemeente, zijn uitgenodigd, om input te leveren voor een goed dieren(opvang)beleid;

- hierbij in ieder geval de diverse dierenopvangcentra, zoals knaagdierenopvang Snuitje, faunavisie
Westernieland en konijnenopvang Joy, te betrekken;

- een verslag van deze bijeenkomst aan de raad te doen toekomen;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. De moties maken deel uit van de beraadslagingen.
Wie mag ik verder woord geven? De heer Van der Glas.

De heer Van der Glas (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft een belangrijk 
onderwerp geagendeerd, namelijk dierenwelzijn. De taken van de gemeente worden volgens mijn fractie 
goed nagekomen. De opvang van dieren is goed en onze groene gebieden zijn werkelijk met elkaar 
verbonden. GroenLinks vindt verbetering van de biodiversiteit in de stad erg belangrijk. Gisteren nog 
konden wij op OOGTV zien dat de universiteit 200 nestkasten gaat plaatsen op haar gebouwen en ook in 
de woontoren De Groenling is geïnvesteerd in dieren door 130 gierzwaluwkasten in te metselen. 
Prachtige initiatieven van maatschappelijke partijen.
Toch staat de populatie vogels die afhankelijk is van stedelijke bebouwing onder druk. Wij hebben 
daarom een motie opgesteld om eigenaren van panden te stimuleren om bij bouw of verbouw van hun 
woning te letten op nesten en foerageermogelijkheden. Mijn fractie vindt niet dat er behoefte is aan een 
herziening van de dierenwelzijnsnota, omdat dit punt nog steeds de volle aandacht krijgt. Liever zien wij 
dat deze energie gestoken wordt in de uitvoering van de inhoud van de nota. Tenslotte valt, zoals wij 
begrijpen, de opvang van knaagdieren onder verantwoordelijkheid van de dierenbescherming. Dank u 
wel.
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Motie (3): Kasten van Huizen (GroenLinks)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de 
discussienotitie Dierenwelzijn,

overwegend dat:
- veel stadsvogels qua nestgelegenheid en foerageergebied afhankelijk zijn van de bebouwde 

omgeving;
- de mogelijkheid voor vogels om te nestelen en te foerageren de laatste jaren verslechterd is;
- hierdoor de populaties van kenmerkende soorten als zwarte roodstaart, gierzwaluw, huismus en 

spreeuw onder druk staan;
- het bij veel huizenbezitters aan kennis ontbreekt om diervriendelijker te bouwen;
- corporaties met hun woningvoorraad hier ook een belangrijke rol in kunnen spelen;

concludeert dat:
- goede voorlichting over woning(ver-)bouw kan leiden tot een betere populatie van soorten die nu 

onder druk staan;
verzoekt het college:

- woningbezitters te informeren over de mogelijkheden van diervriendelijk (ver-)bouwen en te 
stimuleren die toe te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de Partij voor de Dieren voor het 
aanleveren van de discussienota Dierenwelzijn. Ik denk dat het goed is dat we het daar nog eens een keer 
met elkaar over gehad hebben. Wat betreft de moties die zijn ingediend, is ons uitgangspunt dat wij geen 
beleid moeten gaan maken om het beleid. Ik denk dat de wethouder daar in de commissie een terechte 
opmerking over heeft gemaakt. De dierenwelzijnsnota hervormen is iets wat we zouden kunnen doen, 
maar dan moet er wel een echte noodzaak toe zijn. Dan moeten wij echt het idee hebben dat we met 
nieuw beleid komen. Ik wacht wat de moties betreft de reactie van het college even af, maar we zouden er
alleen mee instemmen als het daadwerkelijk meerwaarde heeft en anders vinden wij het niet nodig.

De VOORZITTER: Dank u wel. Er zijn geen verdere sprekers uit de raad. Wethouder Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, wij hebben hier inderdaad uitgebreid in de commissie over 
gesproken. Ik heb daar ook uitgebreid de loftrompet gestoken over wat wij allemaal wel doen in deze stad
op het gebied van dierenwelzijn, onder andere door de inspanning van de Partij voor de Dieren en 
anderen en ik heb ook toegezegd dat wij in elk geval op het gebied van het doelsoortenbeleid nog even bij
u terugkomen. Daar zit enerzijds een van de grootste positieve kanten van ons beleid en anderzijds is daar
denk ik ook de gelegenheid om even terug te kijken. Doen we nu de goede dingen? Ik zal gelijk even 
ingaan op de verschillende moties die zijn ingediend, hoewel er een nog onderweg is, voorzitter. Ik hoop 
dat ik die snel bemachtig.
De dierenwelzijnsnota, we hebben het er in de commissie ook over gehad, het standpunt van het college 
is dat wij de nota uitvoeren en voor een groot deel uitgevoerd hebben en dat wij allerlei discussies die ook
in de notitie in de commissie aan de orde zijn geweest, voortdurend met elkaar voeren. Dat dezelfde 
thema’s blijven terugkeren, dat wij bij antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren in september 
ook uitgebreid hebben kunnen reageren en reflecteren, dat uw raad moties heeft ingediend. Wij zien als 
college niet zozeer wat wij nog aanvullend daaraan in de nota zouden moeten opschrijven dan wat wij al 
hadden. Daar zien we de meerwaarde niet zo van in en u hebt ook, naar de overtuiging van het college, 
een reactie gehad op alle onderdelen van de dierenwelzijnsnota als het gaat om de uitvoering. Daar ben ik 
in de commissie ook op ingegaan. Het college zou die motie willen ontraden.
Dan de motie over de gesprekken. Ik denk dat het goed is om vooraf ook aan te geven dat wij in onze 
relatie met de dierenambulance en de dierenbescherming iets zien van een hoofdaannemerschap en een 
onderaannemerschap. We hebben een financiële relatie met de twee organisaties en vervolgens is het ook 
aan hen om eventueel met anderen afspraken te maken over de uitvoering van die taken. Ik zou geen pad 
in willen slaan waarop wij als gemeente met al die afzonderlijke organisaties gesprekken gaan voeren. 
Dat lijkt me eerlijk gezegd niet zinvol en ook niet nodig. Wel is er gelegenheid om u te informeren over 
een heel recente ontwikkeling. Eind vorige week heb ik vernomen dat de gesprekken die al maandenlang 
gaande zijn tussen dierenambulance en dierenbescherming niet tot een gewenst resultaat hebben geleid. 
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De partijen hebben aangegeven dat zij niet nog meer efficiencywinst zien dan zij in dit proces hebben 
kunnen behalen. Dat betekent dat er een nieuwe situatie is en dat het college zich zal beraden over hoe wij
dan met de dierenopvang omgaan. Daar krijgt u binnen afzienbare tijd bericht over.
Voorzitter, het oordeel over de motie van GroenLinks over de mogelijkheden van vriendelijk verbouwen 
laat ik over aan de raad.

De VOORZITTER: Wilt u dat ik nog even wacht met het in stemming brengen van de moties? Heeft u er 
allemaal goed kennis van kunnen nemen? Is er behoefte om daar nog nader op in te gaan?
Ik stel je voor dat wij overgaan tot stemming.

De heer KELDER (PvdD): Kunt u die ene nog even laten zien, die van GroenLinks? Die hebben wij nog 
niet.

De VOORZITTER: Dan wachten we nog even. Is er nog behoefte aan het afleggen van 
stemverklaringen? De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u, voorzitter. Deze gaat over motie 3. Wij zullen die motie 
steunen. Wij hebben tenslotte in 2011, toen wij tien jaar bestonden als Stadspartij, de hele raad een 
vogelkastje cadeau gedaan dus dan moeten wij die lijn doorzetten, dus we zullen de motie steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Het gaat ook over motie 3 van GroenLinks. Wij 
twijfelen ernstig aan de effectiviteit van deze maatregel en we stemmen daarom tegen.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, wij zullen tegen motie 2 en 3 stemmen, omdat wij daar juist de reden 
zien waarom dat beleid op het gebied van dierenwelzijn weer eens gemoderniseerd zou moeten worden. 
Met enige regelmaat passeren allerlei leuke plannetjes en moties de revue en wij vinden dat het juist 
eindelijk eens een keer in een beleidskader ondergebracht zou moeten worden. Vandaar dat wij motie 1 
ook mee hebben ondertekend.

De VOORZITTER: Dank u wel.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter?

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel. Was de heer Loopstra mij niet voor?

De VOORZITTER: Ik geef u het woord.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Oké, dank u wel. Motie 1, daar zijn wij voor. Wij zijn wel voor 
herziening van de nota en ondanks de goede dingen die gedaan worden, is het goed om die nogmaals 
tegen de meetlat te leggen. Wij zijn tegen motie 2 want daar heeft de wethouder uitvoerig antwoord op 
gegeven. En motie 3, dat is een mooi idee om het beleidskader handen en voeten, of in elk geval wat meer
body te geven.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Dank u, voorzitter. Wij zijn tegen een nieuwe nota Dierenwelzijn. Wij 
vinden dat de Partij voor de Dieren weer voldoende aandacht heeft gevraagd voor dierenwelzijn in de stad
en een nieuwe notitie is voor ons niet nodig. Ik vond ook de uitspraak van het college voldoende hierin.
Van motie 2 vond ik ook dat de wethouder daar adequaat op heeft gereageerd. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Schimmel.
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De heer SCHIMMEL (D66): Motie 1 en 2 tegen, in het licht van de opmerkingen die de wethouder 
hierover maakt. Motie 3 vinden we niet nodig om een stukje tekst in te dienen op de website, dus ook 
tegen.

De VOORZITTER: Zijn we er zo? De gaan we over tot stemming. Ik breng in stemming motie 1, onder 
de kop ‘Evaluatie van kop tot staart’. Wie is voor deze motie? Dat zijn de Partij voor de Dieren, de fractie 
van de SP, de fractie van het CDA, van de ChristenUnie. Alle overige leden van de raad zijn tegen. De 
motie is verworpen.
Dan motie 2 onder de naam ‘Luistervink’. Wie is voor deze motie? De Partij voor de Dieren, Stadspartij, 
de overige leden van de raad zijn tegen. De motie is verworpen.
Motie 3, ingediend door GroenLinks onder de kop ‘Kasten van huizen’. Wie is voor deze motie? De Partij
voor de Dieren, Stadspartij, ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks. Niet genoeg hè? De motie is verworpen.

7.b: Fietspad de Verbetering, kredietaanvraag bomenstructuur
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

De VOORZITTER: Fietspad de Verbetering.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik zal het kort houden. Mijn fractie is erg blij met de 
komst van het nieuwe fietspad en deze snelle route tussen de Peizerweg en Hoogkerk is een hele 
verbetering. Ook de aanplant van bomen langs het pad juichen wij zeer toe.
Waar we aandacht voor willen vragen, is de naamgeving. Op de wijkwebsite van Hoogkerk werd een 
straatnaam genoemd die misschien meer recht zou doen aan de historische situatie, namelijk het 
Fraterpad. Het pad loopt namelijk door het land dat in de vijftiende eeuw door de Groninger Broeders des
Gemenen Levens werd ontgonnen, zo bleek uit onderzoek van historicus Harry Carton. De 
naamverbetering is veel jonger en verwijst naar de voormalige naam van het plaatselijke waterschap. 
Deze naamsuggestie is inmiddels ingediend bij de straatnamencommissie door Hoogkerk en naar wij 
begrijpen ondersteunt de VWH de naam ook. Graag wil mijn fractie deze mogelijke naam ook onder de 
aandacht van het college brengen en daarmee van de straatnamencommissie. Graag een reactie van het 
college.

De VOORZITTER: Wethouder De Rook.

Wethouder DE ROOK: Nu wil het geval dat u de voorzitter van de straatnamencommissie hier heeft 
zitten. Ik neem de suggestie van de heer Leemhuis graag mee. Volgens mij is het zeker vanwege de 
historische onderbouwing die erbij is gegeven een heel goede aanleiding om het ook zo te gaan doen. We 
nemen het mee bij de besluitvorming in de straatnamencommissie. Het lijkt me uitstekend.

De VOORZITTER: Moeten we op dit stuk nog een besluit nemen? Is er behoefte aan een stemverklaring 
op het stuk? Niet? Het was een conformstuk, dus ik stel voor om conform te besluiten.

8. Discussiestukken

8.a: Stand van zaken aardbevingen
(collegebrief 11 februari 2015)

De VOORZITTER: De heer Benjamins neemt de leiding van de vergadering over.

De plv. VOORZITTER: Dan gaan wij over naar het inhoudelijke deel. We hebben hierbij een 
inspreekster. Dan wil ik mevrouw Kiki naar voren roepen. Mevrouw Kiki, u heeft drie minuten. U kent 
verder de procedure.

Mevrouw KIKI: Dit is dubbelzijdig gekopieerd door iemand die dacht dat ik daaraan behoefte had. Dit is 
het gasbesluit. De heer Kamp doet nog meer onderzoeken. Deze hoeveelheid heb ik inmiddels ook over 
het Groninger Forum en dat gaat volgende week naar het OM, omdat B en W maar doorgaan met het 
bouwen aan het Groninger Forum en er valse rapporten zijn.
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Dit is een Jip- en Janneke-uitvoering van hoe ver de windhinder van het Groninger Forum over de 
binnenstad gaat. B en W weigeren het te onderzoeken. De BAM onderzoekt nu de 
aardbevingsbestendigheid, maar de BAM is bouwer. Dat noemen wij belangenverstrengeling.
Wethouder Schroor loog in de gemeenteraad over dat de winst binnen de normen van een niet-bestaande 
windwetgeving faalt. Wethouder De Rook loog dat het Forum binnen alle Forumnormen valt.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kiki, ik wil u verzoeken om dit soort termen hier niet te gebruiken.

Mevrouw KIKI: Wethouder Van der Schaaf spreekt de onwaarheid dat de NAM alles gaat betalen. In de 
collegebrief blijkt dit niet zo te zijn. Ik heb volgende week eindelijk, na vijf jaar, een gesprek met 
burgemeester Den Oudsten en de burgemeester stelt in het Dagblad van het Noorden dat nu al bekend is 
dat het Forum aan geen norm zal voldoen en dat mensen in gevaar worden gebracht. Ik heb de NAM 
geïnformeerd over de strafbare rapporten en het blijft dus waarschijnlijk dat de NAM niet meebetaalt. Ik 
heb gisteren vragen naar u toegestuurd en de vraag is de volgende: op 11 juni 2014 heeft wethouder Van 
der Schaaf gezegd dat er een aardbevingsonderzoek gaande was. Dat is dus al een half jaar geleden. Wat 
is er sindsdien dan onderzocht en door wie? De heer Vreeman zat in een groep aardbevingsbestendigen. 
Op 18 december meldde hij dat er 40 miljoen euro tot 60 miljoen euro bij moest. Wie zaten er in dat 
onderzoek en op welke basis deed hij die uitspraak dat er 40 miljoen euro tot 60 miljoen euro bij moest? 
De heer De Rook zijn dat hij wachtte op normen, maar de NPR998 gaat over woningen, nieuwbouw en 
niet over publieke gebouwen. Ook de Eurocode 8 is nog niet vastgesteld. En tot slot: als het Forum 
aangepast wordt, dusdanig dat het niet meer het Forum is, moet de hele inspraak opnieuw, moet de 
vergunningsprocedure opnieuw en moet de REP-subsidie terug.
Ik vind het heel erg moeilijk om te horen dat u allen zegt dat u belooft of zweert dat u de wet zult naleven.
Dat gebouwtje heeft allemaal valse rapporten die strijdig zijn met de wetgeving. Ik heb nog geen raadslid 
daarover gesproken.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Kiki. Dan ga ik naar de raad geef ik het woord aan de heer
Luhoff, D66.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met de aardbeving van 30 september 2014 in 
Ten Boer veranderde de positie van Groningen Stad in een aardbevingsdossier. Natuurlijk ook voor die 
tijd had Groningen grote betrokkenheid bij dit dossier. Niet alleen omdat de effecten van de aardbevingen 
letterlijk voelbaar waren in de stad en ook hebben geleid tot schademeldingen, maar ook vanwege de 
natuurlijke betrokkenheid van de stad bij de regio, zeker op dit dossier. Voorzitter, in de tussentijd tussen 
toen en nu is er een heleboel gebeurd en wat er nog moet gebeuren, is ook wel helder. De gaswinning 
moet worden teruggebracht, goede en snellere afhandeling van schade moet worden georganiseerd, er 
moet een snelle aanpak van preventieve versterking komen voor gebouwen in deze stad, de economische 
schade en imagoschade moeten worden voorkomen en nieuwe perspectieven op het gebied van economie 
en duurzaamheid voor de regio moeten worden geschapen.
Voorzitter, de gaswinning moet worden teruggebracht. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde begin 
2013 om de gaswinning zo snel en zo veel als realistisch mogelijk is terug te brengen. In de afgelopen 
twee jaren is er al een heleboel onderzoek gedaan naar de relatie tussen aardgaswinning en 
aardgasbevingen. Dat onderzoek moet nog worden voortgezet, maar dit neemt niet weg dat de relatie 
tussen de aardgaswinning en aardbevingen nog steeds niet is ontkracht. Daarom is het advies van het 
Staatstoezicht op de Mijnen nog steeds actueel. Voorzitter, een goede en snelle afhandeling van de schade.
Dat bewoners in onze regio schade ondervinden door de aardbevingen staat vast en dat deze schade moet 
worden vergoed door de veroorzaker is ook heel helder en logisch. Dat het nu aan de bewoners is om een 
relatie tussen de aardbevingen en de schade aan te tonen past niet binnen een ruimhartige maar vooral 
eerlijke genoegdoening voor de regio. De bewijslast moet daarom worden omgekeerd en de schade moet 
snel en goed worden afgehandeld. In dat kader is het ook heel goed dat de gemeente nu proactief de 
schadeafhandeling in de gaten houdt en blijft aandringen op een snelle en goede afhandeling.
Voorzitter, de snelle aanpak en preventieve versterking van gebouwen. De veiligheid van Groningen is in 
het geding en ook als de gaswinning wordt teruggeschroefd naar het meest veilige scenario, blijven er 
risico’s bestaan. En daarom moet de preventieve versterking van gebouwen met de hoogst mogelijke 
prioriteit worden aangepakt.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk heeft een vraag voor u.
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De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, we kunnen inderdaad heel lang gaan praten over woningen die hersteld 
moeten worden en volgens mij zijn wij het daar allemaal over eens. Dat de NAM daar een rol in heeft en 
dat het snel moet worden afgehandeld, dat wij vinden dat de bewijslast moet worden omgedraaid, daar 
zijn we het allemaal over eens. Volgens mij zijn er twee dingen in het debat die ertoe doen. Dat is: 
behoren wij tot het aardbevingsgebied, ja of nee? En ten tweede: hoe ver willen wij dat de gaskraan wordt
dichtgedraaid en wat vindt u een acceptabel risico? En dat is de vraag die ik aan de heer Luhoff heb. Ik 
hoor de fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten vaak in de pers roepen dat het naar 
30 miljard m3 moet. Wat vindt D66 hier in de stad? Wat is voor u een acceptabel risico om te nemen?

De heer LUHOFF (D66): De vraag is helder. U stelt twee vragen: behoort de stad Groningen tot het 
aardbevingsgebied? Nou, het antwoord uit de brief is: op dit moment niet. Het kan later wel zo zijn. Ik 
vind het niet uit te leggen als er een aardbeving gebeurt ten oosten van de stad – wat helemaal niet zo’n 
gek idee is – dat bewoners in Engelbert anders moeten worden behandeld dan bewoners in Harkstede. Ik 
kan dat niet uitleggen. Volgens mij moet het niet de gemeentegrens zijn die dat bepaalt, maar gaat het om 
de schade die mensen lijden, die dat moet bepalen. De tweede vraag: hoe ver moet je het terugdringen? Ik
heb zojuist gezegd dat het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen nog steeds staat. Zoveel als 
realistisch mogelijk is en zo snel mogelijk. 30 m3 lijkt het nu zo’n beetje te zijn, gisteren was het de heer 
De Jong, oud-secretaris geloof ik van het Staatstoezicht op de Mijnen, die zei: “Het kan naar 
21 miljard m3.” Ik weet niet precies hoeveel realistisch mogelijk is, als het maar zo veel als realistisch 
mogelijk is.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): De heer Luhoff verwijst naar het Staatstoezicht op de Mijnen, maar de 
heer Luhoff weet waarschijnlijk ook dat dit er gigantisch van langs krijgt in het onderzoeksrapport van de 
Raad voor de Veiligheid. In hoeverre heeft u vertrouwen in het Staatstoezicht op de Mijnen?

De heer LUHOFF (D66): Dat klopt. Ik heb het onderzoeksrapport nog niet helemaal kunnen lezen. Ik heb
alleen even een samenvatting kunnen lezen. Ik heb daar straks ook nog een paar opmerkingen over.
Voorzitter, ik moet wederom het college, met name de burgemeester complimenteren met de inzet van de 
afgelopen tijd, met de gemaakte afspraken en met het geld dat beschikbaar is gekomen om nu snel een 
aantal gebouwen in de stad aan te pakken, maar dat neemt niet weg dat er nog een heleboel werk moet 
worden verzet.
Voorzitter, dan het economische aspect en de imagoschade voorkomen. Veel nieuwbouwplannen zijn 
stilgelegd en in de regio is ook sprake van waardedaling. Economische schade moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen door duidelijke afspraken te maken en te zorgen dat investeringen van het 
bedrijfsleven, maar ook instellingen en zeker ook van particulieren niet in gevaar komen.
Dan de nieuwe perspectieven op het gebied van economie en duurzaamheid. De overheid is het deze regio
gewoon verplicht. Het aardgasdossier waarmee de veiligheid van bewoners in het geding is gekomen, de 
leefbaarheid ernstig wordt aangetast, waar wantrouwen de afgelopen jaren eerder is gevoed door de 
overheid dan weggenomen, verdient een positief vervolg. Maak werk van nieuwe perspectieven op het 
gebied van de economie en grijp dit dossier aan voor een versnelling van de duurzaamheidsagenda en de 
energietransitie die nodig is.
Voorzitter, tot slot: vandaag werd het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid openbaar gemaakt. 
Een rapport dat het wantrouwen in deze regio bevestigt, waarin nogmaals het belang van het terugdraaien 
van de gaskraan en het bouwen aan herstel worden aangetoond. Kortom, met dit rapport in de hand is de 
overheid het de regio verplicht om de gaswinning terug te brengen, schade te voorkomen en te vergoeden 
en te werken aan nieuwe perspectieven. Alleen dat laat zien dat veiligheid vooropstaat. Terecht noemt de 
burgemeester het een ongehoord pijnlijke affaire, konden we vandaag lezen. De burgemeester heeft 
daarom ook gepleit voor een parlementaire enquête en de D66-fractie in de gemeenteraad ondersteunt die 
oproep.
Voorzitter, tot zover.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Luhoff. Dan gaan we naar de heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, ik heb nog een vraag aan de heer Luhoff. Ik heb even geluisterd, de afgelopen 
minuten, naar de woordvoering van de heer Luhoff. Het blijft een beetje in het ongewisse hangen wat 
D66 nou precies wil. U zegt: “Het mag dan wel naar 30 miljard m3, want dat wordt veel genoemd en 
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21 miljard m3 wordt ook wel eens genoemd”, maar wat wilt u nu eigenlijk? Wilt u naar 30 miljard m3? Als
ik straks een motie indien waarin wij oproepen om naar 30 miljard m3 te gaan, vindt u dat een concreet 
getal of laat u het in het midden? Ofwel accepteert u de status-quo, en vindt u 39,4 miljard m3 van het 
kabinet wel prima?

De plv. VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Ik wil me niet vastpinnen op een getal in kubieke meters, ik wil dat het zo 
realistisch mogelijk wordt teruggedraaid.

De heer DIJK (SP): Maar voorzitter, als je je niet vastpint op een getal, accepteert D66 hiermee de 
status-quo die er is? Dus het gasbesluit van 39,4 miljard m3 is genoeg?

De plv. VOORZITTER: De heer Luhoff. Misschien kunt u het nog even toelichten?

De heer LUHOFF (D66): Nee, dat is dus niet het geval.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk, alsnog het woord, namens de SP.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, onder druk wordt alles vloeibaar. Dit is duidelijk te zien in het debat over 
de gaswinning en de aardbevingsproblematiek. Onder druk van de verkiezingen lijkt ineens alles 
vloeibaar. Gegoochel met cijfers, u zag het net ook al even, besluiten die tot 1 juli 2015 genomen worden,
waardoor een definitief besluit over de verkiezingen heen getild wordt, ik zou er bijna een serie van mijn 
top vijf gasdebatergernissen à la Jan Mulder over willen presenteren. Maar laat ik dat maar niet doen.
Voorzitter, ik zei het net al: onder druk lijkt alles vloeibaar te worden. De harde realiteit is dat het 
gasbesluit nog steeds toelaat dat er 39,4 miljard m3 wordt gewonnen. Het politieke gekonkel en geklungel 
met cijfers tussen de PvdA en de VVD zal hierover voorlopig niet ophouden. En nogmaals, een definitief 
besluit wordt zo over de verkiezingen heen getild. Waar bewoners van Groningen zich druk maken over 
de veiligheid van hun woon- en leefomgeving, houden regeringspartijen VVD en PvdA mooie betogen 
over veiligheid. Ze lijken zich eerder druk te maken over een begrotingsdiscipline dan verder de kraan 
dicht te willen draaien om de kern van het probleem aan te pakken. De wurggreep waarin zij elkaar 
houden zorgt ervoor dat de lokale afgevaardigden ook hier, die vast al het goede voor hebben met 
Groningen, hier en in de provincie Groningen in hun hemd worden gezet. Zo kan het zelfs gebeuren dat 
partijen als D66, u hoorde het net al even in mijn korte interruptie, en partijen als de ChristenUnie in de 
Provinciale Staten in een wurggreep worden gehouden door jawel, coalitiepartners PvdA en VVD. In de 
collegebrief die we nu bespreken staan volgens de SP-fractie zeker geen vreemde dingen. En ja, het zijn 
verbeteringen en daarover kunnen wij ook best complimenten uitdelen. Ik kan namelijk moeilijk zeggen 
dat een bedrag van 50 miljoen euro een verslechtering is ten opzichte van niets. Maar, voorzitter, ik ben 
geen bouwkundige. Wie zegt mij dat deze 50 miljoen euro voldoende is? Ik kan mij zo voorstellen dat het
een aannemelijk bedrag is tot 1 oktober 2015, maar dat is 1 miljoen euro ook. En de vraag blijft: komt er 
na 1 oktober meer geld voor aardbevingsbestendig bouwen en herstelwerkzaamheden? En hoe wordt dit 
bij het Rijk afgedwongen? Een tweede vraag die blijft bestaan bij mijn fractie gaat over de nationale 
praktijkrichtlijnen. Wanneer deze vrijwillig zijn, wat is dan de motivatie voor bouwers om deze richtlijnen
daadwerkelijk na te leven? Zijn ze niet veel te vrijblijvend? Vindt het college niet dat deze richtlijnen een 
verplichtend karakter zouden moeten hebben en zo ja, hoe zouden wij die dan op gemeentelijk niveau 
kunnen afdwingen? Graag een reactie van het college.
Voorzitter, ik zei het net al: wij kunnen als SP-fractie moeilijk ontevreden zijn met 50 miljoen euro tot 
1 oktober 2015. Maar waarom zouden wij ons als stad apart laten behandelen ten opzichte van het 
ommeland? Het argument dat de stad niet zou moeten vallen onder het aardbevingsgebied, omdat dit 
slecht is voor ons economische imago, vind ik flinterdun. Het lijkt me ook rijkelijk naïef. Alsof bedrijven 
niet eerst zouden uitzoeken waar zij zich zouden gaan vestigen. Ik zie de eerste kop in het Dagblad van 
het Noorden al voor me: “Primark voelt zich bedonderd door gemeente” en dan met een quote van de 
directie eronder: “Ze hadden ons toch kunnen waarschuwen dat dit een aardbevingsgebied is?” Voorzitter,
ja het klopt dat de problematiek in het ommeland tot nu toe ernstiger is, maar het risico blijft ook hier 
bestaan. Daar komt nog eens bij dat wij samen sterker staan. Stat en ommeland zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Daarom roep ik het college op om ernaar te streven voor de periode na 1 oktober 2015 
wel tot het aardbevingsgebied te behoren om zo samen met het ommeland en haar bewoners en onze 
Stadjers een vuist te maken richting deze minister en dit kabinet, om er zelf voor te zorgen dat wij niet als
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stad en ommeland ook daar uitgespeeld worden. Om zo NAM, alias Shell, ExxonMobil te verplichten 
meer bij te dragen aan herstelwerkzaamheden in aardbevingsbestendig bouwen. En tot slot, voorzitter, om
zo gezamenlijk te strijden voor een forse gaswinningsreductie. Voor dit laatste punt dien ik een motie in 
om het wel te houden op 30 miljard m3, omdat dit een concreet getal is, waarin heel veel andere partijen 
zich ook vinden en omdat het Staatstoezicht op de Mijnen tot nu toe inderdaad die conclusie had 
getrokken. En daarbij dien ik deze motie samen in met het CDA, de Stadspartij, de ChristenUnie en de 
Partij voor de Dieren. En de motie over aardbevingsgebied dien ik samen in met het CDA en de 
Stadspartij. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Er is nog een vraag van de heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw betoog helemaal. Ik zit alleen even met 
een puntje waar ik wel antwoord op wil. Denkt u dat we alleen maar die samenwerking en dat signaal 
naar Den Haag kunnen versterken door ons stempel te krijgen ‘aardbevingsgebied’, of denkt u dat we dat 
ook kunnen doen zonder aardbevingsgebied te zijn? Bent u zich bewust van de gevolgen die er mogelijk 
zijn als wij een aardbevingsgebiedstempel krijgen?

De heer DIJK (SP): Ja, daar ben ik me van bewust. En dan ook meteen een wedervraag. Wat ik het 
allerbelangrijkste vind is dat je samen optrekt. Een stad kan hier, zoals wij vaker hebben gezegd, een 
belangrijke rol in spelen om juist het ommeland te ondersteunen, een sterkere vuist te maken met de 
bewoners. En nu worden wij op een vreemde manier met 50 miljoen euro eigenlijk een beetje tegen 
elkaar uitgespeeld. Ik had liever gezien dat we gezamenlijk optrekken met bewoners van het ommeland 
en met Stadjers en een vuist maken richting het kabinet.

De plv. VOORZITTER: De heer Kelder nog.

De heer KELDER (PvdD): Maar dat kan toch ook? Waarom moeten wij het stempel hebben: wij zijn 
aardgasgebied om samen op te trekken met de anderen?

De heer DIJK (SP): Nou, simpelweg omdat het ook zo is. Er is hier een aardbeving geweest en wij vallen 
binnen het gebied. Dus waarom zouden we ons apart laten behandelen? Ook voor de bewoners die te 
maken hebben met het schadeherstel, waarom zouden we dat apart laten doen? Laten we dat alsjeblieft 
juist gezamenlijk doen en één signaal afgeven. Dat geeft veel meer kracht dan dat je verschillende 
regelingen gaat afspreken.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge heeft nog een vraag voor u.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, de SP is vrij helder over de 30 miljard m3, maar er 
worden natuurlijk nog onderzoeken gedaan. Wat als nu blijkt dat te snel dichtdraaien juist voor ernstiger 
bevingen zorgt? Wat zou er dan moeten gebeuren? Staat de SP dan nog steeds achter die 30 miljard m3?

De heer DIJK (SP): Het is een duidelijk advies geweest van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat was heel
helder. Het ging er inderdaad ook over dat het niet zo is dat je de kraan in een keer abrupt moet gaan 
dichtdraaien, maar ik kan mij heel goed voorstellen, sterker nog, daar zijn wij groot voorstander van, daar
hebben we een plan voor ingediend, dat wij vanaf 2016 inderdaad terug willen naar 21 miljard m3. Dat 
lijkt mij heel mooi streven.

De plv. VOORZITTER: Dan heer Leemhuis nog.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik verbaas mij bij de woordvoering van de SP
op het punt van de samenwerking. Als de SP zich zorgen maakte over de samenwerking tussen de 
provincie en de elf andere gemeentes en de gemeente Groningen, heeft de SP daar aanwijzingen voor? Ik 
heb daar niets over gehoord, dus volgens mij moeten wij dat probleem pas opwerpen op het moment dat 
er een probleem speelt. Het lijkt alsof u nu al een probleem presenteert dat er niet is.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk.
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De heer DIJK (SP): Nee, ik probeer niet een probleem te presenteren, ik probeer alleen wel het probleem 
neer te zetten dat ik vind dat wij als stad en ommeland gezamenlijk moeten optrekken hierin. En dat 
kunnen wij veel sterker doen als wij een regeling met elkaar afdingen en met een verhaal naar de minister
toetreden en ons op deze manier niet laten uitspelen, want zo voelt het nu wel. Dan kunnen wij een soort 
valse bescheidenheid gaan houden richting het ommeland, maar dat is voor mij echt flauwekul. We 
hebben samen te doen met dit probleem en het ommeland heeft er een grote sterkere broer bij in de strijd 
tegen het dichtdraaien van de gaskraan.

De plv. VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik had nog een vraag, voorzitter.

De plv. VOORZITTER: Ja, gaat uw gang, mijnheer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Oké, bedankt. Dan inderdaad nog een keer de vraag: heeft de SP de 
indruk dat de stad en de elf gemeentes en de provincie op dit moment tegen elkaar worden uitgespeeld? 
Volgens mij hebben wij alle aanwijzingen dat er juist heel goed wordt samengewerkt en dat is alleen maar
toe te juichen, lijkt me.

De heer DIJK (SP): Ja, klopt, en daarom zouden we ook, als we de stad ook nog tot het 
aardbevingsgebied hebben, dan nog een sterker signaal vormen dan dat we nu doen.

De plv. VOORZITTER: De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel. Ja, dit sluit aan bij de opmerking van de heer Leemhuis. Ik 
begrijp de definitie van de tweespalt niet. Als je verschillende regelingen hebt, kun je nog steeds 
gezamenlijk optrekken. Het feit dat hier op dit moment mensen niet automatisch 4000 euro krijgen 
vanwege waardevermindering, die ook niet geconstateerd is, betekent helemaal niet dat je niet 
gemeenschappelijk op kunt trekken naar Den Haag of waar dan ook naartoe. Dus ik vind het een 
denkfout.

De heer DIJK (SP): Ik denk dat mijn beantwoording wel zou aansluiten bij hoe de heer Luhoff het net zei,
dat het vreemd is dat de mensen die in het gebied wonen, zoals Beijum en Lewenborg, of Engelbert en 
Middelbert, anders behandeld zouden worden dan mensen die uit Harkstede komen. Dat lijkt mij een heel
vreemde manier van werken en volgens mij moet je het gelijk trekken en moet je een gebied bepalen. 
Want dat is het gebied.

De plv. VOORZITTER: Als laatste de heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. De SP merkt denk ik heel terecht op dat het in dit 
dossier heel goed zou zijn om zoveel mogelijk samen op te trekken, maar volgens mij geldt dit ook voor 
dit gremium, het stadsbestuur. En wat ik merk in de toon waarop u dit debat voert, is dat u eigenlijk 
probeert een beetje afstand te creëren tussen u en andere partijen. Is dat handig?

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb afgelopen maandag een motie rondgestuurd naar de hele 
gemeenteraad, naar alle partijen, waarin ik heb gevraagd om nader tot elkaar te komen. Vervolgens 
probeer ik dat te doen door het getal 30 miljard m3 neer te zetten. Volgens mij vinden alle partijen dat. Ik 
heb alle partijen dat horen zeggen: D66 in de campagne, de PvdA zegt: “Gaskraan dicht!”, GroenLinks 
komt met plannen voor nog minder dan 30 miljard m3. Ik stuur die motie op maandagavond rond, ik krijg 
op dinsdagmiddag om 13.30 uur van een aantal fracties wat reacties, van de VVD een heel terechte, dat ze
dat niet willen. Dat was ook helder. Vervolgens moet u nu niet aankomen dat ik niet wil samenwerken.
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Motie (4): Toepassen voorzorgsprincipe (SP, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, PvdD)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015 besprekende de 
collegebrief Stand van zaken aardbevingen,

constaterende dat:
- de gemeente Groningen ten aanzien van het gaswinningsbesluit geen eigenstandige 

bevoegdheden heeft;
- de aardbevingen sinds 2012 in omvang en frequentie zijn toegenomen;
- het naar beneden bijstellen van de gaswinning in Loppersum heeft laten zien dat dit een positief 

effect op de frequentie en impact van de bevingen heeft;
- het opschroeven van de winning in andere gasvelden tegelijkertijd heeft laten zien dat daardoor 

ter plekke het aantal bevingen toeneemt en daarmee ook het geografisch gebied van de bevingen 
groter is geworden;

- inmiddels duidelijk is dat het preventief versterken van woningen, uitgaande van het voorziene 
gaswinningsniveau een financieel gigantische operatie is, met enorme maatschappelijke impact;

- er grote onrust is onder de Groninger bevolking voortkomend uit gevoelens van onveiligheid en 
te lang durende processen van schadeafhandeling;

- het een taak van de gemeente Groningen kan zijn deze gevoelens van onrust onder de aandacht 
van de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en kabinet te brengen;

overwegende dat:
- de gemeente Groningen een duidelijk signaal naar de Tweede kamer en het kabinet wil afgeven;
- duidelijk wordt dat de gaswinning van nationaal belang is, maar ook dat de maatschappelijke 

effecten van deze winning een nationale impact hebben;
- er aan de voorkant wordt ingegrepen (volume van gaswinning) en niet enkel aan de achterkant 

(herstel schade en preventieve maatregelen);
verzoekt het college:

- het kabinet duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Groningen wenst dat:
o de gaswinning wordt beperkt tot het laagste niveau dat contractueel mogelijk is, zijnde op 

dit moment 30 miljard m3 per jaar;
o er geen nieuwe verkoopverplichtingen worden aangegaan door de Gasunie boven dit 

volume;
o de onderzoeken naar de effecten van gaswinning worden voortgezet, en indien daaruit blijkt

dat om de veiligheid te garanderen de winning verder naar beneden moet, dit onmiddellijk 
wordt gedaan;

- deze motie aan de leden van de Tweede Kamer en het kabinet te doen toekomen;
- bovenstaande uitspraak te verwoorden in haar beroepschrift bij de Raad van State;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie (5): Eén voor allen en allen voor één (SP, CDA, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015 besprekende de 
collegebrief Stand van zaken aardbevingen,

constaterende dat:
- de gemeente Groningen ten aanzien van het gaswinningsbesluit geen eigenstandige 

bevoegdheden heeft;
- de aardbevingen sinds 2012 in omvang en frequentie zijn toegenomen;
- het naar beneden bijstellen van de gaswinning in Loppersum zichtbaar een positief effect op de 

frequentie en impact van de bevingen heeft;
- tegelijkertijd het aantal bevingen toeneemt rond de plaatsen nabij de andere gasvelden waar de 

winning is opgeschroefd en daarmee is ook het geografisch gebied van de bevingen groter 
geworden;

overwegende dat:
- de gemeente Groningen een duidelijk signaal naar de Tweede kamer en het kabinet wil afgeven;
- duidelijk wordt dat de gaswinning van nationaal belang is, maar ook dat de maatschappelijke 

effecten van deze winning een regionale en nationale impact hebben;
- de problematiek in de stad rondom de aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, niet los kan

worden gezien van de problematiek in het ommeland;
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- het economische imago van Stad niet meer of minder wordt wanneer Stad niet tot 
aardbevingsgebied zal behoren en hierom anders behandeld zal worden;

- wanneer Stad en Ommeland gezamenlijk optrekken richting minister en kabinet er een sterkere 
vuist kan worden gemaakt tegen deze gedeelde problematiek;

verzoekt het college:
- het kabinet duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Groningen wenst dat het pakket aan 

maatregelen, zoals overeengekomen voor de gemeenten die deel nemen aan het bestuursakkoord 
‘Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen’ wordt uitgebreid naar het volledige geografische 
gebied dat door bevingen wordt getroffen en daarvoor worden de benodigde additionele middelen
vrijgemaakt;

- bovenstaand verzoek te betrekken bij de onderhandelingen met de minister tot aan 1 oktober 
2015;

- deze motie aan de leden van de Tweede Kamer en het kabinet te doen toekomen;
en gaat over tot de orde van de dag.

De plv. VOORZITTER: Dan mag ik het woord geven aan de ChristenUnie. De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, voorzitter, dank u wel. Vorige week hebben wij hier al kort 
gesproken over de stand van zaken rond de aardbevingsproblematiek en we hebben onze zorgen geuit 
over het feit dat de stad niet tot het aardbevingsgebied behoort. En dan met name, uiteraard, over de 
gevolgen die dat voor de inwoners van de stad met zich meebrengt. Zo hebben Stadjers hierdoor geen 
recht op de compensatie van maximaal 4000 euro. We zouden echter van de burgemeester graag eerst 
horen of hij ook koste wat het kost wil bewerkstelligen dat de stad alsnog tot het aardbevingsgebied toe 
mag treden, of dat er goede redenen zijn om het zo te laten, alvorens wij onze mening vormen over de 
motie die de SP zojuist heeft ingediend.
Inmiddels zijn we een week verder en zijn er weer de nodige ontwikkelingen geweest. Vorige week 
donderdag het Tweede Kamerdebat, waar in het kabinet, gesteund door VVD en PvdA, geen uitspraken 
zijn gedaan over de situatie na 1 juli 2015, behalve dat het ondenkbaar en niet voor te stellen is dat de 
gaskraan weer verder opengaat. Maar keiharde toezeggingen zijn er niet gedaan. Voorzitter, wij doen hier 
niet het Tweede Kamerdebat over, maar ik wil hier wel bij aangeven dat de inwoners van deze stad en 
deze provincie niet gebaat zijn bij het door minister Kamp aangehaalde onderzoek op basis waarvan hij 
zijn keuze voor na 1 juli wil baseren. De Groningers voelen zich niet gehoord en willen nu duidelijkheid. 
Dat de veiligheid van de inwoners vooropstaat, wordt inmiddels wel door iedereen gezegd, maar de 
ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat de minister niet de daad bij het woord heeft gevoegd en zich 
uitspreekt over de hoogte van de gaswinning na 1 juli.

De plv. VOORZITTER: U hebt de vraag van mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Zijn de Groningers wel gebaat bij een 
onzorgvuldig besluit, als het gaat om de gaswinning?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Voorzitter, er is de afgelopen tijd regelmatig gesproken over een 
maximum hoeveelheid gas die uit de grond gehaald kan worden voor 1 juli en daarbij is het maximum 
van 30 miljard m3 regelmatig genoemd. Dus ik zou niet weten waarom de minister op dit moment geen 
uitspraak kan doen voor de situatie na 1 juli.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zou de ChristenUnie er dan een probleem mee hebben op 
het moment dat er, want dat moet bij 30 miljard m3, flexibeler gewonnen wordt? Dat betekent dan ook dat
bij Loppersum de kraan weer opengedraaid moet worden op het moment dat we een strenge winter 
hebben. Vindt de ChristenUnie dat wenselijk?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ik begrijp eigenlijk uit de woorden van mevrouw Koebrugge dat 
de VVD voelt voor een opbrengst die hoger is dan 30 miljard m3 voor 2015?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dat was mijn vraag niet.
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De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ik wil nog wel even ingaan op de vraag. Het is zeker niet 
wenselijk dat door een verplaatsing de aardbevingsproblematiek verschuift. Dat hebben we het afgelopen 
jaar gezien, nadat minister Kamp de gaskraan in het noorden van de provincie dichtdraaide.
Maar, voorzitter, als we het nu toch hebben over het vertrouwen in de politiek: de presentatie van het 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van vandaag, waaruit blijkt wat iedereen inmiddels al 
wist, dat de veiligheid van de Groningers nooit geteld heeft, draagt op zijn zachtst gezegd niet bij aan het 
vertrouwen. We steunen de burgemeester daarom ook in de felle bewoordingen waarmee hij zijn 
ongenoegen hierover heeft uitgesproken en zoals hij vorige week al min of meer aangekondigd heeft, 
solidair met de provincie te zijn in de gang naar de Raad van State. Over zijn oproep om een 
parlementaire enquête op te starten doen wij op dit moment nog geen uitspraak of wij die steunen. We 
hebben van de Tweede Kamerfractie begrepen dat we ons eerst zouden moeten richten op het wijzigen 
van de besluitvorming en daarna pas op een eventuele parlementaire enquête.
Tot slot, voorzitter, we hebben gisteren bericht gehad over de schadeafhandeling en ‘verbaasd’ is 
misschien niet meer het goede woord, nadat dit al zo lang sleept. We vinden het samen met het college 
wel erg triest dat de snelheid en de afhandeling van de schade zelf zeer te wensen overlaten. Het kan toch 
niet zo zijn dat dit probleem zich blijft voordoen? Het Centrum Veilig Wonen is nu ruim zes weken bezig 
en moet nu ook echt tempo maken met te doen waarvoor het is opgericht. We zijn daarom ook blij dat het 
college dit samen met de NAM en het Centrum Veilig Wonen oppakt. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Koopmans. Dan gaan we naar mevrouw Kuik, CDA.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, je kunt dit gerust een enorm frustratiedossier noemen. De 
hoofdconclusie van Onderzoeksraad voor Veiligheid is dat de veiligheid van de burgers in Groningen in 
relatie tot de aardbevingen tot 2013 niet van invloed is geweest op de besluitvorming over de exploitatie 
van gas. Dat is gewoon beschamend. Je krijgt daar de kaken strak van op elkaar. Eigenlijk kan ik er nog 
steeds niet bij. Frustrerend is ook dat wij hier een jaar geleden, samen met een aantal andere partijen, een 
spoeddebat aanvroegen. Er werd ons stemmentrekkerij verweten, maar toen was al duidelijk dat de 
gaswinningsrisico’s zich uitbreidden, zeker in de noordoostelijke wijken van onze gemeente. 
Deskundigen zoals Jan de Jong, gaven toen al aan dat het risico voor de stad echt heel erg groot is. Wij 
hebben toen ook aangegeven dat we het onacceptabel vonden dat het richting de stad zou schuiven. Dat 
wij daarvoor het college ook op pad stuurden om meer samen te werken en zich in te zetten voor 
vermindering van de gashoeveelheid. En daar staan we dan, een dik een jaar later. Hebben we ons voor de
gek laten houden? Hebben we niet te lang gewacht? Dat is wel wat er door ons heen gaat. Kijk, niemand 
heeft er wat aan als wij hier elkaar de tent uitvechten en met vingers wijzen. Juist moeten wij met de 
neuzen dezelfde kant op staan. We moeten niet vechten met elkaar, maar samen met elkaar, om de 
veiligheid te garanderen, om de geleden schade recht te zetten en verder te voorkomen. Om een toekomst 
te bieden aan deze regio. Het is van belang dat wij met zijn allen duidelijk zijn en concreet zijn, vandaar 
dat wij ook de motie hebben ingediend, samen met de SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren dat wij 
geen genoegen nemen met die 35 miljard m3. Wij vinden dit voorstel niet serieus. Wij voelen ons niet 
serieus genomen. Vandaar dat wij ook dit duidelijke en concrete voorstel doen en daarbij ook zeggen: 
“Natuurlijk moet je doorgaan met je onderzoeken naar de effecten van de gaswinning, maar als daaruit 
blijkt dat om de veiligheid te garanderen de winning omlaag moet, dan moet het ook onmiddellijk gedaan 
worden.” Geen vergaderingen, niet praten, maar gewoon doen.
Voorzitter, ook op een ander punt laten wij ons niet meer voor de gek houden. De stad zou niet tot het 
aardbevingsgebied behoren. De burgemeester heeft in de persconferentie al aangegeven dat de minister 
pertinent niet wilde dat de stad aardbevingsgebied zou zijn. Daarbij ligt de suggestie dat de burgemeester 
het wel heeft geopperd. En de vraag is dan: waarom hebben wij deze deal dan gekregen? Is dat het 
resultaat? Is dat de onderhandeling? Imagoschade zien wij niet als een sterk argument. Wij geloven niet 
dat de titel ‘aardbevingsgebied’ voor meer imagoschade zorgt. We denken wel dat het ten koste gaat van 
een aantal inwoners, een groot aantal inwoners, die geen recht hebben op dezelfde compensatieregelingen
en dat vinden wij raar, als wij dat zouden accepteren. Voorzitter, vandaar dat wij ook de motie ‘Een voor 
allen’ samen met de SP en de Stadspartij hebben ingediend. Dank u.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Kuik. Dan gaan we nu naar de heer Van den Anker van 
Student en Stad.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Vanmorgen om 10.00 uur piepte mijn 
telefoon. Het was een brief van de NOS, met de kop: “Opbrengst boven veiligheid bij gaswinning”. Een 
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ongewijzigd citaat ten opzichte van het al bekende conceptrapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid. De vraag die wij onszelf moeten stellen: wat is er nu eigenlijk veranderd in deze opstelling 
van Den Haag, met de toezeggingen die nu zijn gedaan? Wij begrijpen dat het college heeft geprobeerd 
het onderste uit de kan te halen in Den Haag en wij steunen het hierin, maar toch moeten wij onze eigen 
vraag met een ‘nee’ beantwoorden. Wij hebben het idee dat nog steeds niet alles op alles wordt gezet en 
dat de opbrengst prevaleert. Dat Groningen, zowel de stad als de ommelanden, nog steeds niet serieus 
genomen worden en natuurlijk, de huidige stappen laten wel een stukje in de goede richting zien, maar we
zijn er nog lang niet. De aardbevingen zullen Groningen nu en tot ver in de toekomst blijven schokken op 
alle gebieden. Natuurlijk qua veiligheid, het belangrijkste. Maar ook financieel en qua aantrekkelijkheid. 
Om deze problematiek op te pakken zal er meer moeten worden gedaan, zodat Groningers niet benadeeld 
worden. Immers, de vervuiler moet betalen en alles moet net zo keurig worden achtergelaten als het werd 
aangetroffen. Bij ons roept dit de volgende vragen op, die vooral richting Den Haag zijn gericht en 
waarvan wij hopen dat de burgemeester meer duidelijkheid kan geven. Waarom wordt er 50 miljoen tot 
1 oktober in de stad vrijgemaakt? Had het geen carte blanche moeten zijn? Het college schrijft immers 
zelf in een brief aan economische zaken, ik citeer: “In alle gevallen zullen alle meerkosten zonder 
voorbehoud moeten worden vergoed”. Vanuit Den Haag had simpelweg deze eis ingewilligd moeten 
worden. Alle meerkosten, zonder voorbehoud, tot 1 oktober en tot lang daarna.
Ook hadden wij graag gezien dat vastgoedeigenaren preventief aan de slag kunnen, zodat ze zo meteen 
niet met onbewoonbare panden op hun handen moeten blijven zitten omdat de NAM niet snel genoeg de 
reparatie vergoedt. Ze moeten zelf hun vastgoed kunnen aanpassen en daar volledig voor vergoed worden.
We vragen ons ook af wie er opdraait voor de meerkosten die wij moeten maken om de overheidsdienst 
die er in de toekomst zal komen te bedienen. Het opstellen van meerjarenprogramma’s voor preventief 
versterken, het borgen van een geïntegreerde aanpak op wijk- en stadsniveau, enzovoort. Kan de 
burgemeester ons vertellen of al deze zaken tot meerkosten leiden voor ons en of het Rijk ook hiervan de 
rekening neemt?
Zoals ook andere partijen net hebben gezegd, vinden wij het ook wat vreemd dat Groningen niet tot het 
aardbevingsgebied wordt gerekend. We begrijpen de overweging dat dit kan leiden tot een slecht imago, 
maar is dat eigenlijk geen mosterd na de maaltijd? Er zijn al bijna vierduizend schademeldingen gedaan 
in Groningen van verschillende aardbevingen en daarnaast maakt de buitenstaander geen onderscheid 
tussen stad en ommelanden. Dus wie houden wij voor de gek? Wanneer Groningen wordt gerekend tot het
bevingsgebied, kunnen wij onze inwoners een ruimere tegemoetkoming bieden. We zijn ook benieuwd 
hoe de burgemeester hier nu tegenaan kijkt.
Ten slotte hebben wij in de brief van gisteravond kunnen lezen dat de oplossingen voor 
schadeafhandeling vaak lang op zich laten wachten. Zou het college kunnen aangeven hoe wij de 
inwoners van Groningen hier in bij kunnen staan om het proces te versnellen? Tot slot wil ik nog zeggen 
dat wij natuurlijk begrijpen dat het college zijn uiterste best doet om zo goed mogelijke oplossingen te 
zoeken voor Groningen. We zien echter nog wel een hoop haken en ogen en nog niet de goodwill uit Den 
Haag die nodig is om deze grote opgave te tackelen. We hopen dat het college van B en W zijn 
spierballen spant om nu en ver in de toekomst deze stad te beschermen tegen de gevolgen van de 
aardbevingen. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Van den Anker. Dan gaan we naar de heer Sijbolts van de 
Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. “Flauwekul”, zo deed de NAM op 30 december 
1986 de stelling van Asser geograaf Meent Van der Sluis af, toen hij constateerde dat de aardbeving op 
tweede kerstdag van dat jaar werd veroorzaakt door de gaswinning bij Slochteren. De NAM verwees dit 
rechtsreeks naar het rijk der fabelen. In 1963 werd Willem Meiborg door de NAM en de overheid als 
dorpsgek weggezet, toen hij waarschuwde voor de gevaren van de gaswinning. Dit is tekenend. Al jaren 
wordt op een dergelijke manier omgegaan met de gaswinning en de zorgen van Groningen. Het financiële
gewin staat voorop en de veiligheid van onze inwoners is bijzaak geworden. Daar komt ook nog eens bij 
dat Jan de Jong, oud-toezichthouder van het Staatstoezicht op de Mijnen, gisteren in het NRC optekende 
dat bij 21 miljard m3 de veiligheid optimaal is en de leveringszekerheid gegarandeerd.
Wat ook tekenend is, is de geldstroom. Wat ziet Groningen eigenlijk terug van de opbrengst van het 
aardgas? Door een wet van Napoleon uit 1810, kwam toentertijd de opbrengst van het gas niet toe aan de 
landeigenaren, de boeren, maar aan de staat. De boeren werden nota bene niet eens aangesloten op het 
gasnetwerk. Van de 260 miljard euro winst krijgt de provincie Groningen slechts een fooi. De 
slachtoffers, zorgen en ellende van de Groningse bevolking, neemt de regering op de koop toe, stelde ik 
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in december. Het ronduit schokkende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt dit. Uit 
het rapport van de onderzoekersraad blijkt dat het geld vooropstond en de veiligheid of erkenning van de 
aardbevingen bijzaak is. Kennisinstellingen zoals het KNMI en TNO en universiteiten menen voldoende 
inzicht te hebben in de risico’s, maar dit bleek niet het geval, staat te lezen in het rapport. “De betrokken 
partijen beschouwden het veiligheidsrisico voor de bevolking verwaarloosbaar”, is een ander citaat. Tot 
zover ons vertrouwen in de onafhankelijke partijen, om van het Centrum Veilig Wonen nog maar te 
zwijgen. Terwijl betrokken partijen aan de picknicktafel bijeenkomen, gaat de gaswinning onverminderd 
door. Wie het heeft volgehouden om het gasdebat van vorige week in de Tweede Kamer te volgen, is 
getuige geweest van een politiek steekspel over de rug van ons, Groningers. Wij Groningers voelen ons 
op zijn zachtst gezegd in het pak genaaid. We worden opnieuw met een fooi afgescheept uit electoraal 
gewin. Inmiddels nemen diverse afdelingen in de provincie afstand van hun Haagse collega’s. Mijn 
fractie is benieuwd wat de afdeling Stad gaat doen. De VVD in Den Haag vindt het acceptabel, omdat het 
niet gaat om een aanpassing van de maximale gasproductie. Daardoor ontstaat er naar verwachting ook 
geen gat in de rijksbegroting. Maar feitelijk steekt men gewoon zijn middelvinger op naar Groningen. De 
minister zei opnieuw meer onderzoek nodig te hebben om met een definitief besluit te komen over het 
terugdringen van de gaswinning. Een farce. Gebleken is dat het KNMI niet alle meetpunten op orde heeft.
Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk om in een halfjaar tijd een gedegen meting uit te voeren? Deelt 
het college in die zin onze opvatting?
Het college schrijft dat de afgelopen tijd intensief overleg is gevoerd met het Rijk. Inzet was om te komen
tot een verantwoord beleid ten aanzien van de effecten van de gaswinning en aardbevingsbestendig 
maken van Groningen en een adequaat instrumentarium voor de uitvoering. Is het college van mening dat
het gelukt is?
Voorzitter, het is al eerder genoemd: waarom hoort de gemeente Groningen niet tot het 
aardbevingsgebied? De oostzijde van de gemeente Groningen heeft wel te kampen met deze 
aardbevingen. Er zijn veel woningen, boerderijen en andere panden die schade hebben door de 
aardgaswinningen. Belangenvereniging Meerdorpen schrijft dat de schade door de NAM getaxeerd is en 
op hun kosten is gerepareerd. Hoezo, we zijn geen aardbevingsgebied? Ik weet dat de gemeente 
Groningen in dit geval niet de enige gemeente is. Dit probleem speelt ook in de gemeente Oldambt. Ik 
citeer nog even uit de brief van de belangenvereniging: “De bewoners worden ongewild geconfronteerd 
met schade aan hun bezit en moeten vervolgens vaak meerdere malen een vaak vervelende periode van 
taxatie, schadevaststelling en schadeherstel ondergaan.” Het is voor ons als Stadspartij onbegrijpelijk dat 
wij geen deel uitmaken van het bestuursakkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen. Het 
college schrijft immers zelf ook dat schadeafwikkeling niet snel genoeg gaat. De Stadspartij is dan ook 
van mening dat de gemeente Groningen tot het aardbevingsgebied moet worden gerekend, om zo in 
aanmerking te komen voor de tijdelijke regeling Waardevermindering. Daarom dienen wij samen met de 
SP en het CDA dus een motie in. In aanvulling op het akkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van 
Vertrouwen, tweemaal met een hoofdletter, zijn er wel concrete afspraken gemaakt met de gemeente 
Groningen. Heeft het college het vertrouwen gekregen, met een hoofdletter of met een kleine letter? Het 
is goed dat het college blijft pleiten voor het vergoeden van de kosten gerelateerd aan aardbevingen voor 
vastgoedeigenaren, die zelf het voortouw nemen wanneer zij zelf hun vastgoed willen aanpassen. Dus 
daarvoor een compliment.
Mijn fractie is benieuwd of het college vertrouwen heeft in de rijksdienst onder leiding van de nationaal 
coördinator. Met de kennis van nu: hoe onafhankelijk acht het college het Staatstoezicht op de Mijnen? 
Nu kan ik mij voorstellen dat u het rapport nog niet heeft gelezen, dus dan kan het antwoord ook later 
terugkomen. Bent u als college tevreden over de werkwijze van de stuurgroep NPR? U heeft daar een 
opmerking over gemaakt in de brief die u aan ons heeft doen toekomen. Graag een reactie daarop.
Over Oostwand, Forum en Zuidelijke Ringweg heeft het college wat ons betreft vorige week voldoende 
duidelijkheid geschapen, maar blijven natuurlijk grote risico’s aanwezig en in die zin ook zorgen.
Tot slot. De Stadspartij gaat ervan uit dat het college zich zal gaan aansluiten bij een eventueel bezwaar 
bij de Raad van State. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Sijbolts. Dan gaan we naar de heer Ruddijs, PvdA.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel, voorzitter. In een groot gebied ten oosten van onze stad is 
veiligheid en vooral ook je veilig voelen niet meer vanzelfsprekend. De aardbevingen, veroorzaakt door 
de gaswinning, hebben een ongekende fysieke en mentale schade aangericht. Hoewel we in onze stad van
geluk mogen spreken dat de effecten hier minder dramatisch zijn dan in het erkende aardbevingsgebied, 
hebben we ook hier op een ingrijpende en een stadssamenleving verstorende manier mee te maken. Voor 
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mijn fractie staat de veiligheid van alle Groningers voorop. Daarvoor heeft echter de rijksoverheid de 
sleutel in handen. Hoewel alle Groningers, denken wij, erop hadden gerekend dat de Tweede Kamer 
vorige week de gaskraan definitief op een lager maximum winningsniveau zou vastzetten, hebben we nu 
te maken met een tijdelijke maatregel. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk resultaten geboekt waarmee de 
stad verder kan. Dat is positief. Zonder dat we de stad onnodig in de etalage zetten als aardbevingsstad 
van Nederland, kunnen wij verder. Wij vinden dat belangrijk. Wij complimenteren het college met de 
afspraken die het met het Rijk heeft kunnen maken. Concreet zijn vier dingen voor de PvdA van belang. 
Veiligheid voor ons allemaal, in onze huizen, op straat en in de grote publiekstrekkende gebouwen. Ten 
tweede: het voorkomen van economische stagnatie, door onzekerheid over de veiligheid en bouwnormen. 
Dat kunnen we ons niet permitteren en daar hebben wij prioriteit bij gelegd. En een snelle en coulante 
afhandeling van alle schade vinden wij van groot belang. Daar hebben we ook vorige week op 
aangedrongen. En ten vierde hopen we dat uit al deze ellende uiteindelijk ook nog iets positiefs komt, dat 
uit die preventiemaatregelen, de versterkende maatregelen, het regionale bedrijfsleven, het bouwleven 
etc., op een of andere manier toch nog een economische impuls kan ervaren.
We zijn tevreden over de ideeën over de aanpak van de preventieve en veiligheidsbevorderende 
maatregelen en de scan van gebouwen waar veel mensen komen. De beschikbaarheid van die 50 miljoen 
euro om instellingen, bouwers en investeerders verder geen reden te geven om hun verdere activiteiten in 
de stad on hold te zetten, juichen wij toe. Dat is hartstikke goed. We zijn wel bezorgd, dat hebben we 
vorige week ook aangegeven, dat het praktisch moet lukken.
We wensen u veel succes, college, maar we zijn vooral ook benieuwd of u al een beeld hebt of het 
daadwerkelijk gaat lukken om die 50 miljoen euro op zo’n manier in te zetten dat onze economie blijft 
draaien. We zijn blij dat u zo kritisch kijkt naar die teleurstellende wijze waarop de schade wordt 
afgehandeld hier in de stad. Wij stellen voor dat u vooral daar zo mee doorgaat en we hebben dat als volgt
in een motie geformuleerd, samen met GroenLinks, D66 en VVD, waarbij we een algemene gedachte 
hadden, ondanks dat wij hier van mening kunnen verschillen op een aantal accenten, dat wij vooral als 
stad in onze regio gezamenlijk moeten optrekken. Dat heeft het college tot nu toe gedaan en daarbij 
mogen best een aantal pittige speerpunten worden benoemd. Die hebben wij in de motie ook neergezet.
We steunen u, college, in de acties richting de NAM om de schadeafhandeling op een veel beter niveau te 
brengen. Het moet beter en het moet efficiënter, dat blijkt ook uit de cijfers die u zelf vandaag hebt 
gepresenteerd. Wij roepen u op om reacties te versterken, om daarmee door te gaan. We steunen u in de 
juridische procedures bij de Raad van State en natuurlijk steunen wij u in alle acties die een verdere 
reductie van de gaswinning in Groningen gaan bevorderen. Die motie dien ik dus namens GroenLinks, 
D66 en VVD in en we hopen echt dat ze raadsbreed ondersteund wordt, om het signaal te geven dat we 
hier als stad en regio gezamenlijk voor staan.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk heeft eerst een vraag voor u en dan de heer Sijbolts.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, de heer Ruddijs zei net al in zijn woordvoering dat het een tijdelijke 
maatregel is. Uiteindelijk blijft er gewoon 39,4 miljard m3 mogelijk. Uw gedeputeerde loopt al een tijdje 
te roepen dat we terug moeten naar 30 miljard m3. Dat is tevens uw lijsttrekker, dus ik snap wel dat hij dat
loopt te roepen. En uiteindelijk zegt u in de kamer ook: “Een forse reductie van de gaswinning!” Er is 
niets concreet aan wat de PvdA over het gasdossier heeft gezegd. Helemaal niets. De motie die u nu gaat 
indienen, nee ik ben nog niet klaar, daar staat niets concreets in. Wanneer komt u op dit punt van de 
gaswinning met iets concreets?

De heer RUDDIJS (PvdA): Het volgende is concreet. Het is wel een beetje hoe je anders tegen de wereld 
aan kunt kijken. Je kunt je vastpinnen op die 30 miljard m3, je kunt ook constateren dat de gaskraan fors 
dicht is gegaan. Teleurstellend dat hij niet zo fors is teruggegaan als we hadden gewild, maar met het 
verhaal dat er nu ligt kunnen wij wel verder. Hij gaat voor een kwart dicht. Dat heeft de PvdA in 
verschillende gremia gecommuniceerd: dit is een eerste stap. Weliswaar tijdelijk, maar het is ondenkbaar 
en onlogisch, sowieso als je naar de feiten kijkt, dat na een halfjaar die gaskraan weer verder opengaat, 
simpelweg omdat in het tweede semester van dit jaar het nooit zo koud zal worden als in het eerste 
semester van het jaar. Het is nog niet eerder voorgekomen dat in het tweede semester de kraan meer open 
is geweest dan in de eerste helft. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit tijdelijke besluit in die zin 
ook mentaal onomkeerbaar is, dat vanaf de zomer de kraan niet weer fors opengaat naar die 
39,4 miljard m3. Dus weliswaar staat er dan nog die 39,4 miljard m3, maar wat de PvdA betreft is dat 
theoretisch. En waar we ons wel aan binden, en daarom zijn wij niet meegegaan met uw voorstel om het 
nu vast te zetten op 30 miljard m3, is dat met de kennis van nu en met name van de rapporten van vorige 
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week, en misschien dat met de huidige rapporten en de getallen die daarin genoemd zijn, dit weer aan 
ontwikkeling onderhevig is, wat hartstikke goed is, met de kennis van begin deze week, is gezegd dat de 
leveringszekerheid voor Nederland op 33 miljard m3 zit. Dat je daar nog een beetje speling van 
2 miljard m3 voor nodig hebt en dat het verstandig is dat dit op dit moment het meest haalbare lage niveau
is wat er is. Daar heeft de PvdA zich aan gecommitteerd. Dat is niet leuk, want we hadden natuurlijk lager
gewild, maar voorlopig kunnen we het daarmee doen. En zodra het lager kan, kan de PvdA daar achter 
staan.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk nog een keer.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, er is helemaal niets theoretisch. Het is gewoon zeer praktisch: 39,4 miljard
m3 staat en die blijft staan en dat komt door de PvdA, omdat ze daar gewoon iets aan hebben gedaan.

De plv. VOORZITTER: Kunt u een vraag formuleren?

De heer DIJK (SP): Daar wil ik best een vraag over formuleren. Ik wil nog een keer vragen: waarom zou 
u als lokale volksvertegenwoordiger niet kunnen zeggen, richting het kabinet en ook richting uw eigen 
partijvertegenwoordigers: “Ga nou lager zitten.” U komt met de flutmotie aanzetten, waar precies 
hetzelfde in staat als wat dit college doet. Een goed resultaat, maar u komt nergens mee. Net als D66 
overigens. Precies hetzelfde verhaal. U komt nergens mee.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, uw vraag is duidelijk.

De heer DIJK (SP): Nee, wacht even, mijn vraag is nog niet duidelijk. Het cynisme en het wantrouwen 
dat u creëert onder de bevolking komt hier vandaan. Wanneer gaat u dat een keer oplossen?

De heer RUDDIJS (PvdA): Nou, ik vraag mij af of u zelf niet bijdraagt aan cynisme met deze manier van 
politiek bedrijven. Feitelijk staat die 39,4 miljard m3. Maar ook toegezegd is, en in alle discussies is 
gebleken, dat wij nu op 16,5 miljard m3 zitten voor het komende half jaar en dat het zeer onwaarschijnlijk
is dat hij daarna omhooggaat. Dat daar ook helemaal geen politiek draagvlak voor is, bij geen enkele 
partij. Zelfs bij de partij van de heer Kamp hoor je geluiden dat het theoretisch is. Het staat nu een keer in 
het besluit dat een aantal weken geleden genomen is, dat het op 39,4 miljard m3 staat, maar niemand heeft
daar op dit moment een warm gevoel bij. Maar we zitten nu praktisch met 16,5 miljard m3 in het komende
halfjaar en daarna gaan we verder en de kans is niet aanwezig dat de winning daarna weer omhooggaat. 
Dat optimisme straalt deze partij uit.

De plv. VOORZITTER: Een vraag van de heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Ik ben zwaar teleurgesteld door dit zwakke geklets 
van de PvdA. Neemt u nou eens een keer stelling! Houdt u nu eens op om deze bevolking een doekje 
voor het bloeden te bieden. U gaat hier gewoon verder waar uw Kamerfractie vorige week is opgehouden.

De heer RUDDIJS (PvdA): Nou, laat ik vooropstellen: ik probeer niet het debat van de Tweede Kamer na 
te bootsen. Ik had een verhaal dat ik blij ben met de 50 miljoen euro voor de stad. Daar hebben de 
Stadjers wat aan. Inderdaad ben ik het helemaal met u eens: om het gasbesluit hier weer uitgebreid te 
bedebatteren, alsof we hier in de Tweede Kamer zitten, is zinloos. Maar de duidelijkheid is er wel. De 
PvdA heeft landelijk en in de provincie, en dat zeg ik ook hier, gezegd dat met de kennis van begin deze 
week, 33 miljard m3 verstandig is, omdat dit met de leveringszekerheid van alle gasinstallaties van 
Nederland te maken heeft. Er zit een klein beetje speling op. Die hoeveelheid van 33 miljard à 
35 miljard m3, dat wil ik wel duizend keer noemen hier in de raad, is op dit moment de meest 
verantwoorde. Het is niet leuk en we gaan ook naar een lagere en daar moeten wij alle inspanningen voor 
doen. Daar vertrouw ik het college ook op, dat alles in het werk wordt gesteld om zo snel mogelijk verder
naar beneden te gaan. Maar het is wat het is en ik ga hier ook niet voor Stadjers zeggen dat het anders is, 
want dat is onverantwoord.

De plv. VOORZITTER: U had een motie?

De heer RUDDIJS (PvdA): O ja, sorry.
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Motie (6): Aardbevingen (PvdA, GroenLinks, D66, VVD)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 18 februari 2015 besprekende de stand van 
zaken aardbevingen voor de gemeente Groningen,

gelezen:
- de collegebrief ‘Stand van Zaken Aardbevingen’ van 10 februari 2015, aanvullend akkoord 

‘Herstel van Vertrouwen’, het addendum afspraken Stad-Rijk;
- het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 18 februari 2015;

overweegt dat:
- de veiligheid van de Groningers voorop moet staan;
- er een directe relatie is tussen het tempo van de gaswinning en de aardbevingen, de zwaarte ervan

en de bijbehorende risico’s;
- het noodzakelijk is dat de NAM het tempo van schadeafhandeling verhoogt;

spreekt uit:
- het college te ondersteunen:

o met de afspraken die bereikt zijn met de minister van Economische Zaken;
o in acties richting de NAM om de schadeafhandeling beter en efficiënter te laten verlopen;
o juridische procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

- dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wederom aantoont dat een verdere 
reductie van de aardgaswinning noodzakelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.

De plv. VOORZITTER: Wie mag ik hierna het woord geven? De heer Kelder, Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Er was een inspreekster, mevrouw Kiki. Zij heeft 
nogal wat opmerkingen gemaakt naar het college. Normaal gesproken is het zo dat wij als raadsleden 
vragen kunnen overnemen, maar ik wil het college de kans geven daarop te reageren als het daar behoefte
aan heeft. Zij noemde al dingen als valse rapporten, de NAM die niet meebetaalt aan het Forum, 
onwaarheden die jullie uitspreken, als u behoefte daarop voelt, mag u daarop reageren. Anders wordt het 
zo eenrichtingsverkeer.
In het in eerste instantie uitgelekte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt al gezegd dat 
wij terug moeten naar 12,5 miljard m3, willen we de veiligheid van Groningen garanderen. Daarnaast is 
het onderzocht en is bevonden dat er bevingen gaan komen die verder gaan dan 3.9 op de schaal van 
Richter. Met deze informatie is toen niet zoveel gedaan. Nu wordt er beweerd dat de veiligheid nog 
gegarandeerd kan worden met 39 miljard m3. Inmiddels weten wij in Groningen wel beter. Uit het rapport
dat vandaag verscheen, blijkt dat tot 2013 de veiligheid ondergeschikt was aan geld verdienen. Het werd 
ons op het bord geschoven. We hebben het zogenaamde gasgebouw en dat is de publiek-private 
samenwerking van de staat, de NAM, Shell, ExxonMobil, EBN en GasTerra, waarin de winning en 
verkoop van aardgas in Nederland is georganiseerd. Het is volgens de OVV het gesloten bolwerk, gericht 
op maximale winst. Binnen het stelsel was geen ruimte voor kritische geluiden, ook niet vanuit andere 
ministeries of de buitenwereld. De structuur van het gasgebouw moet daarom fundamenteel worden 
aangepast, zo luidt ook een van de aanbevelingen van de OVV. Behalve het ministerie van Economische 
Zaken, moeten ook de ministers van Infrastructuur en Milieu, Wonen en Binnenlandse Zaken bij de 
besluitvorming over de delfstofwinning worden betrokken. Ook het perspectief van burgers moet daarin 
een plaats krijgen door gemeenten en provincies een stem te geven. Wij mogen niet langer accepteren dat 
over de rug van de Groningers op deze manier met ons wordt omgegaan. Het gaat ook om de 
toekomstbestendigheid van de hele regio. Die moeten we vooropstellen. Anders zitten we nog jarenlang 
in de ellende, zolang we doorgaan met deze mate van gaswinning. Moeten we het hele gebied dan maar 
gaan ontruimen, zoals twee ex-PvdA’ers stellen? Wat een onzin! We hebben een noodtoestand in 
Nederland en moeten de verschillende scenario’s op een rij zetten, waarbij minder aardgas winnen en 
inzetten op alternatieven prioriteit hebben, nu.
Voorzitter, het ministerie van Financiën is een junk, verslaafd aan gasgeld. Wij houden die verslaving in 
de hand door het geld maar te blijven doorsluizen naar Den Haag. Wij zijn een leverancier van harddrugs 
voor de rest van Nederland en de rest van Nederland is daar al tientallen jaren aan verslaafd. We moeten 
af van de afhankelijkheid van de gasbaten en we moeten los van de behoefte aan aardgas. Het is dweilen 
met de kraan open om gebouwen te gaan verstevigen. Het is in kortetermijnbelangen denken. We moeten 
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keihard inzetten op energietransitie en zorgen dat we afkomen van aardgas. Groningen heeft lang genoeg 
geleden onder het juk van het westen. Maar toch zijn wij bereid ons landschap in te zetten voor groene 
energie. Dat kunnen wij niet alleen. Daar moet heel Nederland aan meedoen, maar wij moeten het goede 
voorbeeld geven. Ik kijk even terug naar de jaren tachtig. Toen waren er twee stromingen, het IKV en het 
Icto. De ene zei: “We moeten tweezijdig ontwapenen” en de ander zei: “We moeten eenzijdig 
ontwapenen”. Natuurlijk willen we allebei tweezijdig ontwapenen, maar laat één iemand het goede 
voorbeeld geven door alvast die neutronenbommen het land uit te zetten. Dat wij als Groningen het goede
voorbeeld gaan geven en in gaan zetten op duurzame energie.
De Partij voor de Dieren wil alles inzetten op energietransitie. Kijk niet naar de kortetermijnbelangen 
maar naar de lange termijn. We zullen zo onafhankelijk mogelijk moeten worden van aardgas. Er is 
genoeg geld van Groningen naar het Rijk gegaan. Wij hebben daar maar heel weinig van gekregen. Doe 
er maar wat meer bij en investeer vooral in duurzame energie, niet alleen in het aardbevingsproof maken 
van gebouwen. Het Rijk is dit aan Groningen verplicht. Waar zijn wij mee bezig als we alleen maar 
proberen te genezen en niet gaan voorkomen? De grootste bevingen komen waarschijnlijk nog en we 
kunnen niet in de toekomst kijken, maar zeker is dat we ons moeten voorbereiden op meer aardbevingen.
Hoe gaan wij de energietransitie bespoedigen? De Partij voor de Dieren wil een versnelde transitie van 
aardgas naar duurzame energie. Wij staan op de motie die oproept tot 30 miljard m3. We willen het signaal
afgeven door krachtiger met raad of in dit geval met de oppositie een motie in te dienen, maar wij zijn 
ervan overtuigd dat 30 miljard m3 niet voldoende is en dat het lager moet, naar maximaal 21 miljard m3. 
We moeten van onze gasverslaving af. Volgens sommige berekeningen hebben we nog maar voor vijftien 
jaar aardgas in het Groninger veld. Dat betekent dat grote stappen in die energietransitie noodzakelijk 
zijn. Groningen zet al veel in op verduurzaming van energie, maar we moeten scherp blijven en alle 
zeilen bijzetten, voordat er meer aardbevingen komen en er gewonden gaan vallen en voordat we zonder 
aardgas of andere fossiele bronnen kunnen functioneren. Het is mogelijk, we moeten het alleen nog doen. 
We pleiten daarom voor grotere stappen in energieneutraal bouwen en grotere stappen in alternatieven 
voor aardgas. Dat helpt Nederland van zijn verslaving af.
In de Tweede Kamer heeft onze partij gepleit voor een parlementaire enquête. Vandaag werd duidelijk dat
de burgemeester daar ook toe oproept. Ik wil die oproep ondersteunen. Ook willen wij het signaal afgeven
van omkering van bewijslast, zoals we ook landelijk bepleiten. Het is te gek voor woorden hoe de NAM 
met veel schademeldingen omgaat en de realiteit in Groningen in veel gevallen niet serieus genoeg neemt.
Ik dien ook een motie in waarin we oproepen om actief ontwikkelingen die aardgasonafhankelijkheid 
stimuleren, prioriteit te geven en in overleg te gaan met lokale partijen om te onderzoeken hoe 
aardgasonafhankelijkheid zoveel mogelijk kan worden bewerkstelligd in de gemeente. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Kelder.

Motie (7): Meer gas terug (Partij voor de Dieren)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de 
collegebrief Stand van zaken aardbevingen,

constaterende dat:
- op de huidige wijze de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn als gemeente, niet wordt 

gehaald;
- het college zoekt naar manieren waarop deze doelstelling wel gehaald kan worden;
- de aardgasafhankelijkheid, sinds de vondst van aardgas in Groningen, in toenemende mate voor 

problemen zorgt, onder andere in de Stad;
- deze problemen alleen verminderen wanneer de winning van aardgas vermindert en deze 

vermindering alleen te bewerkstelligen is wanneer de behoefte aan aardgas afneemt;
overwegende dat:

- het mogelijk is om, zoals we ooit aardgasafhankelijk werden, ook weer aardgasonafhankelijk te 
worden, zodat de boringen en daarmee de aardbevingen zo snel mogelijk kunnen stoppen¹;

- de risico’s door aardbevingen steeds beter zichtbaar worden en dat de enige manier om deze te 
stoppen is door de winning van aardgas zo spoedig mogelijk stop te zetten;

verzoekt het college:
- binnen het beleidsveld energie, ontwikkelingen die aardgasonafhankelijkheid stimuleren prioriteit

te geven;
- in overleg gaan met lokale partners om te onderzoeken hoe aardgasonafhankelijkheid zoveel 

mogelijk kan worden bewerkstelligd in de gemeente;
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- de resultaten hiervan te rapporteren aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
¹ http://www.duurzaamnieuws.nl/rotmans-nederland-stevent-op-energieravijn-af

De plv. VOORZITTER: Dan gaan wij naar de heer Leemhuis, GroenLinks.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u, voorzitter. Net als veel Groningers heb ik vorige week met 
verbazing en teleurstelling het debat in de Tweede Kamer gevolgd over het gasbesluit. Ondanks veel 
invoelende woorden van de minister en de fracties van PvdA en VVD, is het eindresultaat dat het 
winningsbesluit is blijven staan op het winnen van 39,4 miljard m3 gas. En dat terwijl een flinke reductie 
naar een veel lagere gaswinning de enige juiste maatregel was geweest. Want hoewel we veel nog niet 
weten, is inmiddels wel duidelijk dat hoe minder gas er gewonnen wordt, hoe minder bevingen er zullen 
zijn. Als herstel van vertrouwen van Groningers, met name van de mensen in het kerngebied van de 
bevingen het doel was, dan was een stevig besluit met een duidelijk vastgestelde lagere winning de eerste 
stap geweest.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dan ben ik wel benieuwd waarom GroenLinks de motie van de SP, 
CDA, Stadspartij, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren niet steunt. Dat is eigenlijk qua hoeveelheid 
kubieke meter precies hetzelfde als wat Kamerlid Van Tongeren heeft bepleit in een motie vorige week.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik kom er nog op terug.
Zoals u weet heeft GroenLinks in de Tweede Kamer een plan gepresenteerd waarmee een eerste forse 
reductie onderbouwd is. Los van dat het moet, kan het dus ook nog. Waar de minister het belang van 
veiligheid beleed bleek het abstracte begrip van leveringszekerheid en de gevolgen voor de schatkist erg 
belangrijk. Gisteren hoorden we in het nieuws dat Jan de Jong, de oud inspecteur-generaal van het 
Staatstoezicht op de Mijnen adviseert en het mogelijk acht om gaswinning zelfs te reduceren tot 
21 miljard m3 en vandaag komt ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat een 
schokkende inhoud bevat maar eigenlijk vreemd genoeg, niet meer schokt, omdat het het beeld bevestigt. 
Veiligheid heeft tot 2013 geen rol gespeeld in de besluiten rond de gaswinning en het is volkomen terecht 
wat de burgemeester daarover al gezegd heeft. We zijn schaamteloos misleid. Het kabinet en de minister 
noemden het akkoord met de provincie en de gemeenten ‘herstel van vertrouwen’, maar wat er de 
afgelopen week gebeurd is, heeft het vertrouwen alleen maar verder geschaad. Het is duidelijk dat er op 
rijksniveau veel moet verbeteren, dat onderzoek en advisering onafhankelijker moet en dat provincie en 
gemeentes een stem zouden moeten krijgen bij besluiten over de gaswinning.
Maar dan nu over het onderwerp van deze vergadering, want vandaag hebben we het over de afspraken 
die het college gemaakt heeft met de minister over een veelheid van maatregelen. Daarover kan ik 
duidelijk zijn. Dat het college samen met de provincie en de andere elf gemeenten dit er uit heeft weten te
slepen, in zo’n korte tijd, terwijl we zo langzamerhand wel weten hoe halsstarrig de minister en het 
ministerie in dit dossier optreden, stemt alleen maar tevreden. Niet de tevredenheid van iemand die denkt 
dat we nu klaar zijn, maar wel de tevredenheid over wat er voor nu is uitgesleept. Een compliment dus 
van mijn fractie, zowel aan het college, aan deze burgemeester en ook wel een beetje de vorige 
burgemeester, maar ook de ambtenarij die daar natuurlijk enorm zijn best voor heeft gedaan. En ook een 
aanmoediging aan het college om zo door te gaan, omdat een aantal maatregelen slechts een beperkte 
looptijd heeft en er in september en oktober weer nieuwe, maar dan permanente afspraken moeten liggen. 
Mijn fractie wil graag aandacht besteden aan een drietal dingen: de Regeling Waardevermeerdering, de 
noodzaak tot een echte energietransitie en het beroep bij de Raad van State tegen het gasbesluit.
Wat GroenLinks betreft dient de waardevermeerderingsregeling te gelden voor alle slachtoffers van 
bevingen, dus ook voor mensen die toevallig niet wonen in de elf zwaarst getroffen gemeenten. Met name
aan de oostkant van de gemeente Groningen, zoals in de Meerdorpen, lijkt die noodzaak te bestaan. Er 
lijken openingen dat dit in september met terugwerkende kracht zou kunnen, maar niets is zeker, dus 
dringen wij er via het college scherp op aan om daarop in te zetten. Dat doen we vooral ook omdat in 
onze ogen de regeling ook een eerste stapje is in de grootste opgave, namelijk de energietransitie. Want 
als een ding de afgelopen jaren duidelijk is geworden, dan is dat dat Nederland aan een ernstige fossiele 
verslaving leidt en dat wij in Europa helemaal onderaan bungelen als het gaat om het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen. Graag hoor ik van het college hoe het zich ook daarvoor gaat inzetten in de
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gesprekken in Den Haag, bijvoorbeeld door grootschalige versterkende maatregelen te combineren met 
energiebesparing en duurzame energieopwekking.
Tot slot: ik memoreerde al de stelling van de burgemeester dat we schaamteloos misleid zijn en met zo’n 
burgemeester, die zo stevig stelling neemt, zien wij de inhoud van het beroep op het gasbesluit van de 
minister daarom ook met vertrouwen tegemoet. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Ik zag er twee tegelijk. Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u. Ja, voorzitter, de heer Sijbolts had het al gevraagd. Er is een motie 
ingediend over die 30 miljard m3 In de Tweede Kamer was uw fractie duidelijk. Zit u hier aan een 
collegeafspraak vast of kunt u hier vrij zijn en ook meestemmen?

De plv. VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nou, volgens mij is het inderdaad duidelijk wat GroenLinks heeft 
gezegd. En ook de motie die wij indienen met andere partijen, zegt in elk geval duidelijk dat er zoveel als 
mogelijk terug moet worden geschroefd. En het is geen geheim dat GroenLinks vindt dat 30 miljard m3 
haalbaar is. Er is ook een berekening voor gegeven. We gaan eerst even het antwoord van de 
burgemeester afwachten en dan nemen we daarna een besluit over de verschillende moties.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw Kuik. Ik ben benieuwd 
wat die afwegingen straks gaan zijn.

De plv. VOORZITTER: Dan is hij overbodig, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Koebrugge, VVD.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Het gaat vandaag over veiligheid. Veiligheid 
voor de Groningers. Dat veiligheid vooropstaat, daarover mag geen twijfel bestaan. De VVD kan daarom 
ook het beleid van het college steunen en is er ook zeer tevreden met het resultaat dat er 50 miljoen euro 
naar de stad komt. Een vraag hebben we daar wel over, met betrekking tot de communicatie. In de 
beeldvorming lijkt het of het Forum, de RUG, Hanzehogeschool en het UMCG te gaan, maar ook bij veel
mkb-ondernemers en huiseigenaren zijn veel vragen over compensatie en de nodige kosten. Kunnen zij 
ook aansprak maken op de communicatiemiddelen en wanneer en hoe communiceert de gemeente wat de 
mogelijkheden zijn voor compensatie? Daarnaast heeft het college ook al het een en ander gezegd en is 
ook vanuit de raad al het een en ander gezegd over het aardbevingsgebied. Er zijn natuurlijk huizen in de 
stad, zeker als je kijkt naar het gebied naast Harkstede, Engelbert, Middelbert, die onder de stad vallen en 
niet onder Slochteren maar waar wel dezelfde schade is als in huizen die in Slochteren staan, dus het zou 
terecht zijn als zij ook recht hebben op zo’n waardevermeerderingsregeling. En sommige delen van de 
stad zouden daar dan ook onderdeel van moeten zijn. Maar je wilt niet dat de hele stad bij dat gebied 
terechtkomt, omdat niet iedereen in de stad ook schade heeft en het nogal per gebied verschilt. We zouden
daarmee ook het signaal afgeven dat de hele stad een probleem heeft en dat zou juist een averechts effect 
hebben op de economische vitaliteit van de stad en de waarde van onze gebouwen. Tevens heeft de 
minister aangegeven in zijn persconferentie vorige week, dat hij het gebied nog eens onder de loep wil 
nemen. Aardbevingen houden immers niet op bij gemeentegrenzen. Daarom zou het ook goed zijn als het 
college dit blijft benadrukken in Den Haag.
Maar we moeten vooral kijken naar de toekomst. De gas- en energietransitie zijn hard nodig om onze 
afhankelijkheid van het Groningse gas, die we op dit moment in heel het land hebben, te kunnen 
veranderen. De gastransitie is nodig om andere vormen van gas te kunnen gebruiken. De minister heeft 
ook aangegeven dat hij vanaf 1 januari ernaar wil gaan kijken om dat al in te zetten, door gas te mengen, 
maar ook door te kijken hoe je op een andere manier het gas bij de huishoudens kunt krijgen, maar dat 
vraagt natuurlijk ook de nodige kennis en expertise. Maar ook de energietransitie, waarbij het juist gaat 
om nieuwe middelen in plaats van gas, is van groot belang om van die afhankelijkheid af te komen. We 
hebben een sterke lobby nodig richting Den Haag en daarvoor zullen we onze krachten moeten bundelen. 
Juist hier in Groningen liggen de kansen om de gas- en energietransitie in te zetten. Groningen zet immers
al jaren in op energietransitie en daarom zijn hier in het noorden ook de geschikte partners te vinden om 
deze verandering te realiseren. Als je kijkt naar de Energy Academie Europe van de Rijksuniversiteit en 
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de Hanzehogeschool en Energy Valley, zouden die bijvoorbeeld betrokken moet worden door het Rijk om
de verandering in gang te zetten.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, ik heb de motie van de VVD al eerder gekregen en ook even gelezen en
eigenlijk was er een vraag die naar boven kwam: gebeurt dit nog niet?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Blijkbaar nog niet goed genoeg. Je hebt een pakket van 50 miljoen 
euro en we zijn aan het lobbyen in Den Haag om de economische vitaliteit van de stad te waarborgen, 
maar je zou juist die krachten moeten bundelen om dus ook als het Rijk onderzoeken gaat doen naar hoe 
je dit kunt omzetten vanaf 1 januari, dat dit juist gebeurt door de Groningse partijen. Niet dat er 
bijvoorbeeld de universiteit van Delft of Eindhoven daar onderzoek naar gaat doen, maar dat het juist hier
in Groningen gebeurt. Ook de lokale ondernemers of het regionale bedrijfsleven kunnen daarbij 
betrokken worden als er dingen moeten gebeuren, dat daarin geïnvesteerd wordt, zodat juist hier de 
mogelijkheden opgepakt kunnen worden en dit niet ergens anders zal gebeuren. Wij hebben die kennis 
ook, dus moet je dat ook doen. Maar ook partijen als GasTerra en de Gasunie zijn logische partners om 
een omslag te bewerkstelligen, omdat zij juist alle kennis in huis hebben over de wijze waarop het 
geleverd kan worden. Daarnaast zijn zij hier in Groningen sowieso grote werkgevers, maar nemen ook 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door veel te investeren in sociaal-culturele projecten en 
onderwijsprojecten. Maar het ligt natuurlijk wel ingewikkeld, want op het moment dat je een 
energietransitie wilt bewerkstelligen, zijn de partijen die juist voor hun inkomsten afhankelijk zijn van het
gas natuurlijk niet de ideale partners om daarmee verder te gaan. Maar juist door die kennis over de 
gastransitie heb je ze wel hard nodig. Ze staan ook niet in de motie, maar het college zou daar een balans 
moeten vinden om te voorkomen dat een ommezwaai getraineerd zou worden.
We kunnen niet binnen een jaar overstappen op andere vormen van gas, dus we zullen ook moeten kijken 
naar andere middelen en omdat dit tijd en kennis vraagt, zullen we dus die partijen in moeten zetten 
omdat de kennis en innovatiekracht zich juist hier bevinden.
Belangrijk hierbij is ook voor de VVD dat het gaat om duurzame en rendabele initiatieven, omdat juist 
subsidieverslindende voorstellen geen kans van slagen hebben op de langere termijn. We hebben gezien 
dat het gas heel veel geld oplevert, waardoor we er ook zo moeilijk vanaf komen en er zo afhankelijk van 
zijn, dus we zullen juist moeten kijken naar echt duurzame initiatieven, die zowel duurzaam zijn voor het 
milieu als financieel duurzaam. Ik ga ervan uit dat wij deze uitdaging met elkaar aan durven gaan en 
daarom vragen wij ook aan het college om met een concreet voorstel te komen om voor de zomer de 
handen ineen te slaan met het regionale bedrijfsleven en de regionale kennisinstellingen, zoals een Energy
Academy Europe en Energy Valley, en ook in Den Haag te bewerkstelligen dat deze kennis en 
innovatiekracht uit het noorden daadwerkelijk gebruikt worden voor de gastransitie en energietransitie. 
Belangrijk dus dat er een lobby komt en daarvoor moeten wij de krachten bundelen. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik ben ronduit verbaasd. Aan de ene kant heb ik de VVD-fractie volgens
mij nog nooit zoveel over milieu en duurzaamheid gehoord, nou, daarvoor dan tot zover lof. Maar u geeft 
aan dat u blij bent met 50 miljoen euro voor de stad. Nou, volgens mij is dat slechts een fooi. In december
riep ik u op om samen met uw fractie de minister op het matje te roepen. U ging daar niet op in tijdens het
debat. Ik hoor u allerlei Hosannaverhalen opsteken over de minister. Maar neemt u nou eens stelling! U 
gaat wel gezellig met uw VVD-afdeling zitten …

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Heeft u een vraag?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, die komt eraan. Ik hoor niets nieuws onder de zon. Maar blijft u nu 
echt hangen in deze leegte?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, sowieso moet ik de heer Sijbolts erop wijzen dat wij ook 
wel degelijk het een en ander gezegd hebben over de energietransitie, dus het is onjuist dat de VVD het 
daar niet over zou hebben. Daarnaast hebben wij ook als VVD juist heel hard gelobbyd in Den Haag om 
voor elkaar te krijgen dat de gaswinning teruggedraaid wordt. We gaan nu tot 1 juli sowieso terug tot 
16,5 miljard m3 en er worden onderzoeken gedaan om te kijken of we daarna verder terug kunnen. Eerder 
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werden besluiten alleen maar genomen op basis van seismiciteit en inmiddels gaat het niet meer alleen 
maar om grondbewegingen, maar om leveringszekerheid, waardoor de gaskraan al verder dichtgedraaid 
kan worden. Dus ik denk dat we wel degelijk het nodige bereikt hebben in Den Haag en daar gaan wij 
ook vooral mee door om als VVD Groningen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Maar, voorzitter, ik hoop dan dat de VVD-fractie in Groningen toch wel
enigszins teleurgesteld is over het huidige besluit, het terugdraaien naar 35 miljard m3.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat is maar de vraag. Het gaat terug naar 33 miljard m3 en daarom 
stellen we uiteindelijk ook de gas- en energietransitie voor, om de afhankelijkheid te verminderen. Je kunt
niet ineens heel Nederland zonder verwarming laten zitten, dus daar moet iets voor komen. Je hebt die 
leveringszekerheid nodig. Ik heb net in het debat met de ChristenUnie ook al aangegeven dat wij in elk 
geval geen voorstander van flexibele winning zijn, en als je verder teruggaat dan die 33 miljard m3, zou je
dat wel moeten doen. Als er dan een koude winter of een extreem koude winter komt, want ze zijn 
meestal wel koud, de winters, dan zul je dus moeten zorgen dat je ergens anders ook kunt winnen en dat 
betekent dan dat de gaskraan in Loppersum weer open moet. En dat willen we ook niet, met zijn allen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, voorzitter, mevrouw Koebrugge heeft het over leveringszekerheid 
bij een strenge winter. Volgens mij geldt die strenge winter bij een temperatuur van -17 graden ‘s nachts 
en gaan we dat niet meer meemaken.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat weten we niet, wat we mee gaan maken en wat niet. Maar je zult er
wel rekening mee moeten houden. Sowieso geldt voor die leveringszekerheid waar u het over hebt, met 
die 30 miljard m3, precies hetzelfde verhaal. Alleen betekent dat dat je op dat moment flexibeler moet 
gaan winnen. Dat is gewoon een feit en daar kunnen wij niet omheen draaien.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koebrugge. Mevrouw Kuik?

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, nog even een vraag ter verduidelijking. Vindt de VVD ook dat 
gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld? Dus, als je schade hebt, ook al woon je in de gemeente 
Groningen, die geen aardbevingsgebied is, dat je even goed recht hebt op dezelfde regelingen als andere 
mensen, die ook zulke schade hebben?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, volgens mij heb ik dat net ook zo toegelicht. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koebrugge. U had nog een motie? Dank u wel.

Motie (8): Taskforce Gastransitie Groningen) (VVD, PvdA, D66, Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015, besprekende de
collegebrief Stand van zaken aardbevingen,

constaterende:
- de aardbevingsproblematiek in Groningen;
- het besluit van de minister om in elk geval tot 1 juli 2015 terug te gaan naar 16,5 miljard kuub;
- de inzet op een andere systematiek van gasvoorziening vanaf 1 januari 2016;
- de ambitie van de stad om in 2035 energieneutraal te zijn;

overwegende dat:
- de gaswinning niet op het huidige niveau kan blijven;
- de energietransitie nodig is om nieuwe middelen te vinden die gas kunnen vervangen;
- de gastransitie nodig is om andere vormen van gas in de Nederlandse huishoudens te krijgen;
- door de energie- en gastransitie de afhankelijkheid van het Gronings gas afneemt;
- Energy Academy Europe en Energy Valley veel kennis hebben op het gebied van energie- en 

gastransitie;
- regionale ondernemers en instellingen hier ook een bijdrage aan kunnen leveren en dit de 

regionale werkgelegenheid bevordert;
- Groningen met deze partners over de nodige kennis en innovatiekracht beschikt om de energie- 

en gastransitie op gang te brengen;
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- een speciale taskforce bovengenoemde krachten kan bundelen en invloed uit kan oefenen richting
Den Haag;

verzoekt het college:
- met een concreet voorstel te komen hoe de handen ineengeslagen kunnen worden met het 

regionale bedrijfsleven en de regionale kennisinstellingen, zoals Energy Academy Europe en 
Energy Valley;

- in Den Haag te bewerkstelligen dat deze kennis en innovatiekracht uit het noorden daadwerkelijk 
gebruikt wordt voor de gastransitie (vanaf 1 januari 2016) en energietransitie;

- de raad voor de zomer te rapporteren over de voortgang;
en gaat over tot de orde van de dag.

De plv. VOORZITTER: Dan hebben wij alle woordvoeringen van de raadsfracties gehad. De 
burgemeester heeft nog een moment van ruggenspraak nodig. Ik stel voor dat wij nu gaan dineren en dat 
wij over een uur hier in deze zaal weer terug zijn. Dat wil zeggen, om 19.35 uur.

(Schorsing 18.33 uur – 20.00 uur)

De plv. VOORZITTER: Welkom terug. Zijn wij klaar om verder te gaan? Ik hoop dat de maaltijd goed 
gesmaakt heeft. Ik wil graag naar de beantwoording door het college en vraag of burgemeester Den 
Oudsten het woord wil nemen.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Er is een groot aantal onderwerpen 
rondom de gaswinningsproblematiek aan de orde gekomen. Ik heb ze een beetje gegroepeerd. Ik ga dus 
niet alle sprekers afzonderlijk beantwoorden, maar ik zal wel proberen per onderwerp alle inbreng die u 
gedaan heeft ook recht te doen. En ik zou willen beginnen met het onderwerp van het terugbrengen van 
de gaswinning. Dat is ook door een aantal sprekers naar voren gebracht en dat is natuurlijk een 
ingewikkeld onderwerp. Wij weten met elkaar, en dat standpunt hebben we ook ingenomen, dat er geen 
enkel wetenschappelijk bewijs is voor welk getal dan ook. Tegelijkertijd weten we wel dat het 
terugbrengen van de gaswinning de veiligheid van de inwoners van stad en ommeland vergroot. 
Bovendien is het geen vrijblijvende discussie, omdat wij met elkaar ook al standpunten hierover hebben 
ingenomen. Het standpunt dat het college heeft ingenomen, is – dat weet u ook – ook in lijn met het 
standpunt van de negen gemeenten en van de provincie dat onze minister Kamp weliswaar de goede 
beweging maakt, maar dat het niet genoeg is. Als je probeert om dat een beetje in getallen duidelijk te 
maken, dan is het van belang eens even te kijken welke beweging minister Kamp nu gemaakt heeft. 
Minister Kamp heeft een beweging gemaakt om in elk geval voorlopig de reductie zo te reguleren dat die 
in het eerste halfjaar naar 16,5 miljard m3 gaat en hij heeft de verwachting, maar hij probeert dat nu nog 
door cijfers te onderbouwen, dat die winning daarna niet meer omhoog hoeft. Dat betekent dat als wij de 
beweging van minister Kamp goed vinden maar niet genoeg, wij dus vinden dat het lager moet zijn dan 
die 33 miljard m3.
Het tweede wat je ziet is dat er een merkwaardige situatie ontstaat rondom dat cijfer 30 miljard m3. 
30 miljard m3 is vooral ingegeven, niet zozeer door de veiligheidsdiscussie en de analyse daarop, maar 
door het feit dat dit blijkbaar het getal is waarop de staat en de NAM de contractuele verplichtingen 
kunnen nakomen. Dat zijn dus eigenlijk twee onvergelijkbare grootheden.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, ik wil hier toch even een vraag over stellen. Is het niet goed als wij 
als raad ook duidelijk aangeven dat wij die 30 miljard m3, dat wordt ook in de Tweede Kamer gezegd, in 
ieder geval een beginpunt vinden om te noemen? Anders zijn we zo vaag en dan geven we eigenlijk een 
vrijbrief.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik maak mijn redeneringen even af. Als wij al in de situatie zitten dat wij
33 miljard m3 eigenlijk te veel vinden, als wij zeggen: “Het is niet genoeg, wat Kamp doet”, dan kijk je 
naar: wat zeggen de deskundigen over die verschillende getallen? Dan is er eigenlijk een ding te zeggen 
en dat is dat wij het getal 21 miljard m3 horen en we horen het getal 33 miljard m3. Natuurlijk hoor je 
30 miljard m3 ook, maar een wenselijk optimum, waar aan de veiligheidssituatie van de bewoners van 
stad en ommeland recht wordt gedaan, ligt dus ergens daartussen.
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De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kuik heeft nog een vraag.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, het SodM heeft toch ook duidelijk die 30 miljard m3 genoemd? Er
is een aantal partijen, namelijk de kabinetspartijen, dat dit niet wil, maar we laten ons toch niet leiden 
door die kabinetspartijen?

Burgemeester DEN OUDSTEN: Wat ik probeer op te bouwen aan redenering, is dat wij blijkbaar in deze 
gehele raad op getallen zitten die buitengewoon dicht bij elkaar liggen. En dan vraag ik u het volgende. 
Als u zegt dat in de Tweede Kamer, in het politieke spel en alles wat er tussen die partijen gebeurt, en de 
manier waarop de uitkomst van de Tweede Kamerdiscussie wordt beleefd hier, geen recht wordt gedaan 
aan de belangen van de bewoners van Groningen, dan zou ik u willen vragen om niet in diezelfde valkuil 
te vallen en om, als u zo dicht bij elkaar ligt, toch te proberen tot eenheid van opvatting te komen. Ik denk
dat de bewoners van deze stad maar ook van de hele provincie er baat bij hebben dat wij, met onze raad, 
niet in een verdeelde situatie terechtkomen maar ook recht doen aan het belang van de hele discussie op 
dit moment. En daar waar de uitgangspunten zoals ik die hier beleef vanavond, niet heel erg ver uit elkaar
liggen, vraag ik u om toch nog een poging te wagen om tot een eensluidende opvatting te komen. Het is 
aan uw raad of u dat wilt, maar ik denk dat het verstandig is als dat wel gebeurt.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kuik heeft nog een verduidelijkende vraag.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, ik denk dat het van belang is dat we dat ook samen doen. Maar we
hebben ook in de Tweede Kamer gezien dat de partijen die hier zitten in elk geval de meerderheid hebben 
voor die 30 miljard m3. Moeten we ons dan voegen naar twee partijen die daar moeilijk in zitten? Dat 
snap ik, maar zouden die niet het gebaar moeten maken om zich naar de rest van de raad te voegen?

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik ga natuurlijk niet over hoe u in de raad deze discussie voert. Daar gaat
u zelf over. Maar ik zou u willen vragen om de partijpolitieke verschillen hier opzij te zetten. Als u zegt: 
“Er zijn er twee die niet mee willen”, ik weet niet of dat ook de situatie is, ik ken die onderliggende 
meningsverschillen natuurlijk niet goed genoeg, dat is ook aan u, maar ik zou u willen voorstellen, als het
zo ligt, dat u toch nog een poging waagt om het bij elkaar te brengen. Maar ik ga daar niet over, ik doe 
alleen de oproep van mijn kant naar u.

De plv. VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, als degene die de eerste opzet heeft gemaakt voor motie 4, 
‘Voorzorgsprincipe’, heb ik gekeken naar de samenstelling van de gemeenteraad en de partijen die erin 
zitten. Dan kom ik tot de conclusie dat er negen partijen zijn die in meer of mindere mate de afgelopen 
weken en maanden hebben gezegd dat 30 miljard m3 een heel redelijk getal is. Dan is er één partij, die 
noemde ik ook zo net in mijn woordvoering, die dat niet heeft gedaan. Die komt er constant eerlijk voor 
uit en zegt: “We moeten eerst nog meer onderzoeken”. Wat u eigenlijk vraagt aan mij, of ons, is om dit 
opnieuw te gaan herzien en raadsbreed met een motie te komen. Ik kan u nu al zeggen: dat gaat niet 
lukken.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik hoor het u zeggen. Ik constateer dat de getallen dicht bij elkaar liggen.
Ik denk dat het heel erg verstandig is en ook goed is voor onze samenleving dat u zoveel mogelijk 
probeert om tot eenheid van opvatting te komen. Ik doe een oproep om dat te bereiken. Als u zegt: “Dat 
gaat niet lukken”, leg ik het moede hoofd in de schoot en het college met mij. Het is aan u om te proberen
daar vorm aan te geven.

De plv. VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, ik ben wel gevoelig voor de oproep die de burgemeester hier doet en
ik wil daarom ook vragen, dat hoeft niet nu direct, het kan ook na de beantwoording door de 
burgemeester, om een schorsing om met de woordvoerders over dit onderwerp even kort te overleggen.

De plv. VOORZITTER: Dan mag wat mij betreft de burgemeester in ieder geval zijn woordvoering nu 
afmaken.
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Burgemeester DEN OUDSTEN: Dan zou ik eigenlijk over willen gaan tot een volgend onderwerp en dat 
is de schadeafhandeling door de NAM. Ik combineer dat even met het onderwerp van het 
aardbevingsgebied. Daar is ook door verschillenden van u op ingegaan.
Eerst even de schade-aantallen. We hebben u de aantallen genoemd en als u even goed kijkt naar dat 
papiertje, dan ziet u dat de aantallen schades die zijn afgewikkeld eigenlijk niet eens slaan op de schades 
die na 30 september vorig jaar zijn ontstaan, maar op die van de bevingen daarvoor. Dat betekent dat u 
daaruit kunt afleiden dat het een enorm langzaam tempo is waarin die schadeafwikkeling plaatsvindt. Dat 
is iets waar een aantal van u ook op is ingegaan. Dat is ons allen een doorn in het oog. Wij zijn ook graag 
bereid, en hebben daar ook al een begin mee gemaakt, om daar met de NAM over in contact te treden, 
maar ik moet u wel zeggen dat ik mij wel bezorgd maak over hoe zich dat in het vervolg gaat voltrekken. 
En dat heeft niet eens te maken met de bereidwilligheid van de NAM om tot een snellere afwikkeling te 
komen, maar we zien straks ook als er meerdere bouwtechnische werken moeten gebeuren rondom die 
aardbevingen in de provincie, dat er gewoon een tekort aan geschoold personeel gaat ontstaan. Natuurlijk 
zullen wij proberen om voor onze mensen de best mogelijke snelle oplossing te vinden, maar die ligt nog 
niet zo voor de hand. Ik zeg u dat in alle openheid. Ik denk dat iedereen zijn best wil doen, maar de vraag 
is wat ook praktisch kan. Het leidt er wel toe dat wij in de situatie zitten dat wij niet precies weten wat nu 
de aard is van de schades die is opgelopen door die 3800 schademelders en dat we dus ook de omvang 
van die schade op dit moment niet weten. Wij zijn wel met de NAM in gesprek om te proberen daar 
zoveel mogelijk inzicht in te verkrijgen, maar daar waar men nog niet geweest is om tot taxaties te 
komen, is dat natuurlijk wel ingewikkeld. We schatten ook in dat het niet voor de tweede helft van dit jaar
mogelijk is om daar een gehele inschatting van te geven. Dat hangt ook even samen met de opmerkingen 
die gemaakt zijn over: “Wil je nu wel of niet behoren tot het aardbevingsgebied?” Dat is in beginsel een 
technische discussie. Wat is nu het aardbevingsgebied? Het aardbevingsgebied zijn de negen gemeenten 
waar vorig jaar een overeenkomst mee is gesloten. Die negen gemeenten zijn uitgebreid met twee. Er zijn
ook wel verschillen te zien van waarom Groningen niet als stad en waarom de andere gemeenten wel, 
daar kunnen we nog wel even op ingaan. Het is uitgebreid met twee, maar dat is het aardbevingsgebied. 
Maar dat is niet het werkelijke aardbevingsgebied, natuurlijk. Wij zien ook dat wij nu in de situatie zijn 
dat aan de rand van het aardbevingsgebied, bijvoorbeeld in Engelbert en Middelbert, woningen schade 
hebben die eigenlijk vergelijkbaar is met woningen die aan de andere kant van de grens staan. En dan is 
er verschil. Het grootste verschil zie je in die 4000 euroregeling. En die verschillen zijn echt wel te 
verklaren, maar die verklaringen doen natuurlijk geen recht aan het individuele gevoel van inwoners die 
zeggen: “Waarom zij wel en wij niet?” Ik vind dat ook eerlijk gezegd een kwetsbaar onderdeel van de 
overeenkomst die wij met de minister hebben gesloten. Ik snap die mensen natuurlijk heel goed. Ik ben 
daar zelf geweest, ik heb gezien wat voor schade ze hebben, ik heb met de mensen gesproken en ik 
begrijp ook heel goed dat zij zeggen: “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat heeft een aantal van u ook 
gezegd. Tegelijkertijd hebben we eigenlijk de volgende benadering gekozen, ook naar de minister toe. De 
minister was persistent in het weigeren om de situatie voor Groningen te creëren, die rondom met name 
die 4000 euro gelijk loopt aan de rest van het gebied. Maar wat wij wel hebben afgesproken, is dat men 
gaat werken aan een nieuwe regeling. Die nieuwe regeling zal ergens in september tot uitdrukking komen 
en die nieuwe regeling gaat niet meer uit van gemeentegrenzen, dat is ook veel rechtvaardiger, maar die 
gaat uit van: welke gebieden hebben nu in welke mate last van die bevingen? Dan ontstaan er dus cirkels. 
Die ziet u nu ook op al die kaartjes getrokken. Daar komen getallen bij te staan en op basis van die cirkels
en die getallen komt er een regeling die ook meer op maat is dan wat er op dit moment gebeurt. De reden 
waarom die 4000 euroregeling indertijd is ingevoerd, was omdat het gebied waarop deze betrekking had, 
langdurig blootstond aan aardbevingen, zelf niet in staat was om de economische effecten daarvan teniet 
te doen, sterk in de situatie zat van waardedaling etc. Men heeft gezegd: “Daar moet je toch iets aan 
doen” en daar is deze regeling uit voortgekomen. We hebben al die effecten op dit moment nog niet 
binnen de gemeentegrenzen van onze stad geconstateerd. Tegelijkertijd, ik zei u dat net ook al, zijn al die 
redeneringen natuurlijk van een zeker technisch argumentatieniveau, maar daar hebben natuurlijk de 
individuele bewoners in die grensgebieden eigenlijk weinig aan. Dat is ook de reden waarom wij die 
regeling nu getroffen hebben. Die komt in september. We hebben met de minister afgesproken dat als die 
regeling er is, hij ook met terugwerkende kracht vanaf de contractdatum kan worden toegepast. Dat 
betekent dus dat de mensen die daar nu buiten vallen, mogelijk ook in de nieuwe regeling kunnen vallen. 
Hoe die gaat luiden, dat weet ik niet, dat zeg ik er ook even bij in alle eerlijkheid, maar het zal wel een 
regeling zijn die een relatie heeft met de regeling van nu. Het is denk ik belangrijk om dat ook zo met 
elkaar uit te wisselen, omdat ik ook graag naar de bewoners toe een eerlijk verhaal wil houden, ook als 
dat verhaal iets minder uitkomt. Ik vind ook dat zij er recht op hebben dat wij op een zorgvuldige manier 
proberen ook hun belang te behartigen. Maar dit is het element van de overeenkomst die wij met de 
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rijksoverheid hebben, waarvan ik zeg dat dit het meest kwetsbare is en dan doel ik met name op de 
individuele positie van de bewoners in die grensgebieden. We hebben dus wel iets gedaan, maar iets 
anders dan wat een aantal van u ons vraagt.
Daarmee heb ik eigenlijk ook het punt van het aardbevingsgebied met u doorgenomen. U zegt: “Zorg nu 
dat wij wel tot het aardbevingsgebied behoren”, maar een groot deel van de stad heeft zo’n laag 
risicoprofiel dat het echt niet goed zou zijn als je zou zeggen dat dit tot het aardbevingsgebied behoort. 
Bovendien is dat begrip als zodanig ook eindig, in die zin dat er straks een situatie komt waarbij er echt 
gewogen wordt, los van de gemeentegrenzen, welke gebieden risico lopen en ook hoeveel. En van daaruit
worden ook de regelingen aangepast. Dan ga ik er nog steeds van uit, zonder dat ik dat zeker weet, dat de 
nieuwe getallen, die op dit moment ook in een metingsituatie zitten, ook aangeven dat de stad Groningen 
weliswaar aan de rand van een aardbevingsgebied zit en mogelijk ook enig risico loopt, maar minder dan 
andere gebieden in Groningen. Dat is de situatie zoals die zich op dit moment heeft ontwikkeld.
Dan zou ik met u willen overgaan naar de 50 miljoen euro, of naar de ‘fooi’ zoals de heer Sijbolts dat 
noemt. Dat is wel heel erg minimalistisch uitgedrukt, moet ik u zeggen. En dat is ook niet waar. Wat 
hebben wij namelijk gedaan? U weet dat het gaat om een problematiek waarbij wij eigenlijk heel veel niet
weten. Dat betekent dat je ook geen enkele afspraak voor de lange termijn op dit punt kunt maken. We 
hebben in de afspraken die we nu hebben gemaakt voor de korte termijn gekozen en voor de korte termijn
hebben we gezegd: “Je moet eigenlijk de economie van stad op geen enkele manier laten stagneren door 
de problematiek rondom de aardbevingen”. Dat heeft zich in eerste instantie vertaald in alle projecten en 
ontwikkelingen die in de bouwsfeer aan de orde zijn, waarin veel wordt geïnvesteerd. Dit heeft zich een 
beetje geconcentreerd rond de opgaves die de RUG en het UMCG en de Hanzehogeschool maken, maar 
dit zijn niet de enige. Het beweegt zich rondom, wat ik maar even noem het proberen zicht te krijgen op 
de groepsrisico’s die wij lopen. In die zin is de opgave van de stad ook onvergelijkbaar met die van het 
landelijk gebied. Dat tezamen, daar hebben wij een berekening op gemaakt, we hebben gekeken naar 
welke projecten al vergund zijn, welke in de pijplijn zitten en welke er aankomen en daar is een globale 
beschrijving gemaakt van wat nu de meerkosten zouden zijn om al die projecten toch te kunnen uitvoeren
op tempo, zonder dat de bouwer of de investeerder geconfronteerd wordt met meerkosten als gevolg van 
de aardbevingen. Van die meerkosten vinden wij dat die onverkort bij de rijksoverheid in rekening 
moeten worden gebracht. Daarover hebben wij in principe geen enkel verschil met minister. Die vindt dat 
eigenlijk ook. Dit is becijferd op een bedrag van 50 miljoen euro tot 1 oktober 2015. Wat er daarna 
gebeurt is onzeker. Dat hangt af van met welke nadere meetgegevens men komt voor de stad, het hangt af 
van welk investeringsprogramma voor de komende periode aan de orde is, maar er ligt wel een relatie met
een ander punt dat we hebben besproken en dat is de oprichting van de rijksdienst. In die relatie hebben 
wij gezegd dat we eigenlijk als stad het beste zelf in staat zijn om met ons eigen apparaat, met de partners 
die wij hebben, te beoordelen wat nu de investeringsopgaven zijn voor de komende jaren, wat de opgave 
is om die investering op gelijk speelveld te houden, dus om de extra kosten te becijferen. We zouden 
graag ook die expertise ook beschikbaar willen stellen aan de rijksdienst om ook zelf zoveel mogelijk de 
regie te houden over wat er in deze stad gebeurt. We hebben dus afgesproken dat de gedachte van een 
fonds waarin een jaarlijkse storting zou kunnen plaatsvinden, zou kunnen worden uitgewerkt, waarbij we 
elk jaar aanvragen op basis van een investeringsprogramma voor het komend jaar hoeveel geld we 
eigenlijk nodig zouden hebben. Dat geld zou dan ergens in een fonds gestort moeten worden en volgens 
een bepaald verantwoord proces met verantwoording achteraf aan de rijksdienst, zouden we dat geld 
moeten kunnen uitgeven. Dan pas houd je naar onze overtuiging het tempo erin. Dat model wordt 
uitgewerkt en het wordt in september, oktober verder uitgediscussieerd. Dan is de situatie rondom wat er 
daarna gebeurt. Dus we denken dat we aan 50 miljoen euro voldoende hebben voor de korte termijn.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank aan de burgemeester voor zijn beantwoording tot nu toe. Ik heb
die 50 miljoen euro meer gesteld in het licht van de 260 miljard euro winst die het Rijk eigenlijk heeft 
gemaakt op dit punt. Dus in die zin slechts een fooi. Blij natuurlijk dat wij die 50 miljoen euro krijgen en 
we gaan er ook van uit dat het in de toekomst meer zal worden. Dus daarvoor in die zin wel steun.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Dank u wel. Overigens is elk getal een fooi vergeleken bij dat grote 
referentiegetal dat u daarnaast zet. Die opmerking van u gaat voor alles op wat je verder cijfermatig zegt.
Dan zijn er opmerkingen gemaakt over het rapport van de onderzoekersraad. U heeft gelijk: ik heb me 
daar vanmorgen scherp over uitgelaten. Ik heb overigens niet letterlijk gezegd dat er een enquête zou 
moeten komen, ik heb wel gezegd dat ik me kan voorstellen dat de Tweede Kamer, die tot een politieke 
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beoordeling moet komen van het rapport, het instrument van een enquête nu gaat hanteren om tot een 
diepgaande meningsvorming te komen. Ik zou me dat goed kunnen voorstellen omdat er ook heel veel 
vragen onbeantwoord zijn gebleven. Zeker in afgelopen jaren, waarin steeds meer geluiden kwamen dat 
er toch een forse relatie bestaat tussen de veiligheid van de inwoners van het gebied en de kans op 
aardbevingen. In de relatie tot de uitname van gas, is het denk ik heel erg interessant voor de Kamer om 
nog eens precies na te gaan welke rapportages en welke adviezen op tafel lagen om tot die verschillende 
uitnames te komen. Ik denk dat de Kamer dat ook nodig heeft om tot een afgewogen oordeel te komen. 
Ook de Kamer zou in die zin schoon schip moeten maken en zal zich heel goed moeten realiseren dat er 
heel veel nodig is om het vertrouwen te herstellen. Voor ons hier in het gebied, en dan grijp ik even terug 
op het eerste onderwerp, is echt onderdeel van het herstel van vertrouwen de verdere reductie van de 
gaswinning, ongeacht wat dat kost. En dan is het getal dat de heer Sijbolts noemt wel weer interessant.
Wat ook verschillenden van u hebben aangekaart, is het punt van hoe nu verder. Daar zou ik nog even 
specifiek op willen ingaan, omdat dit ook iets is wat het college heel erg puzzelt. Wij zijn er heilig van 
overtuigd dat dit gebied ook in de toekomst veel kansen en mogelijkheden heeft om het zelfvertrouwen te
herwinnen en om weer perspectief voor de toekomst te krijgen. Maar dan zullen wij wel de handen ineen 
moeten slaan. En dat is iets waar uw raad, en dat stelt mij buitengewoon gerust, dat vind ik erg plezierig 
dat u dat doet, ook nadrukkelijk toe oproept. Dat is geen zaak die heel vanzelfsprekend is. Stad en 
ommeland hebben natuurlijk ook hier en daar verschillende posities, maar we hebben tot nu toe altijd 
gezegd dat we vanuit deze regio met één mond moeten spreken. De negen gemeenten plus twee, de 
provincie en de stad moeten met één mond spreken. Dat betekent dat als je dat echt goed doet, je dan dus 
ook samen tot het besef moet komen dat wij natuurlijk heel veel met Den Haag te dealen hebben, maar 
dat als wij uiteindelijk dit gebied verder willen helpen en over alles wat er nu gebeurt heen, toch weer een
nieuw perspectief willen bieden, wij dat zelf zullen moeten doen. Met hulp van anderen, maar we zullen 
het zelf moeten doen. Dat is onvermijdelijk. Dat betekent dus ook dat als wij praten over de economische 
positie van het gebied voor de toekomst, de stad daarin een nadrukkelijke positie inneemt. Ik zou het 
eigenlijk zo willen formuleren dat je eigenlijk de kennis en kunde, de expertise, het bedrijfsleven en de 
kracht van de stad ook zou moeten aanbieden aan het landelijk gebied om samen te proberen het hele 
gebied economisch vooruit te helpen. Dat is een fantastisch beeld dat u creëert daar voor de 
duurzaamheidsagenda. Daar zit echt een gezamenlijk belang. Daarvan zouden we samen kunnen zeggen, 
als wij dit gebied ook daadwerkelijk duurzaam maken, de stad natuurlijk energieneutraal, maar de rest 
van het gebied ook, als je bedrijfsleven kunt aantrekken op die energieagenda en ook de expertise die de 
universiteit en Hanzehogeschool op dit moment aan het ontwikkelen zijn, nieuw bedrijfsleven de kans 
geven om dat te doen, dit niet alleen vestigen in Groningen zelf maar vooral ook bij die gemeenten die die
vestigingen echt nodig hebben, want in beginsel maakt dat ons natuurlijk niet zoveel uit waar ze zitten, 
maar dat gebied moet echt het gevoel hebben dat het ook als het ware weer mee gaat profiteren van de 
nieuwe beweging, dan zou ik zeggen, als u die oproep doet, niet alleen aan uzelf maar tegelijkertijd 
probeert een agenda te maken, dan denk ik dat wij ook proberen om uit die schaduw van die problematiek
van u te komen en weer iets nieuws op te bouwen. En dan is dit wellicht een heel mooie gezamenlijke 
agenda.
Dan, misschien tot slot nog een paar dingen. Ik heb wellicht niet op alle vragen geantwoord, maar dan 
moet u maar even kijken op welke vragen niet. Er is nog gezegd: “Als er expertise wordt opgebouwd, 
geef dan de universiteit, de RUG en de Hanzehogeschool daarin ook echt een positie”. Dat is iets wat wij 
ook hebben bepleit bij het ministerie. Er zit natuurlijk wel het punt dat de expertise rondom de 
problematiek die wij hebben niet specifiek bij deze instellingen zit. Dus die moet worden opgebouwd. 
Maar wij hebben gezegd als college dat het ook belangrijk is dat die opbouw hier plaatsvindt, dat wij zelf 
ook met het kenniscomplex dat wij hier hebben proberen een zodanige positie te krijgen dat wij straks zo 
goed mogelijk kunnen omgaan met de bevingen, met die onstabiele grond die wij nog jaren als het ware 
als een rode draad door ons gebied en door ons beleid hebben lopen. Dus dat is echt in onze aandacht 
maar dat is nog geen zaak die gelopen is. Ik zie wel dat de Hanzehogeschool in samenwerking met de 
RUG ook een initiatief heeft genomen om tot een kenniscentrum te komen. Ik denk ook dat daar veel van 
terecht kan komen met onze hulp en we hebben dit bij het ministerie dus zo aangekaart.
Dan denk ik, mijnheer de voorzitter, dat ik verreweg de meeste punten in al die onderwerpen die ik nu 
heb opgesomd, heb meegenomen. Maar wellicht ben ik er nog een paar vergeten.

De plv. VOORZITTER: Ik kijk eerst nog even de raad rond of er nog vragen onbeantwoord zijn gebleven 
nu. Die vragen, daar hebben we het verder dus niet over. Moties kunnen we ook na de schorsing even 
doen.
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Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik kan nu de moties doen, ik kan mij ook voorstellen dat u misschien 
eerst een moment wilt schorsen.

De plv. VOORZITTER: Dat lijkt mij verstandiger. Laten we eerst even schorsen. Hoeveel tijd denkt u 
nodig te hebben? Tien minuten schorsing? Tot zo.

(Schorsing 20.26 uur – 20.47 uur)

De plv. VOORZITTER: Dan geef ik nu het woord aan de heer Luhoff die een schorsing aanvroeg.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. We hebben een poging gewaagd om moties samen te 
voegen om met een uitspraak te komen. Dat is helaas niet gelukt. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Toch dank voor het geduld. De heer Leemhuis?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dat leidt ertoe dat ik graag een schorsing zou willen.

De plv. IOORZITTER: Hoelang heeft u nodig, mijnheer Leemhuis?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Vijf minuten?

De plv. VOORZITTER: Vijf minuten. Dan gaan we schorsen.

(Schorsing 20.47 uur – 21.27 uur)

De plv. VOORZITTER: Goed. Ik geef het woord aan de heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Het werd iets langer dan vijf minuten. Ik 
weet in ieder geval dat ik heel blij ben, maar voor de inhoud zou ik u graag willen vragen om de heer 
Ruddijs het woord te geven, want die gaat vertellen wat er aan de hand is.

De plv. VOORZITTER: Dan geef ik de heer Ruddijs van de PvdA het woord.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sta hier als een tevreden mens en zonder 
cynisme zeg ik echt: het heeft lang geduurd, maar dan heb je ook wat. Bij materie als deze, de 
problematiek van de aardbevingen en effecten op stad en ommeland, is het van belang, denken wij, dat je 
als raad raadsbreed met één geluid naar buiten komt. De burgemeester heeft daar terecht op aangedrongen
en dat signaal hebben wij opgepakt. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, dat spreekt voor zich, want we 
zitten er allemaal op een andere manier in. Maar uiteindelijk heeft het belang van de Stadjer en stad en 
ommeland de boventoon gevoerd en daardoor is het ons gelukt om tot een motie te komen waarin wij dus 
niet langer doorgaan met het getallenbingo, gekissebis over details van het dossier, want we staan 
allemaal aan dezelfde zijde: we willen dat de schade van de gaswinning in deze regio, in deze stad stopt. 
Dat is heel duidelijk en daar moet een duidelijk signaal voor worden afgegeven. De gaskraan moet verder 
dicht, daar zijn we het allemaal over eens. Ik kan er veel woorden aan vuilmaken, maar ik denk dat het, 
ook gelet op het tijdstip, handiger is dat ik heel kort formuleer wat ons allen bindt. Dat is dat wij het 
college verder steunen en verder oproepen om op de ingeslagen weg door te gaan en wij verzoeken het 
college om het kabinet duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Groningen wil dat erop wordt 
aangedrongen dat de gaswinning wordt teruggedraaid naar een zo laag mogelijk niveau als voor de 
veiligheid nodig is en contractueel nodig is binnen de bandbreedte van 21 miljard m3 tot 30 miljard m3. 
En we gaan over tot de orde van de dag. De motie is door alle fracties in deze raad ondertekend.

(Applaus)

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Ruddijs.

Motie (9): (PvdA, D66, VVD, GroenLinks, Stadspartij, SP, Student en Stad, ChristenUnie, Partij voor de 
Dieren CDA)
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De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 18 februari 2015 besprekende de stand van 
zaken aardbevingen voor de gemeente Groningen,

gelezen:
- de collegebrief ‘Stand van Zaken Aardbevingen’ van 10 februari 2015, aanvullend akkoord 

‘Herstel van Vertrouwen’, het addendum afspraken Stad-Rijk;
- het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 18 februari 2015;

overweegt dat:
- de veiligheid van de Groningers voorop moet staan;
- er een directe relatie is tussen het tempo van de gaswinning en de aardbevingen, de zwaarte ervan

en de bijbehorende risico’s;
- het noodzakelijk is dat de NAM het tempo van schadeafhandeling verhoogt;

spreekt uit:
- het college te ondersteunen in:

o de afspraken die bereikt zijn met de minister van Economische Zaken;
o acties richting de NAM om de schadeafhandeling beter en efficiënter te laten verlopen;
o juridische procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

- dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wederom aantoont dat een verdere 
reductie van de aardgaswinning noodzakelijk is;

verzoekt het college:
- het kabinet duidelijk te maken de gemeenteraad van Groningen erop aandringen dat de 

gaswinning wordt teruggedraaid naar een zo laag mogelijk niveau als voor de veiligheid en 
contractueel nodig is binnen een bandbreedte van 21 tot 30 miljard;

en gaat over tot de orde van de dag.

De plv. VOORZITTER: Dan is het tijd voor de tweede termijn, denk ik. Of gaan wij eerst de moties toch 
langslopen?

De heer DIJK (SP): Voorzitter, even een punt van de orde. Dat maakt het wel dat motie 4, waar het 
natuurlijk allemaal om te doen was, ingetrokken wordt.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Het betekent ook dat onze oorspronkelijke motie 6 wordt ingetrokken.

De plv. VOORZITTER: Akkoord. Dank u. Dan laten we de moties even op ons inwerken en dan geef ik 
de burgemeester het woord om de moties langs te lopen.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik heb veel respect, leden van de raad, voor uw poging om tot eenheid te
komen en het feit dat dit gelukt is. Ik denk dat dit een heel erg goed signaal is, zowel naar de eigen 
inwoners als naar het ommeland, alsook naar de minister en de Tweede Kamer. Zo kan het dus ook.
Dan is er, als ik het goed heb, nog een drietal moties overgebleven. Daarvan is een motie ingediend door 
de VVD, PvdA, D66 en Student en Stad onder de titel ‘Taskforce gastransitie Groningen’. Daar wordt 
eigenlijk in verwoord dat we echt hard aan het werk moeten met het onderwerp waar wij net uitgebreid 
met elkaar over gesproken hebben. Ik lees de motie zo dat wij niet zelf een agenda maken zonder het 
ommeland, maar proberen tot een volledig gezamenlijke agenda te komen waarin de expertise van de stad
ook werkelijk ter beschikking komt van het landelijk gebied, waarin wij samen optrekken om een 
regionale agenda te maken. Als we haar zo mogen lezen, kan deze motie heel goed aanvaard worden.
De tweede motie onder de titel ‘Meer gas terug’, handelt eigenlijk over hetzelfde principe dat je zoveel 
mogelijk moet proberen om energieneutrale, het wordt hier aangegeven als gasonafhankelijke methodes 
moet vinden voor je eigen gebruik. Die motie kan zonder meer worden geaccepteerd, omdat ze precies 
valt in hetzelfde werkgebied als de andere.
Dan de derde motie, ingediend door de SP, het CDA en de Stadspartij. Die is even iets ingewikkelder. Een
deel van de motie is in onze visie niet van toepassing, omdat ik u net heb uitgelegd hoe de structuur voor 
de komende maanden eruit gaat zien, waarin ook wordt geprobeerd om tot nieuwe regelingen te komen. 
Het tweede is dat het een heel erg ingewikkeld begrip is om te werken met het begrip ‘geografisch 
gebied’ dat door bevingen wordt getroffen. Dat is al een heel lastig te duiden begrip, in ieder geval in de 
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tijd waarin we nu zitten. Het derde is dat de onderhandelingen met de minister lopen tot aan 1 oktober. 
We gaan in september opnieuw onderhandelen over de volgende periode, maar tot die tijd vinden in 
beginsel alleen gesprekken plaats die bewerkstelligen dat het akkoord dat we hebben op een goede manier
kan worden uitgevoerd. Dus ik zou u namens het college willen zeggen dat het verstandig is om deze 
motie niet aan te nemen.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel burgemeester. Wie mag ik in de tweede termijn het woord geven? De
heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ik zou het heel kort houden. Waardering voor 
mijn collega’s ook, dat we er uiteindelijk uit zijn gekomen en dat de motie die nu voorligt, gesteund wordt
door de hele raad.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, ik wil mij daar van harte bij aansluiten.

De plv. VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik heb geleerd dat je feestjes moet vieren. Ik sluit mij daar ook zeer 
van harte bij aan.

De plv. VOORZITTER: Anderen nog? Geen anderen meer? Dan gaan we over naar de stemming op de 
moties. Dan moet ik daar nog even bij aantekenen dat de heer Honkoop wordt geacht niet mee te hebben 
gestemd met de moties.
Wie is er voor motie 5 ‘Een voor allen, allen voor één’? Wie stemt daarvoor? Dat zijn de fracties van het 
CDA, Stadspartij en de SP.

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter, mag ik een stemverklaring geven?

De plv. VOORZITTER: Mijnheer Kelder, natuurlijk mag u een stemverklaring geven. Het voorstel is 
verworpen, sorry.

De heer KELDER (PvdD): Ik kan mij eigenlijk heel goed vinden in deze motie, alleen zit er een puntje in 
en dat is de een-na-laatste bullet bij de overweging die ik al aangaf in mijn interruptie, dat het economisch
imago van de stad niet meer of minder wordt wanneer de stad niet tot het aardbevingsgebied zou behoren.
Daar ben ik toch wezenlijk anders van mening, vandaar dat ik deze motie niet kan steunen.

De plv. VOORZITTER: Ze is verworpen, ja. Dat was mijn constatering al.
Goed. Dan gaan we naar stemming op motie 7. Ik zal eerst even rondkijken voor stemverklaringen 
vooraf. Niemand? Motie 7, meer gas terug. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van het CDA, de 
ChristenUnie, Student en Stad, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en D66. Deze motie is aangenomen. 
GroenLinks, had ik die al genoemd?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Het was even te snel, maar deze wilden wij ook steunen.

De plv. VOORZITTER: Oh, die wilden jullie wel steunen? Alleen de VVD niet, dus.
Dan gaan we naar motie 8. Een stemverklaring, mijnheer Koopmans?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, graag, voorzitter. Ik begrijp uit de woorden van de 
burgemeester dat deze motie meer behelst dan we op dit moment doen, dus iets extra’s toevoegt. Daarom 
kunnen wij deze motie steunen.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Koopmans. De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Deze motie ondersteunt dat we zoveel 
mogelijk de expertise van de gas- maar ook vooral van de energietransitie in het noorden in Groningen 
hebben, en dat ondersteunen wij van harte.
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De plv. VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de heer 
Koopmans van de ChristenUnie. Dus wij zullen de motie steunen.

De plv. VOORZITTER: Prima. Dan gaan we over tot stemming op motie 8, ‘Taskforce gastransitie 
Groningen’. Wie is er voor deze motie? Dat is de gehele raad. De motie is aangenomen.
Motie 9 hoeft eigenlijk niet in stemming, maar ik vind haar toch wel dusdanig belangrijk dat we even 
voor de bühne overgaan tot stemming. Is er iemand die een stemverklaring wil geven? Goed, motie 9. 
Wie is voor deze motie? Dat is de gehele raad. Daarmee is deze motie aangenomen.

De plv. VOORZITTER: Van het ene lichte agendapunt naar het volgende lichte agendapunt, niet voordat 
ik u even meedeel dat er straks een voorstel zal komen van de voorzitter van de raad, de burgemeester, of 
hij het derde agendapunt, het stationsgebied, als een soort 1-minuutinterventie met korte woordvoeringen 
zal agenderen.

8.b: A-kwartier, tijdelijke aanwijzing veiligheidsrisicogebied en tijdelijk cameratoezicht (raadsvoorstel, 
4 februari 2015)

De plv. VOORZITTER: Goed, dan gaan wij over naar het A-kwartier en dan begin ik met de heer Van der
Meide. Oh, de burgemeester begint met een mededeling, mijnheer Van der Meide.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ja, ik zoek ook met u naar methoden om de vergadering zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen en dat is ook de reden waarom ik even vraag, voordat de beraadslagingen 
worden geopend op dit onderwerp, om het volgende punt even bij u neer te leggen. Ik weet dat bij een 
deel van de raad er toch principiële problemen zijn in het geval dat ik u voorstel preventief fouilleren 
mogelijk te maken voor het A-kwartier op dit moment. Ik heb nog eens even goed gekeken naar de 
effecten van de maatregelen op dit moment. Tot op dit moment is het effect zodanig dat op korte termijn 
ook niet te verwachten valt dat er daadwerkelijk overgegaan zou moeten worden tot preventief fouilleren.
U weet dat ik de vorige keer dat we hierover spraken in het spoeddebat het principiële punt heb 
weggehaald van de specifieke problematiek van het A-kwartier. Als die gedachte ook consequent nu 
wordt doorgezet, dan zou ik mij kunnen voorstellen, en dat voorstel wil ik u ook doen, om dat deel van de
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening nu in te trekken. Dus het andere deel wel vast te 
stellen, maar dat deel in te trekken en dat in een later stadium wat breder en ook wat meer vanuit de 
principes van ‘wat doe je nu wel en niet aan openbareordemaatregelen’, ‘wat sta je wel of niet de 
burgemeester toe te doen’. Dus als u met uw woordvoering daar rekening mee kunt houden, dan kan ik u 
straks formeel dat voorstel doen.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, burgemeester. Dan gaan we nu over naar de woordvoeringen. Dan 
beginnen we bij de heer Van der Meide van de PvdA en dat is zijn maidenspeech.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Voorzitter, mooi dat ik nog even mijn woordvoering helemaal om 
moeten gooien vanwege uw mededeling, maar dat zal wel wennen.
De PvdA kan zich vinden in het voorstel om enkele bevoegdheden tijdelijk over te dragen aan de 
burgemeester. Wij zijn van mening dat cameratoezicht, overigens nadrukkelijk tezamen met andere 
maatregelen, in ieder geval het gevoel van onveiligheid in het A-kwartier kan verminderen. Wij menen 
dat deze bevoegdheid dus niet te pas en te onpas ingezet wordt. Van Babylon tot aan het land van belofte, 
dat lijkt weliswaar een groot gebied in de woestijn tussen Irak en Israël, maar is in werkelijkheid een 
afstand van 200 m tussen een snackbar aan de Oude Kijk en een nachtcafé in de Hoekstraat. Daar zijn 
twee camera’s geplaatst. Dus niet overal en nergens, maar op een heel specifieke locatie. Het is een 
kijkoperatie op een specifiek deel van onze stad. De cijfers die de burgemeester heeft aangeleverd, 
spreken voor zich. De voorgestelde maatregelen kunnen effect hebben, maar ook de publiciteit rond de 
maatregelen alleen al heeft effect. Niet alleen bewoners maar ook overlastgevers krijgen het nieuws wel 
te horen. De overlast wordt veroorzaakt door een volgens ons beperkt aantal mannen. Ik heb het idee dat 
ik ze allemaal ken, ik fiets er dagelijks langs. Maar daarachter zitten natuurlijk weer andere mannen, de 
grotere jongens, van wie een aantal gelukkig nog vastzit, naar ik heb begrepen. De PvdA verzoekt om de 
politie vooral ook in te zetten om deze types op te pakken en te laten veroordelen.
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We hebben een concrete vraag aan de burgemeester. Hij wil de bevoegdheid tot 1 januari 2016 hebben. 
Voor ons is dat geen probleem, maar 1 januari 2016 is ook de datum waarop de ramen van de prostituees 
in de Hoekstraat en de Muurstraat gaan sluiten. De maand januari lijkt ons dan cruciaal om de openbare 
orde te handhaven. Zou het niet verstandiger zijn de bevoegdheid te verlengen tot en met 1 februari of 
1 maart 2016? Graag uw reactie daarop.
Wij hopen op een betere toekomst voor het A-kwartier na 1 januari 2016 en verzoeken het voltallige 
college goed te kijken naar mogelijkheden om het gebied bewoonbaar te maken voor een let wel, 
gemêleerde groep bewoners. Overigens moeten wij beseffen dat praten over veiligheid hier van een 
geheel andere orde is dan praten over de veiligheid in andere delen van de wereld. Onze stad is een 
prettige stad om in te wonen. Dat geldt in veel mindere mate voor Donetsk, Pyongyang, Washington DC 
of bijvoorbeeld Tours in Frankrijk in de vroege zeventiende eeuw. Hoezo, zult u vragen. Tours in 
Frankrijk? Op deze plaats in Groningen, om precies te zijn waar nu de lift gesitueerd is, stond voordat dit 
gebouw er stond, een klein rijtje huizen. Aan de achterkant van het voormalige raad- en wijnhuis. Dat 
werd de vogelmarkt genoemd. Het huis heette de bolderie en was eigendom van de stad Groningen. Het 
werd in 1723 verhuurd aan Antoinetta Chardon, zij runde daar een bakkerij. Zij betaalde er 70 gulden 
voor, per jaar welteverstaan. Zij was een kleindochter van Isaac Chardon. Via mijn moeders kant ben ik 
de tiende generatie van deze uit Tours in 1660 gevluchte hugenoot. Gevlucht om het geloof. Vervolgd 
door de Franse koning. Op zoek naar veiligheid en vrijheid. Laat ons ervan bewust zijn dat veel 
voormalige inwoners van deze stad ooit, soms lang geleden, vluchteling waren, die zich welkom voelden 
in een vrij en veilig land. Dat dit zo mag blijven. Dank u wel.

(Applaus)

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Van der Meide. Als u de volgende keer gewoon het knopje 
uitdrukt van de microfoon? Dat is even wennen, ja. Wie mag ik het woord geven? De heer Schimmel van 
D66.

De heer SCHIMMEL (D66): Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de heer Van der Meide, die ons een 
korte geschiedenisles heeft gegeven om de hele problematiek maar even een beetje in perspectief te 
zetten. Desondanks spreken wij hier natuurlijk wel over een ernstig probleem. Begin dit jaar werden we 
opnieuw opgeschrikt door een aantal ernstige geweldsincidenten in het A-kwartier: een grove 
mishandeling van een Amsterdamse student op nieuwjaarsdag en nog geen week later een steekpartij, 
waarbij ook weer iemand ernstig gewond raakte. De buurt vraagt de gemeenteraad om maatregelen. 
Terecht. De burgemeester heeft al een aantal maatregelen aangekondigd, in feite een continuering van het 
eerdere tienpuntenplan: samenscholingsverboden, gebiedsverboden voor notoire overlastplegers, de inzet 
van een drugshond en meer politiesurveillance. Over dit soort maatregelen is in deze raad weinig 
discussie. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren en dat we snel moeten optreden. Er zijn 
twee punten die wel op enige weerstand stuiten, waarvan er een gelukkig nu al van de agenda is 
afgehaald. Ik zal daar verder ook maar niets over zeggen, behalve dat onze argumenten verder gaan dan 
alleen principiële. We hebben ook gewoon praktische bezwaren en twijfelen aan de effectiviteit van 
preventief fouilleren. Dat gezegd hebbende, het enige wat er nu nog staat is de camera’s. Die camera’s, 
daar hebben wij in het verleden ook van aangegeven dat die voor ons wat gevoelig liggen. Het is namelijk
een schending van de privacy en dat betekent wat ons betreft dat je er enigszins terughoudend mee om 
moet gaan. Dat wil niet zeggen dat het per definitie uitgesloten is dat we er ooit mee zouden kunnen 
instemmen. Als aangetoond wordt dat het effect heeft, dat we resultaat boeken en dat het de politie echt 
helpt om de problemen te bestrijden, dan is het voor ons geen probleem. En dat lijkt op basis van de 
cijfers die burgemeester Den Oudsten ons heeft aangeleverd het geval te zijn. De camera’s kunnen de 
politie helpen om de overlast in het A-kwartier te bestrijden, een beetje op dezelfde manier zoals het nu 
gebeurt in het aardgasgebied. Camera’s die live worden uitgelezen door de politie, waarbij de politie 
adequaat kan ingrijpen om ervoor te zorgen dat de rust snel wederkeert, wanneer er weer incidenten 
plaatsvinden. De enige vraag die ik nog wel heb over de camera’s zit weer in het kader van die privacy. 
Hoe lang zullen de beelden worden bewaard? De maximale wettelijke termijn hiervoor is 28 dagen, maar 
is het nodig om ze 28 dagen te bewaren? Dat is het enige wat mij nog rest, verder zijn wij inmiddels 
overtuigd van de noodzaak van cameratoezicht. Ik zal het daar in het kader van de tijd bij laten. Dank u 
wel.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik heb toch nog een vraag aan D66. Het was 4 februari dat mevrouw 
Paulusma in de commissie Onderwijs en Welzijn zei dat wij als raad niet op de stoel van de professional 
moeten zitten. Ik heb toch het gevoel dat D66 dat de ene keer wel doet, als het uitkomt en de andere keer 
het niet doet, als het uitkomt. Kijk naar de koopzondagen, daar stemde u mee in en daar had u geen 
gedegen onderzoek van het college voor nodig. Gaan we dit nog vaker zien van D66 of gaat u wat 
strakker zijn in die lijn?

De heer SCHIMMEL (D66): Ik begrijp de vraag. Ik deel de analyse van de heer Sijbolts absoluut niet dat 
wij op dit moment op de stoel van de professioneel gaan zitten. Wij zijn de gekozen 
volksvertegenwoordiging en wij hebben een rol in die afweging gemaakt tussen veiligheid enerzijds en 
privacy anderzijds. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat maatregelen die veiligheid in het gebied 
moeten versterken wel proportioneel zijn en dat ze effectief zijn. Dat is ook een taak die wij hebben, om 
de veiligheid en de privacy van onze Stadjers in overweging te nemen en dan uiteindelijk tot een goede 
afweging te komen. Ik zie dat u nog een vraag heeft.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, ik wou er iets aan toevoegen. Het zijn inmiddels geloof ik drie 
burgemeesters geweest, die duidelijk hebben aangegeven dat zij achteraf verantwoording zullen afleggen 
aan de raad. Ja, ik begrijp het niet, maar dat zal ik nooit begrijpen, dat dit voor u voldoende is.

De heer SCHIMMEL (D66): Dat is dan precies waarin wij verschillen van mening. Ik vind dat wij hier 
als gekozen volksvertegenwoordigers een rol in hebben. We hebben het nu over een specifiek gebied waar
cameratoezicht wordt toegestaan en dan kan ik ermee leven. Maar als bijvoorbeeld, zoals de vorige 
burgemeester vroeg, vooraf toestemming moet worden gegeven om overal in de stad camera’s op te 
hangen, wat alleen achteraf verantwoord zou worden, dat gaat mij persoonlijk te ver. Wij zijn de gekozen 
volksvertegenwoordiging en ik vind dat wij hier een stem in moeten hebben.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik daarna het woord geven? Niemand meer? Mevrouw Van
Gijlswijk, SP.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Twee jaar geleden heeft de SP-fractie 
aangegeven gemeentelijk cameratoezicht pas te willen overwegen wanneer alle andere maatregelen uit 
het actieplan niet zouden leiden tot het beheersbaar maken van de situatie in het A-kwartier. Tijdens het 
actualiteitendebat van januari, ik zie dit debat als een vervolg daarop, heeft mijn fractie zelf voorgesteld 
een artikel in de gemeentelijke verordening op te nemen dat het wel mogelijk maakt om zo snel mogelijk 
en tot uiterlijk 1 januari a.s., camera’s in het gebied op te hangen. Dat ligt dus nu ter besluitvorming voor. 
Wij zouden het liefst, net zoals de bewoners in het A-kwartier, meer blauw op straat zien. Nu zouden we 
de burgemeester met die opdracht op pad kunnen sturen, maar het inzetten van een drugshond is binnen 
de nieuwe landelijke politieorganisatie al zo’n gedoe, qua bureaucratie, dat wij niet de illusie hebben dat 
de inzet van meer agenten snel geregeld is. Uit de praktijk weten we dat camera’s de politie extra ogen en 
oren kunnen geven, zeker wanneer beelden live worden uitgekeken. Dan kan de politie overgaan tot een 
heel gerichte inzet. En hoewel het voor de SP-fractie een hele stap is, zullen wij instemmen met het 
inzetten van de camera’s voor een beperkte periode in een beperkt gebied, omdat uit de cijfers die we 
hebben ontvangen ook blijkt dat toen het A-kwartier niet als een veiligheidsrisicogebied was aangewezen,
maar er wel politiecamera’s hingen, het aantal meldingen en mutaties nog minder was dan toen er wel de 
mogelijkheid was om preventief te fouilleren. Dus wat dat betreft zijn we ook erg blij dat de burgemeester
het raadsvoorstel met de mogelijkheid A-kwartier als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, heeft 
ingetrokken.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koopmans, ChristenUnie.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, voorzitter, dank u wel. Deze APV, of speciaal voor mevrouw 
Van Gijlswijk: APVG, zoals die hier nu ligt, is in onze ogen veel beter dan die waarover we in november 
hebben gesproken. We spreken nu over een afgeschermd gebied, zijnde het A-kwartier en voor een 
beperkte periode, namelijk tot 1 januari a.s. en in tegenstelling tot de vorige APV/APVG, waarbij wij de 
burgemeester in onze ogen min of meer carte blanche gaven. Wat betreft de inzet de inzet van camera’s 
zien wij nut en noodzaak voor het A-kwartier ook wel, alleen blijven we ons zorgen maken over het 
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verspreidings- c.q. waterbedeffect dat dit met zich meebrengt. De burgemeester heeft de vorige keer ook 
al aangegeven dat dit geen reden moet zijn om niet in te grijpen in het A-kwartier en daar zijn we het ook 
volledig mee eens. De burgemeester gaat daar in de brief ook uitgebreid op in. Het beperkt zich in die zin 
tot de Hortusbuurt en het overige gedeelte van het A-kwartier, terwijl er nu ook verplaatsing via de 
Folkingestraat naar het prostitutiegebied aan de Nieuwstad lijkt te ontstaan.
Wat betreft nut en noodzaak van het preventief fouilleren waren wij echter niet overtuigd. De cijfers in 
een brief laten, zoals de SP ook al aangaf, zien dat het aantal meldingen juist afnam op het moment dat 
het geen veiligheidsrisicogebied was, dus wij kunnen ook instemmen met het feit dat die besluitpunt 
verwijderd is.
Nog twee punten die ik kort aanstip. In het kader van een langetermijnoplossing missen we in dit voorstel
een visie op de achterliggende drugsverslaving en de zorg daaromtrent. Er wordt weliswaar gesproken 
over persoonsgerichte aanpak, maar we zouden ook graag meer inzet op dat vlak terugzien in plaats van 
alleen de repressieve maatregelen. En tot slot ontvingen we van de MJD geluiden dat de prostituees zelf 
nog niet op de hoogte zijn van de aanstaande sluiting. Nu is dat sec een zaak tussen huurder en 
verhuurder, maar wellicht zou de gemeente hier toch iets aan voorlichting kunnen doen, zoals een 
meertalige flyer of op een andere manier de prostituees zelf daarin kunnen benaderen. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u, mijnheer Koopmans. De heer Van den Anker, Student en Stad.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ja, dank u, voorzitter. Het A-kwartier blijft de gemoederen
bezighouden en dat is logisch. In een korte periode na de afloop van het cameratoezicht is de criminaliteit
weer toegenomen en daarmee het gevoel van onveiligheid van de inwoners ook. Op woensdag 21 januari 
hadden wij daarom een actualiteitendebat. Op basis van de Politiewet is de burgemeester toen wederom 
snel overgegaan op cameratoezicht, na een nadere uitleg van de situatie. Onze complimenten voor het 
snelle ingrijpen. Aangezien cameratoezicht via de Politiewet van tijdelijke aard is, kondigde de 
burgemeester ook een voorstel aan om het cameratoezicht tot 1 januari 2016 mogelijk te maken, waarmee
met de prostitutie hopelijk ook de criminaliteit en overlast verdwijnen uit het A-kwartier. Dat 
cameratoezicht nodig is, is voor ons nu duidelijk. De cijfers tonen aan dat het een nuttige toevoeging is 
aan de brede aanpak van criminaliteit en overlast in het A-kwartier. We hopen dat het uiteindelijk een 
prettig en mooi gebied van de binnenstad van Groningen wordt om hierin te leven en te recreëren.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Kuik, CDA.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, dank u, voorzitter. In het actualiteitendebat heb ik al aangegeven hoe het 
CDA in deze veiligheidskwesties staat. We vinden dat we moeten staan voor de veiligheid in deze wijk en
voor deze bewoners en daarbij is een pakket aan maatregelen nodig. We vinden het ook van belang dat als
bewoners aangeven dat die maatregelen nodig zijn en professionals, zoals de politie en de burgemeester, 
je daar dan ook vertrouwen in moet hebben en dat ook moet geven, zodat de professionals ook in de 
gelegenheid worden gesteld om dit goed te kunnen aanpakken.
Cameratoezicht, daar besluiten we dan nu over. Er lag ook een ander voorstel, dat wordt ingetrokken. 
Mijn vraag is wel aan de burgemeester: het voorstel lag er eerst wel en dat was met een reden. Het ligt er 
nu niet meer. Wat is de reden daarvoor? Was het wel nodig in eerste instantie en nu niet meer? En waarom
dan? Hoe zit dat? Dank u.

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

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Het plaatsen van camera’s in het A-kwartier is 
effectief gebleken. Effectief omdat onveilige situaties uit het oog van de camera en dus ook uit het 
betreffende gebied verdwenen. In dat opzicht is cameratoezicht dus doeltreffend. Echter, als je met een 
bredere blik kijkt, zie je dat de onveiligheid niet verdwijnt maar slechts verschuift naar omliggende 
buurten. Dat vindt de Partij voor de Dieren geen wenselijke ontwikkeling. Het geweld verspreidt zich 
verder over de stad, waardoor andere buurten, dus ook andere mensen, met de problemen te kampen 
krijgen. Dit wordt ook geconstateerd in het raadsvoorstel. Tijdens de pilot ontstond deze situatie al. Wat 
gaan we doen als omliggende buurten onveiliger worden door het cameratoezicht? Kopen we dan weer 
een set camera’s voor die buurten en zo verder? Het is zelfs de vraag of cameratoezicht stadsbreed geen 
verslechtering is, wanneer je de oorzaak van onveiligheid zich meer en meer op nieuwe locaties laat 
verspreiden.
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De plv. VOORZITTER: U hebt een vraag van mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, ik ben wel benieuwd naar de reactie van de heer Kelder. U hebt 
het over het waterbedeffect, maar vindt u dan dat de problematiek maar lekker geconcentreerd moet 
blijven in het A-kwartier?

De heer KELDER (PvdD): Nee. Terugdringen van de overlast is waar wij voor willen gaan. Dat is het 
antwoord op uw vraag en dat was mijn volgende zin. De burgemeester gaf aan dat negen van de tien 
geweldplegers bekend zijn. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou men dan ook moeten inzetten op 
meer controle en het aanpakken van individuen, zodat de veiligheid structureel verbeterd wordt. Wij 
hebben dit al vaker aangekaart en we zijn dan ook positief over extra toezicht en overleg met 
bewonersverenigingen als enkele van de maatregelen, net als de persoonlijke aanpak waarover gesproken 
wordt in het voorstel. Daar zou wat ons betreft langdurig de focus op moeten liggen, evenals het 
opknappen van de buurt.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, doet de heer Kelder nu alsof dit allemaal nieuwe 
maatregelen zijn?

De heer KELDER (PvdD): Nee, ik reageer op het raadsvoorstel en dat ik daar niet voor ben, zoals het hier
staat.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nee, sorry, even opnieuw. U somt een aantal maatregelen op die in 
mijn beleving al twee jaar gelden. U doet net alsof het iets nieuws is.

De heer KELDER (PvdD): Nou, ik zeg dat ik daar de focus op wil leggen. Dat dit onze voorkeur heeft in 
plaats van camera’s plaatsen. We zijn dus tegen camera’s als schijnoplossing en onze argumentatie 
daarvoor omvat is, zoals u heeft kunnen horen, niet zozeer de privacy, maar het uitblijven van een 
daadwerkelijk resultaat voor de veiligheid in de stad. De incidenten die onlangs plaatsvonden in het 
A-kwartier zijn schokkend. Echter niet omdat ze op die plek plaatsvonden, maar omdat de gebeurtenissen
op zichzelf vreselijk zijn.

De plv. VOORZITTER: De heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Ja, een korte vraag aan de heer Kelder. Ik begrijp op zich en ik deel de 
analyse wel dat je problemen bij de kern moet aanpakken, maar denkt u niet dat gezien de zeer hoge 
intensiteit van de problematiek, het specifiek daar in het A-kwartier wel gerechtvaardigd kan zijn om door
de camera’s, ook al verplaats je de problematiek een beetje, het voor de buurt wel een beetje lichter te 
maken?

De heer KELDER (PvdD): Ja, ik heb dat al aangegeven. Mijn eerste zin was dat het een oplossing is. Je 
haalt daar inderdaad de problematiek weg, maar je verplaatst de problematiek onzes inziens naar de 
omliggende buurten, naar meer buurten. En wij weten gewoon wie die mensen zijn. Negen van de tien 
mensen zijn bekend. Als ik harddrugs zou willen gebruiken, wat ik overigens niet wil, weet ik gewoon 
waar ik heen moet. Ik hoef maar zó te doen en er komen vijf mensen op mij af. Waarom kan de politie die
mensen niet oppakken?

De plv. VOORZITTER: De heer Leemhuis. Nee?

De heer KELDER (PvdD): Dus daarom moeten die incidenten in de toekomst worden voorkomen, in 
plaats van doorgeschoven naar een andere buurt. Dat was mijn woordvoering. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. Dan toch de heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nu wel, voor mijn woordvoering. Dank u wel, voorzitter. Ik zat te 
denken, als wij merken hoe dit debat op dit moment gaat: misschien moeten we altijd als we het hebben 
over preventief fouilleren en cameratoezicht eerst een debat over aardbevingen voeren.
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Ik ga het vrij kort houden. Nat de mededeling van de burgemeester over het terugnemen van het voor 
mijn fractie ook meest heikele onderdeel, kan mijn fractie ook vrij kort zijn over het voorstel. Het is een 
uitgebalanceerd voorstel, waarbij duidelijk was, toen we het actualiteitendebat voerden en daarbij de 
burgemeester een heel duidelijke set maatregelen hoorden afkondigen, dat de burgemeester zegt dat hij 
daarbij nog een instrument nodig heeft. En dat heeft hij nodig, niet voor de hele stad en niet voor eeuwig, 
zoals tot nu toe de discussies rond cameratoezicht waren, maar om in te zetten in een beperkt gebied voor 
een heel beperkte periode. Dat is de reden dat de fractie van GroenLinks ook in dit geval wel kan 
instemmen met het inzetten van cameratoezicht, in combinatie met overige maatregelen, waar wij het 
meeste van verwachten. Het speelt voor ons ook wel een rol dat er mensen zijn die om cameratoezicht 
vragen, hoewel dat voor ons niet van doorslaggevende betekenis zou zijn, maar de cijfers die erbij 
geleverd zijn, helpen daarbij ook een beetje. En misschien is het goed om te memoreren dat ook de fractie
van GroenLinks eerder, begin 2013, gezegd heeft dat cameratoezicht in het A-kwartier te overwegen zou 
zijn als dat de problemen op zou lossen. Op dat moment bleek het toen niet nodig te zijn en we hebben nu
het verzoek van de burgemeester om dit voor beperkte tijd op een beperkte locatie te doen. Dat is de 
reden waarom wij in zullen stemmen.
Nog twee dingen. Wij roepen inderdaad ook op om ook vooral de preventieve aanpak en de persoonlijke 
aanpak van daders ter hand te nemen, juist op dat vlak ook sterk in te zetten. En tot slot: na 1 januari en 
misschien eigenlijk al een beetje daarvoor, door deze enorme rits van maatregelen, moet er perspectief 
komen voor de inwoners van het A-kwartier en dat betekent een vorm van gebiedsontwikkeling stevig ter 
hand nemen. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Leemhuis. De VVD, mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Ik kan herhalen wat ik ook bij het vorige debat 
heb gezegd: veiligheid van de bewoners staat voorop en cameratoezicht is een wens van de bewoners. Dat
wordt nu gerealiseerd en daar is de VVD zeer blij mee. Wat ons betreft zou het A-kwartier ook 
aangewezen mogen worden als veiligheidsrisicogebied, maar dat is nu niet aan de orde. Wij vertrouwen 
erop dat het doorschuiven de juiste beslissing is van de burgemeester. De VVD laat deze afweging aan de 
professionals. Dank u wel.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koebrugge. De heer Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde zeggen: dank aan de burgemeester 
voor dit voorstel. Dat geldt nog steeds, maar wat mijn fractie betreft had het aanwijzen tot 
veiligheidsrisicogebied ook gewoon mogelijk kunnen zijn. Wat de Stadspartij betreft had het al eerder 
geregeld moeten worden, want wij vinden dat de veiligheid voorop moet staan en ook dat de 
burgemeester gewoon te allen tijde beschikking moet hebben over de middelen die de wet hem toestaat. 
Ik heb nog wat contacten gehad vandaag met collega-partijen in de provincie, althans, collega-lokalen, 
moet ik dan zeggen, zoals Veendam en Hoogezand en daar spelen dit soort discussies helemaal niet. De 
burgemeester heeft daar gewoon die bevoegdheden en wat ons betreft moeten die bevoegdheden ook 
gewoon bij de burgemeester liggen.

De plv. VOORZITTER: Daar heeft mevrouw Van Gijlswijk een vraag over.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, wat is dat nou voor argument? Omdat in andere 
gemeenten die discussie niet speelt, mogen wij hem hier niet voeren? En ik wou u nog even, net zoals de 
heer Schimmel ons net een lesje staatsrecht gaf, erop wijzen dat de wet niet rechtstreeks de bevoegdheid 
aan de burgemeester geeft, dat de wetgever niet voor niets de gemeenteraad ertussen geplaatst heeft. Dat 
is omdat wij hier een controlerende taak hebben. Dus het zou wel aardig zijn als ze zich voortaan iets 
meer bij de feiten houdt dan u tot nu toe deed.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, volgens mij heb ik dat op dit onderwerp altijd gedaan. We kunnen 
hier elk debat voeren wat we willen over elk onderwerp. Geen probleem. Ik constateer alleen dat er 
gemeentes zijn waarbij deze bevoegdheden gewoon bij de burgemeester liggen. En de burgemeester, een 
aantal burgemeesters hiervoor ook, hebben constant toegezegd dat zij bereid zijn om de raad achteraf van 
alle feiten op de hoogte te stellen en ook de afwegingen willen weergeven. Dat hoeft wat ons betreft niet 
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vooraf, omdat zeker bij het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied, niet zozeer bij het A-kwartier, 
maar dat geldt voor de hele stad, er niet eerst weken overheen moeten gaan dat de burgemeester de 
gemeenteraad op de hoogte moet stellen wat zijn afwegingen zijn.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk heeft nog een vraag.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, de heer Sijbolts voert dit debat volgens mij ook al jaren. Is 
het niet zo dat u een valse voorstelling van zaken geeft? Het is niet zo dat de burgemeester elke keer als 
hij preventief fouilleren wil inzetten toestemming aan de raad moet vragen. Wij geven een keer die 
bevoegdheid uit handen, of we doen het niet.

De plv. VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, en de burgemeester heeft toegezegd dat hij dan achteraf 
verantwoording aflegt aan de raad. Volgens mij is daar dan de controlerende rol van de raad. Maar wij 
verschillen hierover van mening en wij gaan er volgens mij ook niet uitkomen.
Op verzoek van een aantal fracties komt er nu een einde aan het geneuzel over cijfers. De cijfers spreken 
wat ons betreft voor zich. De vraag aan D66 hoef ik niet meer te stellen, dat heb ik al per interruptie 
gedaan. Ja, nou, ik begrijp dus dat meerderheid instemt met wat er nog over is van het raadsvoorstel, en 
daar zijn wij blij mee.

De plv. VOORZITTER: Dank, mijnheer Sijbolts. Dan hebben we de fracties in de raad gehad. Dan vraag 
ik de burgemeester om tot beantwoording over te gaan.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Misschien is het toch goed om nog even te beginnen met aan te duiden 
wat uw positie is in dit geheel. Het bestuursorgaan burgemeester is verantwoordelijk voor het openbare 
orde- en veiligheidsbeleid, maar binnen het beleid dat de raad vaststelt. U wordt niet voor niets nu, sinds 
de nieuwe Politiewet, genoemd in de Politiewet als de vaststeller van het veiligheidsbeleid in de 
gemeente. Dat betekent dus ook dat wij samen op moeten trekken, dat wij het samen vorm moeten geven.
Dat is ook de reden dat ik nu ook heb gezegd: laten wij dit gebied en de aanpak van het gebied even 
lostrekken van de manier waarop wij die samenwerking vormgeven. En dat is dus nu ook gebeurd.
En om nou te voorkomen, dan antwoord ik gelijk op de vraag van mevrouw Kuik, dat wij nu in een 
principieel debat verzeild raken terwijl ik eigenlijk behoefte heb om dat in een later stadium met u te 
voeren in een wat bredere zin, en omdat wij op dit moment een situatie hebben dat wij met de 
maatregelen zonder het preventief fouilleren al een goed resultaat bereiken, kan ik het mij veroorloven, 
zeg ik maar even, om u het voorstel te doen dit voorlopig even niets te doen. Dat is eigenlijk de situatie 
zoals die er ligt.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter?

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Het tweede wat misschien goed is om te weten is dat, op het moment dat
u mij de bevoegdheid zou geven via een aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening, ik dan 
nog niet zonder meer zelf kan zeggen: “Laten we het komend weekend maar eens even preventief 
fouilleren”. U wijst een gebied aan. Dan moet er vervolgens in de driehoek worden vastgesteld of er 
inderdaad daadwerkelijk een aanleiding is. Die aanleiding moet op papier komen en die moet voor de 
officier van justitie de ruimte bieden om af te kondigen wanneer er preventief gefouilleerd gaat worden. 
Dus er zit al een heel stelsel van waarborgen omheen. Het is dus niet zo dat ik naar willekeur kan zeggen: 
“We doen het vandaag wel en morgen niet en overmorgen is het humeur wat slechter en dan doen we het 
weer wel”. Zo werkt het niet.

De plv. VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Dat is heel goed om te horen, maar ik ben wel benieuwd, even voor de 
helderheid: als er nu wel een situatie ontstaat, waarin het wel heel verstandig is om een 
veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, dan komt u neem ik aan, wel direct bij de raad terug met een 
voorstel?
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Burgemeester DEN OUDSTEN: Ja, zeker waar en dat zal ik ook doen, maar het probleem is dat als zich 
bij incident zo’n situatie voordoet en ik het hele traject met u af zou moeten, ik een paar maanden verder 
ben voordat ik wat kan. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Kijk, er is wel een uitwijk, maar dan moet het 
echt acuut zijn. Dan kun je via een noodverordening of wat ook, ook wel wat doen, maar dat doe je 
eigenlijk liever niet. Dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Maar wat er hier ook nog speelt, is dat
wij eigenlijk meer samen op moeten trekken in het beoordelen van de openbare orde- en 
veiligheidssituatie in delen van de stad. En het deel van de stad waar de meeste schurende belangen zijn, 
is natuurlijk de binnenstad en het gebied daar direct omheen. Op het moment dat wij zeggen: “Er moet 
veel kunnen in die binnenstad”, veel evenementen, veel mensen die in de binnenstad op bezoek komen, 
veel openbare situaties waarbij je de pleinen vult, kermissen etc., we vinden allemaal dat het moet, dan 
kan het niet anders dan dat je ook aanvullende technische maatregelen neemt om die publiekstromen ook 
van elkaar te scheiden of te controleren of zo een weg te laten vinden dat je daar geen risico loopt. Dus 
wij moeten met elkaar ook echt in gesprek over wat voor methode wij mogen hanteren om die grote 
hoeveelheden publiek die in het centrum komen ook een beetje in de hand te houden. Dat geldt ook voor 
de criminaliteit.
En dan kom ik op het punt van het verplaatsen. Daar heeft de heer Kelder natuurlijk gelijk in, dat willen 
we allemaal liever niet. Maar dit is nu echt een fact of life, dat we niet in staat zijn met elkaar om de 
samenleving zo veilig te maken dat je het niet meer verplaatst. Dus dat is het waterbed, en soms kun je 
door langetermijnbeleid op bepaalde groepen mensen te zetten het echt proberen te verbeteren, maar in de
situatie waarin wij nu zitten, waarbij er veel drugsoverlast is, veel koeriers, veel verkoop die in de 
openbare ruimte plaatsvindt, noem maar op, zal het als we het hier niet toestaan, ergens anders oppoppen. 
Dat is nu een keer waar we echt rekening mee moeten houden, hoe vervelend wij dat ook vinden. En dan 
misschien toch nog even een opmerking over “Waarom kan de politie die mensen niet gewoon 
oppakken?” Daar ligt hetzelfde gedachtegoed onder waarom u heel erg terughoudend bent bij 
cameratoezicht. In onze maatschappij kunnen wij niet mensen zomaar oppakken en dat is maar goed ook. 
Dan moet je goede redenen voor hebben. Je moet echt een verdachtmaking hebben of een feit kunnen 
constateren en als je dat niet kunt, dan moet je mensen ook met rust laten, zelfs al heb je de indruk dat ze 
met verkeerde dingen bezig zijn. Als je het niet weet, als je onvoldoende aanwijzingen hebt, dan doe je 
dat dus niet. U bent terughoudend met cameratoezicht, ik ook overigens. Omdat u mensen hun privacy 
gunt, omdat je ze niet onnodig in een situatie wilt brengen dat via camera’s hun gedrag gecontroleerd 
wordt etc. Dat snap ik allemaal. Maar dit geldt ook aan de andere kant. Wij voeren het beleid ook in het 
A-kwartier dat we de mensen ook individueel volgen, dat we alle gegevens naast elkaar zetten en dat we 
alles doen om te kijken of er elementen aan zitten die aanleiding zijn om mensen op te pakken of te 
vervolgen of wat dan ook. Dus dat gebeurt allemaal, maar wel binnen de bandbreedte van de 
mogelijkheden die de wet ons biedt. Die mogelijkheden kennen hun beperkingen.
Dan is nog de vraag gesteld of de prostituees zelf ook op de hoogte zijn van het vertrek. Wij weten dat 
niet. Eerlijk gezegd vind ik het ook ingewikkeld dat de gemeente nu zelf de werkers in die straten 
daarover zou informeren, maar ik zal het punt meenemen, om eens even te kijken of het ook werkelijk zo 
is dat de mensen die deskundigheid hebben op dat terrein, dat ook zelf ondervinden. Dan zouden we altijd
nog eens kunnen kijken of wij de eigenaren nog eens kunnen aansporen.
Dan tot slot nog de opmerking: waarom tot 1 januari? We hebben in dat spoeddebat, ik weet niet of u zich
dat nog kunt herinneren, afgesproken dat we deze maatregel nu nemen voor de korte termijn. Dat we 
vervolgens met u in gesprek gaan over hoe we omgaan met de toekomst van het A-kwartier en dat de 
maatregelen na 1 januari op basis van die inhoudelijke strategie, van ‘hoe gaat die toekomst zich 
ontwikkelen’ en ‘per wanneer gebeurt wat’, in het najaar daar ook de bijpassende veiligheidsstrategie bij 
ontwikkelen. En op het moment dat die aanleiding geeft om te verlengen of om heel goed toestemming te 
vragen om een instrumentarium toe te passen, kom ik gewoon bij u terug. Maar dan hebben wij in ieder 
geval de maatregelen voor na 1 januari in de context van het nieuwe beleid.

De plv. VOORZITTER: De heer Schimmel heeft nog een verhelderende vraag.

De heer SCHIMMEL (D66): Ja, ik had nog een vraag gesteld over de bewaartermijn van de 
camerabeelden. Je mag die, wettelijk gezien, 28 dagen bewaren. Maar is dat nodig en hoe lang wil je ze 
bewaren?

Burgemeester DEN OUDSTEN: U heeft gelijk. Op dit moment worden ze bewaard met als limiet de 
wettelijke termijn. De vraag of het nodig is, vind ik een ingewikkeld te beantwoorden vraag. De meeste 
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camerabeelden worden ongezien of zonder extra controles na 28 dagen gewoon vernietigd. Voor die 
camerabeelden zou het misschien ook eerder kunnen, maar dat weet je van tevoren nooit. Dus je moet 
altijd toch wel een zekere mate van marge houden. Bovendien is het bewaren ook echt omgeven door heel
strakke protocollen. Dus er wordt geen risico gelopen, schat ik in.

De plv. VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de raad. Volgens mij zijn alle vragen 
beantwoord. We kunnen overgaan tot stemming over dit raadsvoorstel. Het raadsvoorstel het ‘A-kwartier 
tijdelijke aanwijzing veiligheidsrisicogebied en tijdelijk cameratoezicht’, maar besluitpunt I vervalt, dus 
er blijft over: ‘tijdelijk cameratoezicht’ en besluit II bekend te maken, bij III: “door plaatsing in het 
elektronisch gemeenteblad en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking”.
Wie is voor dit raadsvoorstel minus punt I? Dat is de gehele en daarmee is het voorstel aangenomen. Oh, 
excuus, de raad minus de Partij voor de Dieren. Daarmee is het toch aangenomen.
Dan geef ik het woord weer aan burgemeester Den Oudsten.

De VOORZITTER: Als we de onderwerpen 8c en 8d gezamenlijk behandelen, zou u dat passen? En dat 
gezamenlijk als een 1-minuutinterventie.

8.c: Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en ambitiedocument ‘Mooi’ Hoofdstation Groningen
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

8.d: Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation (raadsvoorstel 22 januari 2015)

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had veel mooie poëzie voor u 
geschreven, maar ik ga mij echt beperken vanwege de tijd. Ik wil toch even aftrappen met dat het mooi is 
om te zien hoe in korte tijd de gedachten over de verbouw van het spoor toch wat veranderd zijn en 
hebben geleid tot het in oude glorie herstellen van de functie van het stationsgebouw. We wilden namelijk
eerst eromheen met een passerelle, maar we hebben toch bedacht dat we er met een tunnel onderdoor 
moeten, die uitmondt in een stationsgebouw. Zo zie je maar: nadenken is altijd goed. Ook goed is het dat 
fietsers nadrukkelijk deel uitmaken van het geheel, met extra stallingplekken en zelfs een tunnel onder het
station door. Waar we in het verleden bij het stadsbalkon aldoor stallingen hebben bijgeplaatst voor de 
fietsers, dat werden er steeds meer, hebben we nu toch van tevoren al beter nagedacht en is er ook een 
beter plan met een tunnel en stalling. Ik had nog meer prima’s en complimenten, maar die laat ik even 
zitten. Ik kom op mijn grote ‘maar’ bij het geheel. In een van de documenten, het document ‘Mooi’, staat 
verwoord dat een van de opties is om het station te overkappen. Onze interpretatie daarvan is dat als je dat
doet, een complete overkapping, ondanks wellicht het gebruik van doorzichtige materialen, de grandeur 
van het stationsgebouw overschaduwd wordt en het zicht erop ontnomen. Dat vinden we raar, want we 
hadden immers die hele exercitie gedaan om het stationsgebouw weer in zijn oude glorie te laten 
terugkomen. In een van die ambitiecriteria staat verwoord dat de overkapping een van de 
identiteitsdragers van het station is. “Karakteristiek voor Groningen”, zo wordt het gedefinieerd. Maar 
wat ons betreft is in feite het stationsgebouw de werkelijke identiteitsdrager van geheel. Zonder dit 
gebouw hadden wij die keuze voor de tunnel niet gemaakt en waren we wel bij de passerelle gebleven. Ik 
vat even heel kort samen wat ik in een motie zo meteen aan u ga voorleggen, om in elk geval deze optie 
voor de toekomst niet mee te nemen in de besluitvorming.
Voor het overige sla ik ook weer heel veel over wat deels al in de commissie aan de orde is geweest, en 
sluit ik af met de financiën. Dat wil zeggen dat ik blij ben met de hoge ambities, maar constateer dat ze 
deels gedekt zijn, maar dat ook een groot deel nog ongedekt is. Dat blijft een spannende en daarin wil ik 
als raad graag worden meegenomen. Dank u, voorzitter.

Motie (10) Kappen met grote kap (ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende het 
Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en ambitiedocument ‘Mooi’ Hoofdstation Groningen,

overwegend dat:
- met de verbouw van het Hoofdstation het historische Stationsgebouw met de bestaande 

perronkappen weer centraal in het stationsgebied komt te liggen;

50



 

Verslag - 18 02 15 Groningen Raad

58

- bij eerder gemaakte keuzes met betrekking tot de verbouw van het stationsgebied de unieke 
uitstraling van het huidige Stationsgebouw en de oudste perronkappen een meer dan belangrijke 
factor waren;

- in de ambitiecriteria “de overkapping als identiteitsdrager” (karakteristiek voor Groningen) wordt
gedefinieerd;

- het stationsgebouw de werkelijke identiteitsdrager is van het geheel (immers, zonder dit gebouw 
zou wellicht toch de keus op een passerelle in plaats van een tunnel gevallen zijn);

- in de ambitiecriteria “een overtuigende relatie met de monumentale context” wordt genoemd;
- een complete overkapping, ondanks wellicht gebruik van doorzichtige materialen, de grandeur 

van het Stationsgebouw overschaduwt en het zicht erop ontneemt;
van mening dat:

- het voorliggende ambitiedocument nog geen definitieve versie is, maar slechts een eerste proeve 
voor het formuleren van een ambitie;

- dit ambitiedocument wel richting geeft aan de verdere stappen richting een definitief ontwerp van
het toekomstige station en stationskappen;

- model 3 (een complete overkapping) in het huidige ambitiedocument niet voldoet aan de 
bovengenoemde ambitiecriteria;

besluit:
- model 3 buiten verdere beschouwing te laten;
- bij het verder uitwerken van het ambitiedocument ook het aansluiten bij het oorspronkelijke 

ontwerp en de huidige stijl van de oudste perronkappen op te nemen als ambitiecriterium;
- te laten onderzoeken of het mogelijk is om de nieuwe perronkappen ook in de stijl en het 

materiaal van de oudste perronkappen uit te voeren;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Wie mag ik verder het woord geven? Ik ga naar de heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit de PvdA-fractie voor dit plan veel 
positieve oh’s en ah’s. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Wij denken dat onze stationsgebied 
een heel mooie toekomst tegemoet gaat, dus dat ziet er uitstekend uit.
In de commissie hebben wij twee kanttekeningen gemaakt, twee aandachtspunten. We maakten ons 
zorgen over de capaciteit en de functie van de fietsers in het gebied. We zijn zeer enthousiast dat de 
fietstunnel wordt aangelegd, helemaal na de voorgeschiedenis, maar wij denken dat deze een interwijkse 
functie gaat vervullen en ook een heel goede schakel gaat worden in het stedelijke fietsnetwerk. Daar 
verschillen wij van mening over met het college. Uiteindelijk denken wij dat je er verschillend tegenaan 
kunt kijken, maar in de materiele zin, zoals de tunnel wordt aangelegd, maakt dat niet zoveel uit. Het een 
sluit het ander niet uit. Voorlopig zijn we daar tevreden mee. Hoe je er ook tegenaan kijkt, er komt een 
mooie tunnel en wat ons betreft gaat hij ook interwijks functioneren.

De VOORZITTER: Gaat uw gang.

De heer UBBENS (CDA): Voorzitter, ik wil graag weer Ruddijs vragen hoe hij dan denkt over de breedte.
In de commissie heeft u daar commentaar op geleverd. U vond 5 m breed wellicht te smal, maar de tunnel
wordt nu toch niet breder? Ziet u daar nog een probleem in?

De heer RUDDIJS (PvdA): Nou, ik heb mij verder verdiept in welke configuraties je allemaal met zo’n 
tunnel kunt hebben. Ik had toen de overtuiging, ook omdat het stuk zo geschreven is, dat het een 
bestemmingsverkeerstunnel is. Na verdere bestudering van de stukken en in overleg met de deskundigen 
daarover, blijkt dat hij multi-inzetbaar is. Dus ik heb mij laten overtuigen op grond van hetzelfde 
feitenmateriaal met een andere interpretatie, met een andere manier van kijken, dat dit een 
bovengemiddeld brede tunnel is en dat hij dus ook voor beide functionaliteiten te gebruiken is. En als het 
anders is, dan hoor ik dat graag van het college, maar ik ben nu in de overtuiging dat hij dus op deze 
manier gaat functioneren. Neemt niet weg dat wij in de toekomst zullen blijven aandringen op een 
aansluiting op het Parkweg, want het gaat natuurlijk niet alleen om de tunnel. Het is een schakel en die 
hangt in een netwerk. Dus het focuspunt zal ook vanuit mijn fractie gewoon blijven staan.
Het andere punt had een beetje een vervelende kwestie van het dictum van wat nu precies voorlag. Wij 
zouden moeten instemmen met zo’n pakket met onder meer een ambitiedocument met een aantal 
varianten. Ook daarvan hebben wij gezegd dat dit toch niet de bedoeling is. Wij gaan nog verder op de 
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open planvorming die we hebben gehad. Hartstikke leuk dat een aantal deskundigen een aantal 
voorkeuren uitspreekt, daar moeten we heel goed naar kijken. Maar pin ons nou toch niet vast om nu al 
keuzes te maken over hoe die tunnel er precies uitziet, hoe het plein er precies uitziet. Ook daarop horen 
wij graag een toezegging van de wethouder dat wij nog steeds op een planproces ingaan en dat we het 
ambitiedocument moeten beschouwen als een set van ambitiecriteria waar wij met zijn allen van harte 
achter staan. Als dat de interpretatie is, dan staan wij daar als PvdA-fractie ook volledig achter.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): U geeft dus aan dat hij zich in al die ambities wel enigszins kunt vinden?

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, want er staat steeds per kopje vrij algemeen wat de ambitie is en die 
verdere uitwerking en wat dit dan betekent, en dat we daar nog een heel goed debat over hebben en dat dit
consequenties heeft, dat komt later. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat u vindt, de andere fracties, 
maar natuurlijk ook de stakeholders, als ik het zo mag zeggen, of het nu de fietsersbond is of de direct 
omwonenden of andere gebruikers, of de grote ondernemingen daar in de buurt. Kortom, het gesprek met 
de stad, de open dialoog gaat wat mij betreft verder en gaat ook bij de verdere vertaling van de praktische 
invulling van het plan door. Daar wil ik niet nu al een voorschot op nemen door te zeggen of er wel of 
niet zo’n stationskap moet komen, hoe sympathiek ik het ook vind dat er waardering is voor de huidige 
stijl en dat soort dingen. Ik denk eigenlijk dat we dat gesprek nog moeten aangaan. Ik weet het nog niet 
bij voorbaat beter, ik wil dat open gesprek aangaan en ik hoop dat het college die lijn ondersteunt. Dank u
wel.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ook ik zal mijn bijdrage fors inkorten. Wij kunnen instemmen met het 
ruimtelijk functioneel ontwerp voor het stationsgebied en de fietstunnel, met een opmerking daarbij. Die 
gaat ook over datzelfde document ‘Mooi’. De status van het document ‘Mooi’ is dat het een basis is voor 
verdere uitwerking van aanbestedingsdocumenten. Het is een basis, niet meer en niet minder, waarvan we
de uitwerkingen later willen beoordelen. Op een onderdeel onthouden wij onze instemming met dat 
document. Het document schetst drie ontwerpen voor de zuidelijke entree van het station. Die zijn 
allemaal gebaseerd op de veronderstelling dat het busstation geheel verplaatst wordt en dat het zuidelijke 
stationsgebied een stedelijke functie krijgt. Echter, over zowel dat busstation als de ene richting van het 
zuidelijke stationsgebied bestaat nog geen enkele zekerheid, laat staan een financiële dekking. Op dit 
moment is alleen duidelijk dat de toegangen van de tunnels en de zes busperrons gerealiseerd worden aan 
de zuidkant. De aanbesteding van deze plannen vindt medio 2016 plaats. De planontwikkeling en de 
financiering van het zuidelijk stationsgebied en de verplaatsing van het busstation komen pas veel later 
aan de orde. Wij willen dan ook dat de planontwikkeling van de zuidelijke entree qua omvang en de allure
gebaseerd wordt op hetgeen nu vaststaat. Dat is de tunnel en de busperrons. Een motie laten we afhangen 
van de collegereactie.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, gaat uw gang.

Mevrouw KLEIN SCHAARSBERG (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. We hebben in de 
commissie ook een goed debat gehad, dus wat mij betreft kan het ook kort hier. Dat zorgt weer voor wat 
tijd. Ja, voorzitter, u hoort het hier ook al bij de vorige sprekers: hoe zit het nu precies met de kosten die 
nog gemaakt moeten worden voor de zuidentree en de nieuwe noordelijke entree? Het kostenplaatje 
ontbreekt nu eigenlijk nog op alle vlakken. Daar hebben we in de commissie ook al aandacht voor 
gevraagd en toen heb ik de toezegging niet gekregen, maar bij dezen zou ik de toezegging van de 
wethouder alsnog willen vragen als we nieuwe plannen gepresenteerd krijgen, om daar dan in elk geval 
ook financiële stukken bij te voegen, zowel over wat het gaat kosten als over waar we dan eventueel dat 
geld vandaan zouden kunnen halen. Dus een dekkingsvoorstel of in elk geval een denkrichting, want ik 
begrijp ook dat het allemaal wat langer duurt, en dat niet alles nu zeker is.
Voorzitter, dan hebben we twee moties die ik nu graag in zou willen dienen. Eerste gaat over de 
fietsenstallingen. We hebben in de commissie weer gemerkt dat mijn partij en het college van mening 
verschillen als het gaat om de wil en de ambitie om tot 2020 extra fietsenrekken bij het station te plaatsen.
Maar goed, misschien komen wij daar bij de fietsvisie nog over te spreken. Die discussie zullen we dan 
voeren. De motie die we nu wel in willen dienen, samen met het CDA, is voor een betere 
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informatievoorziening. De fietsflat staat nu leeg, terwijl er eigenlijk een aantoonbaar tekort is aan 
fietsenplekken. Dus dat betekent dat mensen hem nog niet goed weten te vinden. En ook voor de 
toekomst blijft het van belang dat we de stromen fietsers op het station goed de weg kunnen wijzen naar 
een stallingsplaats. Dat is motie 1 en motie 2 gaat over zonnepanelen op de perronkappen. Ik zag ze dit 
weekend in Utrecht. Ik dacht: dat is een mooi idee, kunnen we niet ook kijken of we dat in samenwerking
met ProRail hier ook kunnen doen? Die motie dien ik in samen met GroenLinks, D66 en de PvdA. Dank 
u wel.

Motie (11) Zonnige perronkappen (Student en Stad, GroenLinks, D66, PvdA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015, besprekende 
de het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en ambitiedocument ‘Mooi’ Hoofdstation Groningen,

constaterende dat:
- Groningen vergaande ambities heeft op het gebied van duurzaamheid en in 2035 energieneutraal 

wil zijn;
- op verschillende stations (waaronder Utrecht) in Nederland de perronkappen door ProRail zijn 

voorzien van innovatieve zonnepanelen van koud gebogen glas;
overwegende dat:

- deze zonnepanelen zijn een energiebesparende, milieuvriendelijke oplossing en doen dienst als 
stroomvoorziening voor de verlichting, de roltrappen en de liften op de betreffende stations;

- ProRail na een succesvolle pilot de ambitie heeft geuit dit systeem grootschalig toe te willen 
passen;

- de perronkappen in Utrecht goed zijn voor een energieopbrengst van ongeveer 85.000 kWh per 
jaar (dit staat gelijk aan het verbruik van 25 huishoudens) en tegelijkertijd zorgen voor een CO2 
-reductie van 46 ton per jaar;

verzoekt het college:
- in overleg met ProRail te onderzoeken of het mogelijk is om ook de Groningse nieuwe 

perronkappen te voorzien van dergelijke innovatieve zonnepanelen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie (12) Informatievoorziening fietsparkeren op het station (Student en Stad, CDA, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015, besprekende 
de “Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation”,

constaterende dat:
- de vraag naar fietsenstallingen op het station ruim 11.000 is;
- er slechts 10.000 plekken beschikbaar zijn;
- er pas in 2020 extra fietsenstallingen bij zullen komen;
- veel fietsers hun fiets al stallen voor of op de Werkmanbrug terwijl er nog veel plek is in de 

(verbouwde) fietsenflat;
overwegende dat:

- de nieuwe etage op de fietsenflat nog niet optimaal wordt gebruikt terwijl er een aantoonbaar 
tekort is aan fietsparkeerplekken op het station;

- dit college de ambitie heeft om een internationale fietsstad te zijn;
- ook wanneer de fietstunnel en stalling aan de zuidzijde gerealiseerd zijn, verbeterde 

informatievoorziening aan de noordzijde belangrijk is voor het succes van deze stalling;
- de komende jaren al ervaring kan worden opgedaan met het beïnvloeden van

stallingsgedrag door verbeterde communicatie en informatievoorziening;
verzoekt het college:

- te onderzoeken op welke manier de informatievoorziening rondom het fietsparkeren op het 
station verbeterd kan worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Daar staat een schrijffoutje in, want ‘verbeterd’ is met een ‘d’.
Verder zijn wij even aan het kijken, dat zeg ik u even tussendoor, naar de motie die is ingediend door de 
ChristenUnie, want die is eigenlijk een amendement. We moeten het allemaal even netjes en ordentelijk 
doen, dus wij batterijen het even een beetje om, zodat het allemaal klopt.
Zijn er ondertussen nog meer sprekers? Mevrouw Riemersma.
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Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ik zal ook alle franje maar laten vallen. 
Jullie weten niet wat je mist, maar goed. Vanwege de tijd zal ik wat punten opnoemen.
Voor mijn fractie is een station vooral een efficiënte overstapmachine. Hij moet functioneren voor trein- 
en busreizigers. Tenslotte ga je naar een station om een trein te halen. De term ‘verblijfstation’ vinden we 
dan ook minder geslaagd. Natuurlijk mag het mooi zijn, een prettige aankomst in de stad is fijn en een 
vertrek uit de stad ook. Daarom vindt mijn fractie het geweldig dat de stationshal weer een centrale plaats
gaat innemen. Over de invulling hadden we nog wel een vraag. Mevrouw Van Gent van NS Noord heeft 
ooit een suggestie gedaan om daar een VVV-kantoor in onder te brengen. Dat vinden wij een goed idee. 
Wat is de reactie van het college daarop? Daar is vast al over nagedacht, neem ik aan.
Wat betreft de verbinding van het station met de stad, daar wordt wel iets over gezegd in het 
‘Mooi’-document. Er wordt door het college gesuggereerd dat de rode loper het stationsgebouw met de 
Werkmanbrug zou moeten verbinden, maar daarbij zijn er natuurlijk wel obstakels te overwinnen. De 
Stationsweg, een drukke weg nu nog en de Werkmanbrug zelf, met de blauwe magneet en die trappen. 
Daar stuit je op. Hoe denkt het college de obstakels te overwinnen? We hebben ooit de suggestie gedaan 
om de Stationsweg verdiept aan te leggen. Daar komt hij weer, ja. Wij willen toch graag dat het college 
daar enige prioriteit aan geeft, want het is nu eigenlijk een ongelooflijk chaotische toestand op het station.
Even over de fietstunnel: daar zijn we erg voor, vooral in combinatie met de fietsenstallingen aan de 
zuidzijde. Hij zou wel een goede route naar de Werkmanbrug moeten krijgen. In een van de stukken, ik 
weet niet meer welk, want het waren er nogal wat, wordt gemeld dat Royal Haskoning een aantal nadere 
aanbevelingen doet over een betere routering van de fietsers. Daar willen we graag wat meer informatie 
over hebben. Die hebben we niet gehad.
Ten slotte sluiten wij ons aan bij en staan wij op de motie van de ChristenUnie over de historische kappen
en van de SP over de zuidzijde, dat we ons niet moeten vastleggen op alle vormgeving waar we later 
misschien wellicht spijt van hebben. Tot zover, dank u wel.

De VOORZITTER: Ja, de heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. We hebben hier te maken met een voorstel 
dat voor OV- en fietsminnend Groningen een voorstel is waar je je vingers bij af kunt likken. Volgens mij 
vrij naar een politicus van ons land. We hebben een voorstel waarbij een prachtige fietstunnel wordt 
gerealiseerd. Ik weet nog dat we in juni 2011 eigenlijk allemaal in deze raad zeiden: “Dat wordt hem niet,
de fietsverbinding. Laten we toch nog maar een motie indienen voor een onderzoek.” En zie, dit is het 
resultaat. Het is overigens ook het resultaat van heel hard werken van vijf wethouders, toevallig van vier 
partijen die samen een coalitie vormen, dus dat is vast een goed teken. Het heeft een resultaat opgeleverd 
waar je u tegen mag zeggen en natuurlijk wil ik ook via hen de ambtenaren bedanken, want het was een 
voorbeeld van een voorstel waarbij de gemeente op het allerlaatste moment is aangehaakt en er nu een 
fantastisch resultaat ligt. Niet alleen een prachtige fietstunnel, ook een ruime voetgangerstunnel. Echt een 
van de ruimste van Nederland. Een bustunnel, die ervoor zorgt dat we aan de zuidzijde busverkeer 
kunnen verleggen, waardoor de busafwikkeling veel efficiënter zal gaan en een heel grote fietsenstalling. 
En veel belangrijker: we hebben straks een stationsgebouw dat weer volledig de centrale positie inneemt 
in het stationsgebied. Dus eigenlijk alleen maar lof.
Mijn partij heeft meegedaan aan twee moties: een motie om te kijken of de stationskappen zo kunnen 
worden gemaakt dat er zonnepanelen in kunnen worden geïntegreerd en een motie waarbij wordt 
gevraagd om informatievoorziening voor fietsers die hun fiets willen stallen in de omgeving. En dan tot 
slot, in reactie op de motie van de ChristenUnie: ik kan mij best voor een aantal van de wensen iets 
voorstellen, namelijk onderzoeken of het mogelijk is om het thema van de historische kappen door te 
zetten, maar het is voor mij nog veel te vroeg om een ontwikkelingsrichting uit te sluiten. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Even kijken. De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, dank u wel. Sinds september van vorig jaar heb ik de eer om 
bijna dagelijks aan de hand van eigen ervaringen vast te stellen welke rol het station voor vele Groningers
en niet Groningers speelt. Samenvattend kun je dan stellen dat dit het visitekaartje van onze stad is. De 
belofte in het voorliggende raadsvoorstel om van dit visitekaartje het mooiste station van Nederland te 
maken, kan mijn fractie dan ook ten volle onderschrijven.
Bij een project als dit, is het van belang om de ambities van onze gemeente zichtbaar te maken, zo 
oordeelt mijn fractie. En ik licht er een drietal uit. De eerste is de Fietsstad 050 en daarin refereer ik 
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natuurlijk aan de kwalitatief betere fietsenstallingen op het station. Maar ook duurzaamheid en dat is een 
van de redenen waarom wij ook op de motie staan die wij samen met de PvdA, Student en Stad en 
GroenLinks indienen voor de sommige stationskappen. Maar ook de participatie met de stad, en daarin 
refereer ik ook aan het pleidooi dat de heer Ruddijs hield om de afgelegde route van een open 
planvorming voort te zetten.
Voorzitter, ter afronding en dan heb ik mij hopelijk aan de minuut gehouden: met de realisatie van dit 
mooiste station van Nederland is ook een financiële bijdrage van de gemeente gemoeid. De bijdrage van 
de gemeente aan het project Stationsgebied beoordeelt mijn fractie bij het kredietbesluit dat wij later dit 
jaar nemen. Later dit jaar, wanneer het visitekaartje van onze stad iets dichter bij de werkelijkheid van het
papier is. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Het CDA heeft in de commissie al aangegeven dat wij 
het een moeilijke afweging hebben gevonden en dat heeft vooral te maken met de heel hoge kosten die 
met het project te maken hebben en dan met name het gedeelte dat wij als gemeente financieren, de 
fietstunnel en een deel van de fietsstalling aan de zuidzijde. Wij zullen er echter vervolgens als wij dat 
geld uitgeven, wel alles aan moeten doen om de fietstunnel en de fietsenstalling tot een succes te maken. 
Daarvoor is informatievoorziening denk ik cruciaal. Hoe krijgen we de fietsen door de tunnel en in de 
stalling? Dan moet je informatievoorziening goed zijn. We zien nu al dat af en toe de bestaande stallingen
niet worden gevonden, dat mensen hun fiets alvast dumpen nabij het Groninger museum. We denken dat 
als je nu de informatievoorziening verbetert, je daar kan in de toekomst ook profijt van kunt hebben als je 
de tunnel hebt aangelegd en de mensen naar de zuidzijde moet dirigeren. Wij hebben dan ook samen met 
Student en Stad een motie daarvoor ingediend.
In de commissie hebben we ook kritiek gehad op een aantal onderdelen van het ambitiedocument ‘Mooi’ 
en de wethouder heeft aangegeven dat het document slechts een richting aangeeft en geen eindbeeld is, 
dat daarin nog geen beslissingen worden genomen. Maar wij zouden graag toch wel een bepaalde richting
willen aanduiden waar wij het graag naartoe zouden willen sturen. Vandaar dat wij ook samen met de 
ChristenUnie een motie hebben gemaakt. In het ambitiedocument wordt namelijk terecht de loftrompet 
gestoken over het stationsgebouw en de historische perronkappen. Wij zijn het er volledig mee eens en 
vinden dan ook dat het historische ontwerp van de perronkappen als richtsnoer moet dienen voor het 
ontwerp van de nieuwe perronkappen en we zien daarom ook niet veel in het model waarbij alle perrons 
door een kap worden overkapt. Wij zouden dit heel graag duidelijk willen maken en hebben daarom met 
de ChristenUnie een motie opgesteld en dienen die ook in. Tot zover.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. In grote lijnen kan ik mij aansluiten bij de heer 
Ruddijs. Wij zijn ook enthousiast en vragen ons ook af in hoeverre wij ons nu vast moeten leggen op 
allerlei aspecten. We hadden ook twijfels over de fietstunnel en functie ervan. Dankzij diezelfde heer 
Ruddijs ben ik daar nu ook wel wat op gerustgesteld.
Als we dan toch input kunnen geven, hebben we wel een aantal punten. We willen ervoor pleiten de 
ondergrondse gedeeltes zoveel mogelijk te voorzien van daglicht, zodat het kunstlicht zoveel mogelijk 
beperkt nodig is. In de stukken staat gelukkig al dat dit de aandacht heeft en dat vinden wij positief. Er 
zijn veel ontwikkelingen gaande op dit gebied, onder andere met onderzoek naar de inzet van spiegels en 
we zijn benieuwd naar de verdere uitwerking hiervan en van andere mogelijke duurzame keuzes.
Verder zien wij er wel wat in om bijvoorbeeld kunstenaars in de stad ruimte te geven om muren en 
plafonds op te leuken. En ruimte voor groen, die kans grijp ik ook nog even, zouden we ook waarderen. 
We zien dit soms al terugkomen op de impressiebeelden, maar het mag wat ons betreft nog wat meer de 
aandacht krijgen. Temeer gezien het feit dat het de mensen vaak erg goed doet in een groene omgeving te 
zijn. Ten slotte wil ik mij nog aansluiten bij de heer Koks, aangaande het punt station zuidzijde. Ik ben 
benieuwd naar de reactie van het college hierop.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is enthousiast over de plannen en de 
voortgang. We zijn blij met de herstelde functie van het stationsgebouw en volgens de VVD-fractie zitten 
wij op dit moment op het goede spoor. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Volgens mij hebben we alle bijdragen uit de raad gehad. Het woord is aan de 
wethouder.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat veel van dit debat ook al gewisseld is 
tijdens het debat in de commissie van twee weken geleden. Ook dank voor de alle complimenten die er nu
voor het voorstel zijn, tot dusver. Die geven we ook door aan de mensen die hier ontzettend hard aan 
gewerkt hebben. Ik denk dat we met recht mogen zeggen dat wij hierbij echt iets moois in handen hebben.
Dat we een station hebben dat niet alleen functioneel is, dat het aan al onze eisen voldoet, dat het de 
toekomst ook aankan, maar ook dat het er gewoon echt heel mooi uitziet. Daarom heet het 
ambitiedocument ook zoals het heet.
Ik denk dat de kern van het debat in de raad net neerkwam op de vraag: waar stemmen we nu mee in op 
dit moment en waar komen we later nog op terug? Dat is eigenlijk waar de meeste vragen zich op 
toespitsen. Dat wil ik graag met u doorlopen. Voor zover het niet duidelijk wordt uit de stukken, hoop ik 
dat mijn woordvoering hier, en dat staat straks ook gewoon in het verslag dus daar kunt u mij ook aan 
houden, wat duidelijkheid biedt. We stemmen vandaag in met het ruimtelijk functioneel ontwerp. Volgens
mij waren daar niet zoveel vragen over. Dat gaat dus over de configuratie van het spoor, over waar de 
tunnels komen te liggen, de indeling van die tunnels, de fysieke kant daarvan. Maar de vragen gingen met
name over het ambitiedocument. We vragen uw raad om in te stemmen of het ambitiedocument vast te 
stellen. Daarbij misschien ook wel de terechte vraag: wat betekent dat dan precies? Er staan ook een hoop
plaatjes in, en plaatjes zijn een soort van ontwerp, maar nog niet echt een inrichtingskeuze. En we hebben
ervoor gekozen, dat is ook echt een bewuste keuze geweest, om op een aantal terreinen daar een aantal 
plaatjes in te zetten van dingen die we nog niet met elkaar vaststellen, maar die een soort van doorkijk 
geven naar hoe het zou kunnen zijn. Die zal ik even bij naam noemen, dan komen we volgens mij ook 
meteen bij de dingen waar nu discussie over is. Bijvoorbeeld de tunnel, de heer Kelder heeft daar net een 
aantal suggesties bij gedaan, die sluiten denk ik ontzettend mooi aan bij wat er ook al in de plaatjes staat, 
dus die neem ik ook graag verder mee. Maar het is een idee van hoe je het straks zou kunnen doen en ook 
zoals we het op dit moment kunnen betalen. Dus dat geldt voor de tunnel, alles wat bij het ruimtelijk 
functioneel ontwerp hoort. Dat stellen we nu eigenlijk vast. En dan niet de plaatjes, maar met name de 
ambitiecriteria. Dus ik vraag u in te stemmen met de tekst van het ambitiedocument, die stellen we vast. 
En de plaatjes, nou, laten we die maar gewoon opvatten als een mooie indicatie.
Even wat specifieker: Er staan drie soorten plaatjes in die te maken hebben met zaken die wij niet 
vandaag vaststellen. Ze zijn allemaal langsgekomen tijdens het debat. Dit gaat over de zuidzijde – dus het
punt dat de heer Koks maakte – het gaat over de invulling van het voorplein – daar heeft de heer Ruddijs 
ook aandacht voor gevraagd – en het gaat over de definitieve vorm en versie van de kappen. Daar 
stemmen wij vandaag nog niet mee in. Ten aanzien van het voorplein, die studie loopt nog en dat gesprek 
gaan wij ook met uw raad nog aan, waarbij we gewoon het gesprek met elkaar kunnen voeren over wat 
we daar precies zouden willen, en hoe het eruit zou komen te zien, welk ambitieniveau we hanteren, 
welke keuzes we nu precies maken. Dus laat u vooral niet te veel leiden door een plaatje dat er nu in staat.
Het zijn geen definitieve keuzes, dat gaan we nog met u bespreken. U kunt uw inbreng daarop leveren en 
u sorteert wat mij betreft met het instemmen met dit voorstel ook niet voor op een keuze voor dat 
voorplein.
Dan heeft de heer Ruddijs ook nog gevraagd hoe we nu met de stad omgaan in dat traject. We willen daar 
ook opnieuw een actieve dialoog opzoeken. We blijven ook met de klankbordgroep in overleg, waar niet 
alleen de wijkorganisaties in vertegenwoordigd zijn, maar bijvoorbeeld ook de Fietsersbond, de 
Gehandicaptenraad bijvoorbeeld, die zitten er eigenlijk allemaal in. Dus die nemen we goed mee. Dus 
eigenlijk hopen we via die drie sporen dat we het gesprek daarover met de stad ook op een goede manier 
kunnen voeren.
Hetzelfde geldt voor de zuidentree. De heer Koks zei heel terecht dat daar nog een aantal keuzes moeten 
worden gemaakt die een ontzettend grote invloed hebben op wat daar allemaal kan, wat daar allemaal 
mogelijk is, over welke ruimte je het precies hebt. Daar is ook nog geen financiering voor. Daar heeft hij 
helemaal gelijk in. Wij vragen u dus ook nog niet om nu al in te stemmen met een van die scenario’s. We 
hebben alleen niet bij het uitkomen van de fietstunnel een heel groot vraagteken in het document willen 
zetten, maar u een beetje willen laten zien hoe het eruit zou kunnen zien. Dat is met name om de fantasie 
wat te prikkelen, maar niet om nu al op een scenario toe te leggen. Dat doet er ook niet toe en daar komen
we op dezelfde manier als ik net heb gezegd bij het voorplein, ook met die zuidentree gewoon bij u terug 
op het moment dat wij ook verder zijn in de besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van het busstation 
en alle dingen die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld ook met de gebiedsontwikkeling, waarover we 
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nog met u in gesprek gaan. Dus dat komt ook allemaal nog terug. Wij vragen u vandaag niet om daar al 
een keuze in te maken.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja, dank, voorzitter. Begrijp ik het nu goed dat in een volgende situatie dit 
soort dingen uit elkaar zullen worden gehaald? Dat als wij een stuk voor ons krijgen waar we mee 
instemmen, we een losse bijlage krijgen met de dingen waar we niet mee hoeven instemmen?

Wethouder DE ROOK: Ik hoopte eigenlijk dat dit duidelijk was uit het ruimtelijk functioneel ontwerp. 
We hebben ook bewust de keuze gemaakt om te denken van: nou ja, het is nog niet formeel ter 
instemming, maar laten we nu maar gewoon eens die plaatjes laten zien. Voor de lol. Ik begin daar een 
beetje spijt van te krijgen want de discussie is: is dat nou toevertrouwd? We hebben het nu wel even op 
tafel liggen. Ik vind dat juist wel een leuke manier van communiceren. Misschien moet ik iets duidelijker 
maken wat nu ter instemming is en wat nu ter inspiratie. Dat is misschien een goede suggestie. Maar we 
hanteren een heel open stijl van het informeren van de raad over deze plannen. We geven een doorkijkje 
van waar we allemaal mee bezig zijn. Dat doen we heel erg op tijd en dat doen we heel erg open en ik zou
dat bij dit project eigenlijk ontzettend graag willen vasthouden. Dat is denk ik juist ook het succes dat dit 
project heeft in het kader van de burgerparticipatie, dat wij ook gewoon plaatjes delen met de 
klankbordgroep om gewoon maar eens te zeggen: “Denk maar eens met ons mee, dit is waar wij aan 
denken. Waar denkt u over na?” Dus het is juist een planproces dat ik eigenlijk heel mooi vind, waarbij ik 
de suggestie wel overneem om misschien iets duidelijker te zijn in wat we nu precies vaststellen en wat 
dan ter inspiratie is.

De VOORZITTER: De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, dank u wel. Ja, voor de duidelijkheid: mijn fractie en ik denk ook breder 
de raad, onderschrijft die benaderingswijze. Het zat hem puur in het dictum, de formulering: waar stem je 
mee in? Dat zou de volgende keer scherper kunnen. Maar het hele brede scala aan mogelijkheden, 
ambitie, dat viel in zeer goede aarde. Dank u.

Wethouder DE ROOK: Heel fijn. Dank u wel. Volgens mij moeten we het in de toekomst gewoon zo 
doen. Dan de kappen.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, dat betekent dus ook voor de zuidelijke entree dat als de inrichting van 
het zuidelijke stationsgebied nog langer op zich laat wachten, als het busstation niet naar de andere kant 
gaat, dat het een minimale entree kan worden aan de zuidkant, gebaseerd op de toegangen tot de tunnels 
en die zes busperrons?

Wethouder DE ROOK: Ja, de heer Koks schetst een scenario ‘als-dan’, maar daar komen we inderdaad 
nog gewoon op terug. Dus dan weten we ook precies met welke scenario’s we moeten rekenen en 
tekenen. Maar ik kan u in elk geval toezeggen dat wij niet zonder opnieuw bij uw raad terug te komen, de
knoop zullen doorhakken over hoe we met de zuidzijde zullen omgaan. Dus u bent dan gewoon opnieuw 
in positie.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de kappen. Er zijn drie varianten. De eerste kunnen wij nu betalen en de 
andere hebben wij vooral opgenomen om ook de lezers wat mee te nemen in wat er nog meer allemaal 
zou kunnen. En de derde variant, daar ging de discussie net over, over de kappen. Dat is, zeg maar, het 
Rotterdammodel met die kappen, wat ik persoonlijk een van de prachtigste stations van Europa vind. We 
hebben met dit model willen aantonen dat die mogelijkheden hier misschien ook zijn om op zo’n manier 
te kijken naar hoe je met een integrale kap ook een heel interessante sfeer op het station kan maken en dat
het er misschien wel heel erg mooi uit kan zien. Het is dus geen inrichtingskeuze, maar meer een model. 
Ik heb mevrouw Jongman horen zeggen, en een amendement is misschien de oplossing maar het 
probleem dat mevrouw Jongman volgens mij constateert is: “We willen eigenlijk heel graag dat 
stationsgebouw in het zicht hebben, ook als je aan de achterkant staat en ten tweede willen wij die 
monumentale kappen ook een goede plek geven in dat nieuwe station.” Dat zijn volgens mij dingen die 
elkaar niet hoeven uit te sluiten. Ik zie mevrouw Jongman kijken. Het kan wel, maar het hoeft niet. En dat
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is precies de ruimte die wij nu vragen om dit wel te kunnen uitwerken, waarbij er volgens mij twee 
aandachtspunten zijn. De gedeelde ambitie van alle partijen die aan tafel zitten bij dit project is om die 
monumentale kappen in ere te herstellen. Als we in de verdere uitwerking doorgaan, is het volgens mij 
ook een belangrijk aandachtspunt dat wij dat stationsgebied niet achter een kap wegzetten. Dat zijn 
volgens mij wel aandachtspunten, maar laten we die nou in de uitwerking meenemen en dan uiteindelijk 
met elkaar tot een model komen waarvan wij zeggen: “Dat vinden wij eigenlijk hartstikke mooi”. Dus 
geef ons nu ook de ruimte om u daarin te overtuigen, waarbij ik heel goed geluisterd heb naar wat uw 
aandachtspunten daar ook bij zijn. Mijn suggestie zou dus zijn: ik heb u goed gehoord, laten we dit 
scenario nog niet uit het model schrappen. Laten we dat meenemen in de uitwerking. Dan kunt u altijd 
nog ja of nee zeggen tegen het model dat wij uiteindelijk aan u voorstellen. U heeft daar altijd gewoon 
nog positie in. Ik zeg het maar zo: u bent daar zelf gewoon bij.
Dan loop ik het nog eventjes verder door. Even meer in algemene zin. Er zijn meerdere vragen gesteld, 
ook tijdens de commissie, over: wanneer worden we nou waarover geïnformeerd? Dat doe ik nu 
mondeling, maar volgens mij zou het heel goed zijn als we de begeleidingscommissie Stationsgebied, die 
nog steeds in functie is, weer even met ons om tafel zetten en even een tabel maken. Wanneer krijgt de 
raad nu wat te zien, ten aanzien van dit project? Wanneer komt nu wat langs en wat wordt er dan van de 
raad gevraagd? Is dat informerend of is dat besluitvormend, enzovoort. Volgens mij geeft dat veel inzicht 
in het verdere traject en dat geeft dan ook wat meer duidelijkheid over de betrokkenheid van de raad bij 
het verdere project. Dat is een handreiking die ik graag aan u zou willen doen. Volgens mij zou ons dat 
allemaal helpen. Dus dat even over waar we nu mee instemmen.
Dan over de tunnel. Daar ging het tijdens de commissie even over. Ja, de configurering waar de heer 
Ruddijs het ook over had: het is een tunnel van 5 m breed. Het fietspad is 4 m breed en daarmee is het 
ongeveer 0,5 m breder dan een standaard hoofdfietsroutefietspad. Daarmee is het dus breder dan ons 
hoofdfietsnetwerk en een van de breedste fietstunnels van Nederland. Dus capaciteitsgebrek, daar zal het 
wat deze tunnel betreft echt niet aan liggen.
Dan heb ik wat over de voor- en de zuidzijde gezegd. Mevrouw Riemersma heeft gevraagd of er ook een 
VVV-kantoor in het station kan komen. Mevrouw Van Gent zou dat gesuggereerd hebben. Ik heb dat zelf 
niet gezien. De NS bepaalt voor een belangrijk deel welke winkels er in de panden komen, die exploiteert 
de panden ook. Ik zal uw suggestie ook aan mevrouw Van Gent doorgeven. Misschien dat het interessant 
is, maar we hebben natuurlijk zelf al een heel mooi VVV-kantoor, straks in het Groninger Forum.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, vergeet de wethouder niet de toezegging in de raadscommissie gedaan, 
om ook de regionale en lokale commissie daar een plek in te geven?

Wethouder DE ROOK: Nee, die vergeet ik niet. Dat herinner ik mij goed, mijnheer Koks.
Dan de Stadspartij over het voorplein en de obstakels. Nou, volgens mij hoort dat bij de discussie die wij 
met u aan willen gaan over het voorplein. Het plaatje, voor zover dit betekenis heeft, daarop hebben we 
ook laten zien hoe je naar het voorplein zou kunnen kijken met een stadsbalkon, maar zonder de obstakels
waar mevrouw Riemersma het over heeft. Dus daar zijn zeker mogelijkheden voor.
Voorzitter, ik rond af. Dank aan de raad voor de steun in dit traject. Ik kijk op een goede manier terug naar
hoe we hierin hebben samengewerkt en gecommuniceerd en wij de raad hebben meegenomen. Mijn 
ambitie is om dat te blijven doen. Het lijkt me nu goed om daar de begeleidingscommissie weer bij te 
betrekken, zodat we ook in de verdere voortgang op deze manier kunnen blijven samenwerken, op weg 
naar een duurzaam bereikbaar Groningen, ook na 2020.

De VOORZITTER: Mevrouw Klein Schaarsberg, is er wat blijven liggen?

Mevrouw KLEIN SCHAARSBERG (Student en Stad): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog gevraagd 
om de toezegging dat als we weer spreken over de zuidentree, we dan in elk geval ook wat cijfers een 
financiële plaatjes erbij hebben.

Wethouder DE ROOK: Ja, ik wilde net hetzelfde over uw motie zeggen. Nee, dat is een grapje. Alles 
waarvan wij u nu vragen het vast te stellen, daar zit een financiële onderbouwing achter. Dus dat zullen 
we ook blijven doen.

De VOORZITTER: Nog even mevrouw Klein Schaarsberg.
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Mevrouw KLEIN SCHAARSBERG (Student en Stad): Voorzitter, het gaat mij nu nog niet om de plannen
die er nu liggen, dat begrijpt u ook wel. Het gaat mij juist om de plannen die nog komen, omdat er elke 
keer wordt vooruitgeschoven dat wij de cijfers krijgen, omdat er nog steeds geen geld bij zit en het nu 
juist die aspecten zijn waar wij als gemeenteraad ook echt verantwoordelijk voor zijn. Dus de volgende 
keer wil ik dat ook wel echt graag zien. Die toezegging verwacht ik eigenlijk gewoon nog steeds even 
rechtstreeks te horen.

Wethouder DE ROOK: Ik heb nu net gezegd dat wij de zuidentree nog verder uitwerken. Dus de kosten 
van die zuidentree horen daar navenant bij. Het is afhankelijk van welk scenario je kiest, dus zolang de 
scenario’s nog niet bekend zijn, kunnen wij u daar ook nog niet de kosten gedekt bij presenteren. Maar 
het lijkt me evident dat op het moment dat wij een voorstel aan uw raad doen, zoals we dat nu bij het 
RFO doen, er dan ook gewoon een gedekte businesscase onder zit. Dat zit bij het RFO, dus volgens mij 
doen wij gewoon wat u van ons vraagt.

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel. Ik had nog twee punten. Ik had gevraagd om prioriteit
voor het voorplein, want dat is, lijkt mij, het meest urgente onderdeel van het hele gebeuren, dat daar een 
oplossing voor komt. En het tweede, zal ik meteen het tweede punt ook even noemen? Ik had ook 
gevraagd naar de inrichtingsmaatregelen waarvoor Royal Haskoning een suggestie had gedaan. Dat staat 
wel in de tekst, maar dat heb ik verder niet uitgewerkt gezien. Kunt u daar nog niets over zeggen? Dank u 
wel.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, de eerste vraag, het voorplein, daar heb ik net iets over gezegd. 
Eind 2015 gaan we daar verder met u over in gesprek. Dus daar zijn we mee bezig. Alleen moeten we ook
gewoon zorgen dat daarvoor de financiering rond komt. Maar de urgentie is ons duidelijk en volgens mij 
hebben we dat ook goed in de planning staan.
En die tweede vraag, voorzitter, dat is mij echt een te technische vraag. Als mevrouw Riemersma contact 
zoekt met een van onze medewerkers, kunnen wij haar denk ik prima in het antwoord voorzien.

De VOORZITTER: Gaat uw gang, mijnheer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, misschien heb ik het verkeerd, ik heb het oordeel van de 
wethouder gehoord over motie 10, maar over motie 11 en motie 12 nog niet.

Wethouder DE ROOK: Ik zal de moties nog even doorlopen. Ik heb inmiddels een amendement, dat zal ik
eerst even doorlopen. Ja, dit heb ik dus al even behandeld. Dat ontraad ik, met de redenen die ik dus net 
heb aangegeven.
De motie ‘Zonnige perronkappen’, met daarbij even de formaliteit dat inderdaad ProRail gaat over de 
aanbesteding, we nog geen keuze hebben gemaakt over de definitieve kappen, maar dat ook 
duurzaamheid voor zo’n stationsgebied een belangrijk aandachtspunt is. Misschien is dit een heel 
interessante suggestie en we zullen dit als uw raad deze motie aanneemt, zeker met ProRail onderzoeken. 
Dus wat mij betreft: oordeel aan de raad.
Dan motie 12, ‘Informatievoorziening fietsparkeren op het station’. Dit lijkt mij ook een nuttige motie. 
Wij zijn hier ook zelf druk mee bezig om de informatievoorziening verder te verbeteren. Dus wat mij 
betreft ook: oordeel aan de raad, waarbij ik er wel bij moet zeggen dat op het moment dat we de 
informatievoorziening op orde hebben en de capaciteit op orde is, het er misschien ook aan kan liggen dat
mensen gewoon hun fiets verkeerd stallen. Dan zullen we ook tot handhaving moeten overgaan. Maar wat
mij betreft voor deze motie, voorzitter, laat ik het oordeel over aan de raad.

De VOORZITTER: Ik stel voor om geen tweede termijn meer te doen en onmiddellijk over te gaan tot 
besluitvorming. Kunt u daarmee instemmen? Dan gaan wij aan het werk.
Ik begin even met het amendement. Ik hoop dat u het kunt lezen, maar in feite is de tekst van het dictum 
inhoudelijk gelijk gebleven. Het is alleen zo aangepast dat het ook ingrijpt in de besluitvorming van het 
besluit dat straks voorligt. Mag ik aan u vragen wie voor dit amendement is? Dat zijn de fracties van de 
ChristenUnie, van de Stadspartij, van het CDA, van de SP. Mis ik nog mensen? Niet? Dan is het 
verworpen.
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Ik ga naar de motie ‘Zonnige perronkappen’. Wie is voor deze motie? D66, VVD, Partij voor de Dieren, 
Stadspartij, CDA, iedereen is voor hè? Unaniem aangenomen.
Dan hebben we nog de motie ‘Informatievoorziening fietsparkeren op het station’. Wie is voor deze 
motie? Iedereen voor? Aangenomen.
Dan gaan we naar het besluit c1 ‘Ruimtelijk functionele ontwerpen en ambitiedocument’. Wie is ervoor? 
Raadsbreed, het voorstel is aangenomen.
C2, de ‘Fietstunnel’ enzovoorts. Wie is voor? Ook raadsbreed aangenomen.
Dan sluit ik het openbare deel van deze vergadering. Ik pauzeer een paar minuten. Ik verzoek de leden 
van de raad zich nu niet ergens anders op te houden, want dan duurt het alleen maar langer. En ik verzoek 
de publieke tribune om de zaal te verlaten. Dan gaan wij nog even door.

(Sluiting 22.55 uur)
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BESLOTEN VERGADERING VAN 18 februari 2015 

 

Voorzitter:  de heer P.E.J. den Oudsten 

 

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), F. Woudstra (D66), 

M. van Duin (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), N.G.J. Temmink (SP), C.E. Bloemhoff (PvdA), B. Enting 

(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), C. Schimmel (D66), A.J. Wonink (D66), E. Zirkzee (D66), J.P. Dijk (SP), W.H. Koks (SP), 

M. van der Laan (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), D.J. van der Meide (PvdA), D.S. Ruddijs (PvdA), M. van 

der Glas (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), M.D. Blom 

(VVD), J.R. Honkoop (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.: mevrouw C.M. van Dijk (SP) 

 

Griffier:  de heer A.G.M. Dashorst 

 

Secretaris:  de heer P. Teesink 

 

Wethouders:  de heren P.S. de Rook (D66), T. Schroor (D66), R. van der Schaaf (PvdA), J.M. van 

Keulen (VVD) en M.T. Gijsbertsen (GroenLinks) 

 

 

De voorzitter heropent de vergadering om 23.00 uur. Hij geeft het woord aan de raad over een 

voorbereidingsbesluit ‘Aanpassing Bestemmingsplan Binnenstad’. 

 

Mevrouw Klein Schaarsberg (Student en Stad) reageert op het voorstel om een voorbereidingsbesluit te 

nemen. Zij zegt dat als de raad hiermee instemt, er geen kleinere kamers kunnen worden gebouwd. Daar 

zou Student en Stad nog mee in kunnen stemmen, maar het is niet alleen besluit voor negentien panden, 

maar ook voor de hele straat en dat vindt Student en Stad zonde. 

Er komt straks de binnenstadsvisie. Door dit voorbereidingsbesluit is in die andere panden geen 

ontwikkeling mogelijk. Daarom dient Student en Stad een amendement in om het voorbereidingsbesluit 

alleen voor die negentien panden te laten gelden. Dat is gewoon het beleid dat de raad heeft vastgesteld. 

Student en Stad is voor een time-out, maar niet voor het collegebesluit dat eronder ligt. De fractie vindt 

het onbegrijpelijk dat er geen onttrekkingsvergunning nodig is. 

De raad bespreekt dit voorstel nu in beslotenheid, maar Student en Stad wil de discussie in alle openheid 

voeren. 

 

Amendement (1): Geen generiek voorbereidingsbesluit A-kwartier (Student en Stad) 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 18 februari 2015, besprekende 

het voorstel ‘Aanpassing Bestemmingsplan Binnenstad’, 

 

constaterende dat: 

- het college voorstelt om een voorbereidingsbesluit ‘Aanpassing bestemmingsplan binnenstad’ te 

nemen voor de straten Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat; 

- het college wil voorkomen dat de huidige panden die gebruikt worden voor de prostitutie voor de 

inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan worden omgevormd tot (on-)zelfstandige 

wooneenheden; 

overwegende dat: 

- eventuele bouwactiviteiten die nodig zijn ten behoeve van kamerbewoning straks worden 

aangehouden op grond van het voorbereidingsbesluit bij alle panden in dit gebied; 

- het onwenselijk is dat er gedurende een jaar geen enkele verbouwing voor (on-)zelfstandige 

wooneenheden mogelijk is onder de 50 vierkante meter in panden in deze straten die niet voor 

prostitutie worden gebruikt; 
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besluit: 

- punt I van het voorstel als volgt te wijzigen: te verklaren dat een herziening van het 

bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor de percelen die in het huidige 

bestemmingsplan de aanduiding ‘seksinrichting’ hebben, digitaal vervat in het gml-bestand 

NLIMR0.0014.VB026VisMuurHoek-vg01, met gebruikmaking van een ondergrond ontleend aan 

het Grootschalig Basis Bestand Groningen van januari 2015 (voorbereidingsbesluit Vishoek, 

Hoekstraat en Muurstraat), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Mevrouw Van Duin (SP) zegt dat het goed is om hiermee bezig te zijn, omdat dit alles speelt vanaf de 

jaren ‘90. Het is ook goed om te lezen dat bewoners betrokken worden. Zij vraagt hoe het college omgaat 

met het vormgeven van medezeggenschap. In de Schildersbuurt lukt dit al wel enigszins, maar hoe wil het 

college in de A-wijk de bewoners medezeggenschap geven? 

De maatregel die het college neemt lijkt de SP wel verstandig. Toch lijkt een minimumoppervlakte van 

50 m
2
 niet voldoende om schipperswoningen te beschermen. Een wijziging van het bestemmingsplan is 

een noodoptie om te voorkomen dat schipperswoningen gesloten worden. De SP denkt dat het juist in de 

afmeting zit en stelt voor een maximum van twee bouwlagen toe te staan met een afwijking naar drie om 

de historische panden te beschermen. 

Zij vraagt om een correctie op de brief. Het college wil niet dat er kamerverhuur komt door de 

ontheffingsvergunning, maar dat klopt niet. Ook met een ontheffingsvergunning kan er meer kamerhuur 

bijkomen. 

 

De heer Castelein (D66) zegt dat de raad na de bestemmingsplannen nu spreekt over een 

voorbereidingsbesluit. Er komt hiermee duidelijkheid. Hij noemt het ook positief dat het voorliggende 

voorbereidingsbesluit in de toekomst ook met de wijk wordt besproken. 

Hij vraagt waarom er is gekozen voor een generiek voorbereidingsbesluit en niet alleen voor de negentien 

panden. Hij vraagt welke doorwerking dit voorbereidingsbesluit heeft op de rest van de straat en wat het 

effect ervan is op bouwplannen. Daarnaast roept dit ook de vraag op over toepassen van de time-

outregeling. D66 is geen voorstander van een voorbereidingsbesluit. De heer Castelein noemt deze 

collegebevoegdheid een paardenmiddel en vraagt wat de noodzaak is om die maatregel toe te passen. 

Hij vraagt wat het om effect is van deze maatregel op de panden die een bedrijfsbestemming hebben en 

vraagt waarom, als het om die negentien panden gaat, er dan is gekozen voor een time-out. 

 

Mevrouw Enting (PvdA) zegt dat de PvdA kan instemmen met het voorstel waarbij maatregelen 

opgenomen zijn om woonvariatie mogelijk te maken. Zij benadrukt de cultuurhistorische waarde van de 

panden. 

 

De heer Ubbens (CDA) zegt dat hij de vraag die D66 stelde belangrijk vindt. Wat is het nut om de hele 

straat op slot te zetten en niet alleen die negentien panden? Het CDA kan zich ook voorstellen dat hier een 

pas op de plaatst wordt gemaakt. 

 

De heer Leemhuis (GroenLinks) zegt dat voor GroenLinks belangrijk is dat het A-kwartier perspectief 

wordt geboden. Het besluit lijkt beperkt tot één maatregel; verbouw mag niet gerealiseerd worden in de 

ruimtes kleiner dan 50 m
2
. Dit is wel heel krap, maar is slechts voor een jaar. 

GroenLinks vond de vraag van de SP interessant, of twee of drie lagen mogelijk moeten zijn. 

Cultuurhistorisch is het interessant om de bouw juist tot twee lagen te beperken. 

GroenLinks stelt voor de discussie nog een keer in het openbaar te voeren vanwege de time-out. Dit is een 

iets andere situatie dan in Selwerd. 

 

Mevrouw Woldhuis (Stadspartij) sluit zich aan bij de woordvoering van de PvdA. Ook de Stadspartij 

vindt het historisch karakter van de huizen van belang. Zij noemt het fijn dat wethouder een plan heeft 

voor hele gebied. 

 

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van der Schaaf. 

 

Wethouder Van der Schaaf zegt dat het voorbereidingsbesluit voordelen heeft, maar dat het een middel is 

dat het college liever niet gebruikt. Ook de geheimhouding ziet hij liever niet. Het is een specifieke 

maatregel om in een bijzondere situatie te gebruiken en dat is hier aan de hand.  



 

Verslag - 18 02 15 Groningen besloten deel

70

 

 

 

3 

Per 1 januari zal de situatie van negentien panden radicaal veranderen, die op dit moment beeldbepalend 

zijn voor de hele straat. De kans is groot dat mensen die snel geld willen verdienen zich erop storten. Het 

college wil niets negatiefs zeggen over dat er jongeren of studenten komen wonen. Er is niets tegen op 

gesplitste eenheden, maar als er zo’n keus wordt gemaakt moet het op een goede manier gebeuren. Om 

dat mogelijk te maken is er rust nodig. 

Op de vraag of er met een nieuw bestemmingsplan geen ontwikkeling meer mogelijk is, zegt hij dat er 

altijd bouwactiviteiten denkbaar zijn binnen het huidige bestemmingsplan, met welke visie dan ook. 

De tweede vraag was waarom er niet beperkt gekozen is voor de negentien panden. Waarom doet het 

college het voor de hele straat? Het is vanuit die gedachte dat wat er in die panden gebeurt niet alleen 

betrekking heeft op die panden, maar impact heeft op de hele buurt. Het gaat de wethouder te ver om het 

ook buiten de straat te doen, maar hij laat op een kaartje zien om welke straten het gaat. Het college wil 

juist het participatieproces een kans geven, vandaar deze stap. 

Hij legt uit dat het moratorium is ingesteld vanwege de angst dat binnen een heel korte tijd panden 

opgekocht zullen worden, en dat via splitsen, sloop, verbouw, nieuwbouw kamerverhuur mogelijk zou 

worden. Inderdaad wijkt het college af van het beleid Binnenstad. Een fundamentele keuze voor 

kamerverhuur moet zinvol zijn. Zonder moratorium zou er geen keuze meer mogelijk zijn. Dus het is echt 

een noodmaatregel voor dit ene jaar. 

 

De voorzitter geeft het woord weer aan de raad. 

 

Mevrouw Klein Schaarsberg (Student en Stad) merkt op dat het college bang is dat die hele buurt vol 

jongerenpanden komt, terwijl het alleen om die negentien panden gaat. 

 

Wethouder Van der Schaaf zegt dat voor negentien panden geen moratorium nodig is. Waar het hem om 

gaat is dat het college met de buurt een afweging wil maken en op een manier dat het nog zinvol is. 

 

Mevrouw Klein Schaarsberg (Student en Stad) herhaalt dat het toch alleen om die negentien panden gaat. 

 

Wethouder Van der Schaaf zegt dat het feit dat die negentien veranderen, effect heeft op de rest. Daarom 

moet de buurt een keuze maken. 

Over het proces, de betrokkenheid van bewoners, hoe het bestemmingsplan eruit gaat zien, het rekening 

houden met de cultuurhistorische waarden, zegt hij dat dit alles ook van groot belang is. Het is belangrijk 

om die waarden in te brengen in een nieuw bestemmingsplan. Hij noemt de term ‘beschermd 

stadsgezicht’. 

 

Wethouder Van Keulen reageert op de vraag hoe de buurt betrokken zal worden. Hij zat met het A-

kwartier in vergadering, maar heeft dit vanwege de geheimhouding niet genoemd. Na dit besluit zou hij 

de bewoners op korte termijn vragen hoe ze het voor zich zien en binnen een maand zou hij terugkomen 

bij raad. Hij zegt dat hij dit als voorbeeldproject wil gebruiken. 

 

Mevrouw Van Duin (SP) vraagt of de brief in ieder geval komt voordat de raad een gesprek heeft met 

bewoners in maart. 

 

Wethouder Van Keulen zegt dat dit afhangt van het gesprek met de buurt. 

 

Mevrouw Woldhuis (Stadspartij) geeft aan dat er 60.000 euro beschikbaar is. Zij vraagt of dit ook 

bestemd is voor de zorg voor de bewoners. 

 

Wethouder Van der Schaaf zegt dat dit bedrag niet zeker daarvoor is bedoeld, maar dat er ook zeker 

gekeken wordt naar het sociale domein. 

 

Mevrouw Enting zegt dat er heel leuke suggesties door bewoners gedaan kunnen worden. Zij vraagt of 

het college die meeneemt. 

 

Wethouder van Keulen zegt dat het college dit uiteraard doet. 

 

De voorzitter vraagt of het voorstel in stemming kan worden gebracht. 
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De heer Castelein (D66) vraagt een korte schorsing aan. 

 

(Schorsing 23.29 – 23.30 uur) 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Castelein. 

 

De heer Castelein (D66) zegt dat D66 heeft gekeken naar het amendement van Student en Stad. D66 wil 

de wethouder de mogelijkheid geven de discussie te voeren. Daarom kan de fractie het 

voorbereidingsbesluit steunen. 

 

De voorzitter brengt het amendement ‘Geen generiek voorbereidingsbesluit A-kwartier’ in stemming. 

Student en Stad stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen. Het amendement wordt verworpen. 

 

De voorzitter brengt het voorbereidingsbesluit in stemming. Hij zegt dat erin staat dat er “geheimhouding 

is tot op de dag na bekendmaking”. Dat is een beetje raar. Hij legt uit dat het een formele geheimhouding 

is en vraagt alle aanwezigen geheimhouding te bewaren tot na publicatie in de krant. 

Er wordt gestemd over het besluit. Alle fracties stemmen voor, met uitzondering van Student en Stad. Het 

besluit is aangenomen. 

 

Wethouder Van der Schaaf zegt dat het vrijdag bekend wordt gemaakt en vrijdag in de krant zal 

verschijnen. Er mag dan vanaf zaterdag over gesproken worden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur. 
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Onderwerp Pre-advies initiatiefvoorstel Shelter City: Groningen 

Steller J.C. Klcuver 

Gemeente 

yjroningen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 76 36 Bijlageln) 

Datum 16 -02 -2015 Uwbriefvan 

Ons kenmerk 4 8 5 7 6 9 1 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Op 15 december 2015 is door de leden mevr. Klein Schaarsberg (Student en 
Stad) en mevr. Van Doesen (D'66) een initiatiefvoorstel 'Shelter City: 
Groningen' ingediend. 
In dit initiatiefvoorstel wordt aan ons college gevraagd om een een-jarige 
pilot te starten voor de tijdelijke opvang van minimaal twee 
mensenrechtenverdedigers. 
Uw raad heeft ons gevraagd dit initiatiefvoorstel van preadvies te voorzien. 

Shelter City is een reeds bestaand initiatief dat wordt uitgevoerd in Den Haag, 
Nijmegen, Maastricht en Middelbrug. De stad Amsterdam neemt het initiatief 
in overweging. We hebben uiteraard gekeken naar de manier waarop dit 
initiatief in die steden wordt opgepakt. Daarnaast hebben we gekeken naar de 
specifiek Groningse situatie. Hierover hebben we onder andere overleg 
gevoerd met onze partners in het Akkoord van Groningen. 

Daarbij hebben wij de volgende zaken opgemerkt: 
1) Tijdelijke opvang van mensenrechtenverdedigers is geen reguliere 

taak van een gemeente. We hebben er geen ervaring mee, onze 
organisatie is er niet op ingericht. Hoewel uw raad meer dan eens een 
standpunt ter verdediging van mensenrechten heeft ingenomen, is er 
geen duidelijk beleidskader waaronder dit initiatief zou kunnen vallen. 

2) Het initiatiefvoorstel stelt nadrukkelijk dat een goede samenwerking 
met maatschappelijke partijen noodzakelijk is in dit project. 
Samenwerking juichen wij toe, zoals ook in ons collegeprogramma 
verwoord is. 
Ook in de andere Shelter Cities blijkt de samenwerking met andere 
partijen zeer nauw; in Den Haag en Nijmegen is de uitvoering 
grotendeels buiten de gemeente gedaan. Wij zouden de rol van 
subsidieverstrekker een logische rol vinden. 
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Bladzijde 

Onderwerp Pre-advies initiatiefvoorstel Shelter City: 
Groningen 

We zouden het ook logisch vinden om rollen als initiator, coordinator 
of regisseur buiten de gemeentelijke organisatie te beleggen, omdat 
het hier geen kerntaak of -competentie van de gemeente betreft. Als 
subsidieverlener verdient het bovendien voorkeur om niet tevens als 
opdrachtgever te fungeren, om rolvermenging te voorkomen. 

3) Uit het initiatiefvoorstel blijkt duidelijk dat er draagvlak is. Het is nog 
niet duidelijk welke rollen de ondersteuners van dit initiatief willen 
nemen. 

4) Voor dit initiatief zou €40.000 moeten worden gereserveerd. Met de 
ervaring van de andere steden lijkt dit een reele inschatting. Er is 
echter geen ruimte voor gereserveerd in de begroting. 
We kunnen ons voorstellen dat dekking gezocht zou kunnen worden 
in het Programma Intensivering Onderwijs, deelprogramma Leren. In 
dat geval zou in het project wel een duidelijke en nadrukkelijke 
educatieve insteek moeten worden gekozen, waarbij onze scholieren 
en studenten leren over de waarde van mensenrechten en de 
verdediging daarvan. 

Dit overwegend, geven wij u het volgende advies mee bij uw beraadslaging 
over het initiatiefvoorstel Shelter City Groningen: 

Als uw raad in meerderheid positief oordeelt over het initiatiefvoorstel 
Shelter City Groningen, adviseren wij u het initiatiefvoorstel te amenderen 
naar een opdracht aan ons college om: 

in overleg te treden met belangstellende organisaties om de uitvoer 
van een pilot Shelter City Groningen op zich te nemen 
daarbij voor de gemeente de rol te beperken tot die van 
subsidieverstrekker, 
te zoeken naar dekking voor een eenmalige subsidie van maximaal 
€40.000 om deze pilot mede te bekostigen 
In deze subsidieverlening een duidelijk verband te leggen met 
educatieve activiteiten over het belang van mensenrechten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Inleiding: Shelter City Groningen 

 

In veel landen worden mensenrechten op grove wijze geschonden. Er zijn in deze landen 

mensen die zich actief inzetten voor de naleving van mensenrechten. Deze 

mensenrechtenverdedigers proberen politieke en burgerlijke rechten te bevorderen en te 

beschermen, door kritisch te zijn naar hun eigen overheid. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen 

veiligheid. Voor sommige mensenrechtenverdedigers is het door bedreiging en geweld 

onmogelijk hun werk voort te zetten. Wij kunnen hier iets aan doen door deze 

mensenrechtenverdedigers te helpen met een korte verblijfsperiode in een veilige omgeving. 

Op deze manier kan de directe dreiging worden weggenomen, kan aan een veilige terugkeer 

gewerkt worden en kunnen zij vervolgens doorgaan met hun belangrijke werk. 

 

In Europees verband is het idee ontwikkeld om bedreigde internationale 

mensenrechtenverdedigers op te vangen in een aantal Europese steden: de ‘Shelter Cities’. 

Student en Stad en D66 Groningen stellen voor om van Groningen een Shelter City te maken. 

Den Haag, Nijmegen en Utrecht zijn ons al voorgegaan. In ‘Shelter City Groningen’ kan een 

bedreigde internationale mensenrechtenverdediger op basis van een noodvisum op adem 

komen en na een periode van drie tot zes maanden weer terugkeren naar het land van 

herkomst. Het op deze manier organiseren van tijdelijke opvang is een laatste redmiddel 

wanneer de veiligheid van de mensenrechtenverdediger in kwestie in het geding is en opvang in 

de regio niet mogelijk blijkt. Een belangrijk uitgangspunt voor een verblijf in een Shelter City is 

dat een mensenrechtenverdediger haar/zijn werk voort kan zetten,  ook als dat tijdelijk op 

afstand moet. 

 

Groningen is een stad die over haar grenzen heenkijkt. Binnen de Groningse traditie van 

grenzoverschrijdende betrokkenheid en internationale kennisuitwisseling past wat ons betreft 

ook het Shelter City project. Het past volgens ons goed binnen de doelstellingen van de City of 

Talent om ook buitenstaanders in staat te stellen hun talenten te ontplooien om zich zodoende 

dienstbaar en duurzaam in te kunnen zetten voor hun eigen samenleving.  In Groningen komt 

kennis, talent, gezondheid en onderwijs samen waardoor mensenrechtenverdedigers hier hun 

positie kunnen versterken en het maximale uit zichzelf kunnen halen. 

Suzanne Klein Schaarsberg, Student en Stad 

Koosje van Doesen, D66  
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1. Centrale doelstellingen  

 

Shelter City Groningen biedt een veilige leef‐ en werkomgeving voor een bedreigde 

internationale mensenrechtenverdediger gedurende drie tot zes maanden. Een 

mensenrechtenverdediger kan op basis van een noodvisum op adem komen in Nederland, om 

vervolgens weer terug te keren naar het land van herkomst. Het initiatief is een laatste 

redmiddel als opvang in de regio niet mogelijk blijkt en de veiligheid van de 

mensenrechtenverdediger in kwestie niet te garanderen is. Een belangrijk uitgangspunt is dat 

een mensenrechtenverdedigers haar/zijn werk hier voort kan zetten, ook als dat tijdelijk op 

afstand is. Daarnaast kan het verblijf in Groningen aangewend worden voor empowerment van 

de mensenrechtenverdediger, door opleiding en training, maar ook door een internationaal 

netwerk op te zetten dat hulp kan bieden in het thuisland. Op die manier maken we van de 

nood een deugd en leveren we als gemeente een actieve bijdrage aan de verspreiding van 

mensenrechten. 

 

De volgende doelen worden door ‘Shelter City Groningen’ nagestreefd: 

1. Opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers 

2. Empowerment van mensenrechtenverdedigers 

3. Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het stimuleren 

van kennisoverdracht 

4. Imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op vrede en 

mensenrechten. 

 

Onder opvang van en bescherming aan mensenrechtenverdedigers (doelstelling 1) valt het 

aanbieden van onderdak, psychosociale hulp en de dekking van kosten voor levensonderhoud. 

Indien noodzakelijk kunnen ook familieleden worden opgevangen, mits hiervoor de benodigde 

financiering en visa geregeld kan worden.  

 

De periode in Nederland kan daarnaast gebruikt worden om de capaciteiten van een 

mensenrechtenverdediger te versterken (doelstelling 2). Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

computercursussen, taalcursussen, veiligheidstrainingen, mediatrainingen of inhoudelijke 

scholing die het werk van de mensenrechtenverdediger ten goede komt. Ook kan gedurende de 

tijd in Groningen het internationale netwerk van de mensenrechtenverdediger uitgebreid 

worden waardoor zij/hij bij terugkeer naar het land van herkomst dit netwerk en de opgedane 

kennis in kan zetten ter bevordering van de mensenrechten en versterking van de rechtsstaat 

aldaar. 
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Het is belangrijk om de inwoners van Groningen bewust te maken en te betrekken bij het 

initiatief Shelter City Groningen (doelstelling 3). Daarom zal het initiatief breed bekend worden 

gemaakt onder de Groningse bevolking en zal een opgevangen mensenrechtenverdediger 

gevraagd worden om voorlichting, lezingen en masterclasses te geven over mensenrechten, om 

op die manier het belang uit te leggen van mensenrechten. Dit kan bijvoorbeeld door middel 

van bijeenkomsten op scholen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit 

Groningen, maar ook in de openbare bibliotheek of in het Forum. Hopelijk inspireert dat 

inwoners van Groningen om nieuwe initiatieven op te starten. Want onze rechten lijken soms 

een vanzelfsprekendheid, maar zijn dat niet. 

 

Shelter City Groningen biedt een uitgelezen mogelijkheid om het imago van Groningen als 

diverse en tolerante stad te versterken en uit te dragen (doelstelling 4). Mits de 

veiligheidsomstandigheden dit toestaan zal aan een opgevangen mensenrechtenverdedigers 

gevraagd worden om een actieve bijdrage te leveren aan de bekendheid van dit initiatief. 

2. Inpassing beleid 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het Shelter City programma. In de beleidsbrief 

‘Respect en recht voor ieder mens’ wordt het belang van de opvang van 

mensenrechtenverdedigers expliciet benoemd. Deze beleidsbrief is de basis voor het huidige 

mensenrechtenbeleid van Nederland. Nederland wil de komende jaren tien 

mensenrechtenverdedigers opvangen en meer Europese steden hiervoor interesseren. In de 

beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’ staat: 

 

3.1.2 Shelter City 

Het tijdelijk opvangen van mensenrechtenverdedigers in Nederland om hen weer even 

op adem te laten komen, is een manier om hen concreet bij te staan. In september 2012 

is in Den Haag het Shelter City programma van start gegaan. Vier 

mensenrechtenverdedigers die in hun land onder druk staan kunnen voor drie maanden 

worden opgevangen. Zij vragen daartoe binnen de geldende Schengen-regelgeving een 

visum aan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert een deel van het 

programma en heeft zitting in de adviescommissie die adviseert welke 

mensenrechtenverdedigers tijdelijk naar Nederland kunnen komen. Inzet is om met 

ngo’s en een aantal andere steden afspraken te maken over de opzet van een dergelijk 

Shelter City programma, om zo in Nederland jaarlijks tien mensenrechtenverdedigers te 
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ondersteunen. De regering zal haar beleid ook binnen de EU uitdragen en trachten meer 

steden in Europa voor het Shelter City-initiatief te interesseren. 1 

 

Door als gemeente Groningen onze stad voor te dragen als Shelter City sluiten we aan op het 

mensenrechtenbeleid van de regering en dragen we bij aan de mogelijkheid om elk jaar tien 

mensenrechtenverdedigers tijdelijk in ons land op te vangen.  

3. Uitvoering 

 

Om Shelter City Groningen een succes te maken, is het van groot belang dat een breed 

draagvlak gecreëerd wordt onder de Groningse bevolking. Wij stellen dan ook voor dat de 

gemeente Groningen verschillende organisaties en bedrijven uit de stad uitnodigt om een 

bijdrage te leveren aan Shelter City Groningen. Zo’n bijdrage kan financieel zijn, maar ook in de 

vorm van het aanbieden van huisvesting (woningcorporaties) of opleidingen 

(onderwijsinstellingen). In de praktijk zien wij een viertal rollen weggelegd voor een aantal 

organisaties om Shelter City Groningen tot een succes te maken:  

 

1. Gemeente Groningen 

- De gemeente meldt Groningen bij het ministerie aan als Shelter City en neemt 

het voortouw in het uitwerken van een uitvoeringsprogramma; 

- De gemeente stelt een deel van het benodigde budget ter beschikking en 

coördineert samen met de lokale partners het opzetten van een lokale alliantie 

waarin particulieren, bedrijven en instellingen een (financiële) bijdrage kunnen 

leveren aan Shelter City Groningen; 

- De organisatie zorgt voor afstemming met Justitia et Pax en andere partners in de 

stad die een rol spelen binnen Shelter City Groningen om als zodanig tot een 

uitvoering te komen van Shelter City Groningen. 

 

2. Justitia et Pax 

- Vaste partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken en landelijk coördinator; 

- Verantwoordelijk voor het aandragen van mensenrechtenverdedigers voor 

opvang via een speciaal selectiecommitee; 

- In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse zaken en de IND 

verantwoordelijk voor het regelen van visa; 

- Verantwoordelijk voor het werven van (inter)nationale fondsen voor alle Shelter 

Cities in Nederland; 

                                                 
1
 Ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 juni 2013 
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3. Lokale alliantie van Groningse maatschappelijke organisaties en bedrijven 

- Een verband van Groningse bedrijven en organisaties die een deel van de 

uitvoering van Shelter City Groningen voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld 

door huisvesting, begeleiding, onderwijs of een financiële bijdrage ter 

beschikking te stellen. 

 

Een aantal Groningse organisaties en personen heeft aangegeven graag mee te willen werken 

aan de uitvoering van het project.  

- Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur, Hanzehogeschool Groningen; 

- Prof. Dr. Hans van Ees, decaan University College Groningen, Rijksuniversiteit 

Groningen; 

- Sharon Smit, directeur Sustainable Society, Rijksuniversiteit Groningen; 

- Prof. Dr. Marcel Brus, Hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Rijksuniversiteit 

Groningen; 

- Dr. Erin Wilson, directeur onderzoekscentrum Religion, Conflict and the Public 

Domain; 

- Robert Stroper, voorzitter VINTRES, Studievereniging Internationaal Recht; 

- Jos Kruit, Nijestee; 

- Humanitas Groningen. 

 

Door de coordinerende taak bij de gemeente te leggen, maar het project zoveel mogelijk in 

samenwerking uit te laten voeren door maatschappelijke organisaties en bedrijven, kan voor 

elke mensenrechtenverdediger een gepaste opvang op maat worden geboden.   

 

Shelter City Groningen werkt intensief samen met Shelter City Den Haag, Shelter City Nijmegen 

en Shelter City Utrecht en eventuele nieuwe Shelter Cities in binnen- en buitenland. De steden 

trekken samen op in het aanvragen van Nederlandse en Europese subsidies, wisselen ervaringen 

uit en trekken samen op in de selectie van mensenrechtenverdedigers die in aanmerking komen 

voor tijdelijke opvang in Nederland.  

4. Financiering 
De ervaringen in Den Haag en Nijmegen leren dat per mensenrechtenverdediger die wordt 

opgevangen de kosten ongeveer 30.000 euro bedragen. Een derde wordt hiervan opgevangen 

door Justitia et Pax. De overige 20.000 euro zijn lokale lasten. Deze zijn opgebouwd uit kosten 

voor kost en inwoning, een bijdrage in eventuele medische kosten, kosten voor trainingen of 

cursusen, maar ook de kosten voor lokale ondersteuning en een lokale medewerker. 
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Het bovengenoemde bedrag is een reele inschatting van de kosten per 

mensenrechtenverdediger per drie maanden. Ons voorstel is om voor 2015 een tweetal 

mensenrechtenverdedigers in Groningen op te vangen, hiervoor een pilot te starten en 40.000 

euro binnen de begroting vrij te maken. De definitieve kosten hangen echter af van het 

uitvoeringsprogramma en eventuele bijdragen vanuit lokale bedrijven en maatschappelijke 

instellingen die een deel van de kosten zouden kunnen dragen dan wel in natura een bijdrage 

zouden kunnen leveren waardoor bepaalde kostenposten wegvallen.  

 

Wij verzoeken het college van B&W om samen met het maatschappelijke veld en betrokken 

organisaties te zoeken naar financiele dekking van het project en een definitieve begroting en 

uitvoeringsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, voordat met de 

uitvoering van Shelter City Groningen wordt gestart.  
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5. Dictum 

 

De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel Shelter City: Groningen van de 
fracties van Student & Stad en D66; 
Besluit het college van B&W de volgende opdrachten te geven: 

1. Om in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitia et Pax en de 
maatschappelijke partners tot de uitvoering te komen van een 1 jarige pilot Shelter City 
Groningen voor de opvang van minimaal twee mensenrechtenverdedigers waarin de 
volgende doelen in ieder geval worden nagestreefd: 

a. Zorg voor opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers; 
b. Zorg voor capaciteitsopbouw van mensenrechtenverdedigers; 
c. Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het 

stimuleren van kennisoverdracht; 
d. Zorg voor imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie 

op vrede en mensenrechten; 
2. Organisaties, bedrijven en particulieren de mogelijk te bieden om een bijdrage 

(financieel of in natura) te leveren aan Groningen Shelter City;  
3. Reserveer in 2015 een eenmalig bedrag van 40.000 euro als bijdrage van de gemeente 

Groningen aan de pilot Shelter City Groningen;  
4. In 2016 een evaluatie uit te voeren met de betrokken partners bij Shelter City Groningen 

en aanbevelingen te doen voor eventuele voortzetting van het initiatief, al dan niet met 
structurele (financiële) steun van de gemeente Groningen. 
.   
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Dankwoord 

 

Het intiatiefvoorstel Shelter City Groningen is niet zomaar tot stand gekomen. Het succes van 

Shelter City Den Haag, Nijmegen en Amsterdam waren voor ons een belangrijk voorbeeld. Wij 

danken onze Haagse, Nijmegese en Amsterdamse collega’s voor hun pionierswerk. Veel dank 

ook aan Justitia et Pax, in het bijzonder Guus van Zwoll, voor alle advies en ondersteuning. 
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Bijlagen 

 

1. Bijlage 1: De rol van Europa en Nederland ten aanzien van mensenrechtenverdedigers 

Kort overzicht van de rol van Nederland ten aanzien van de opvang en ondersteuning 

van mensenrechtenverdedigers en de brede politiek steun voor Shelter Cities. 

2. Bijlage 2: Motie Tweede Kamer over Shelter City Initiative 
3. Bijlage 3: Statement Seminar Human Rights Defenders 

4. Bijlage 4: Deelnemers Shelter City Den Haag in de media (selectie) 

Selectie van artikelen over de eerste drie deelnemers aan Shelter City Den Haag. Alle 

artikelen die over deze deelnemers zijn verschenen zijn na te lezen op 

www.sheltercity.org.  

5. Bijlage 5: Steunbetuiging drs Caecilia J. van Peski 

 

http://www.sheltercity.org/
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Bijlage 1: De rol van Europa en Nederland ten aanzien van mensenrechtenverdedigers 

 

Hoewel internationaal recht niet verplicht tot de bescherming van mensenrechtenverdedigers, 

roepen internationale en Europese richtsnoeren hier wel toe op. Nederland heeft zich in de 

internationale arena tot nog toe altijd sterk gemaakt voor de bevordering van de internationale 

rechtsorde en mensenrechten. Als ondertekenaar van VN‐verklaring 53/144 heeft Nederland 

zich gecommitteerd aan het bevorderen van de bescherming en de totstandkoming van 

mensenrechten op nationaal en internationaal niveau en aan de bescherming van 

mensenrechtenverdedigers. 

 

Voortbouwend op deze VN‐verklaringen heeft de Raad van de Europese Unie in 2004 de EU-

richtsnoeren ten aanzien van mensenrechtenverdedigers aangenomen, met als doel 

mensenrechtenverdedigers te ondersteunen in hun werk. In de EU‐richtsnoeren wordt 

opgeroepen mensenrechtenverdedigers te beschermen door hen te “voorzien in snelle 

maatregelen om mensenrechtenverdedigers die in derde landen in gevaar verkeren, te helpen 

en te beschermen door wanneer dit wenselijk lijkt een spoedvisum af te geven en hun 

voorlopige opvang in de EU‐lidstaten te bevorderen”. Het rapport van de subcommissie 

mensenrechten van het Europese Parlement over het EU‐beleid ten aanzien van 

mensenrechtenverdedigers “benadrukt de noodzaak deze noodvisa gepaard te laten gaan met 

tijdelijke bescherming en onderdak in Europa voor mensenrechtenverdedigers” en verzoekt de 

“Hoge Vertegenwoordiger derhalve … om het Europese Parlement een handboek voor te leggen 

over het opzetten van een ‘Shelter City’ evenals een kadervoorstel voor het ondersteunen van 

samenwerkingsverbanden tussen dergelijke steden”. De doelstelling van dit ‘Shelter City 

Initiative’ is om op gecoördineerde wijze mensenrechtenverdedigers in nood tijdelijk onderdak 

te bieden in een netwerk van Europese steden. 

 

De mogelijkheid om mensenrechtenverdedigers tijdelijk op te vangen in ‘Shelter City Groningen’ 

is in overeenstemming met het huidige Nederlandse buitenlandbeleid. In april 2010 stelde 

Kamerlid Pechtold (D66) voor om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vestiging van een 

Shelter City in Nederland. De minister reageerde positief op dit onderzoek: “Het ligt echter in de 

rede dat een volgende stap identificatie van een Nederlandse stad zal zijn die bereid is op te 

treden als gastheer voor mensenrechtenverdedigers die in Nederland respijt zullen krijgen.” 

 

In december 2010 werd tijdens de begrotingsbehandeling positief gereageerd door Minister 

Rosenthal op een breed gedragen motie waarin de Minister gevraagd werd aan te sluiten bij het 

Europese ‘Shelter City Initiative’ en de bijbehorende procedures voor noodvisa in te voeren. 

Deze motie werd ingediend door El Fassed (GroenLinks) en ondersteund door Pechtold (D66), 

Voordewind 
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(CU), Van Bommel (SP), Timmermans (PvdA) en Thieme (PvdD) (zie bijlage 2). De minister 

beloofde  de Kamer binnen korte tijd een brief te sturen waar dieper wordt ingegaan op het 

regelen van noodvisa voor mensenrechtenverdedigers die middels het Shelter City Initiative 

naar Nederland komen. 

 

In december 2010 was tevens een groot aantal mensenrechtenverdedigers vanuit verschillende 

delen van de wereld te gast op een internationale conferentie in Den Haag, georganiseerd door 

de organisatie Justitia et Pax. Zij onderstreepten het belang van de vestiging van Shelter Cities in 

Europa (zie bijlage 3). 

 

In maart 2012 heeft de gemeenteraad van Den Haag op basis van een brede steun ingestemd 

met het  initiatiefvoorstel van de Haagse fracties van D66 en Groen Links om Den Haag tot een 

Shelter City te maken. 

 

Het project Shelter City: Den Haag neemt een steeds prominentere plaats in het Nederlands 

Mensenrechtenbeleid. Zo wordt de opvang van mensenrechtenverdedigers door minister 

Timmermans op 25 februari 2013 tijdens de 22e sessie van de VN-Mensenrechtenraad in 

Genève als prioriteit aangegeven en erkent de minister hierin de rol van Den Haag: Shelter City: 

“Grass roots human rights organisations, but also individuals – often lawyers – are 

increasingly being harassed and criminalised. And the repression of freedom of speech, 

of citizens, bloggers and journalists, is on the rise in many parts of the world. This is 

simply unacceptable. 

The Hague is a Shelter City, where human rights defenders can find refuge from 

harassment and intimidation. But more fundamentally, we support the continued efforts 

of NGOs, human rights defenders and other individuals in actively promoting respect for 

human rights very often at great peril. These people are true, true heroes.:.  

Mede dankzij een motie van GroenLinks-kamerlid Van Ojik zal de Nederlandse regering 

uitbreidingen van het Shelter City project naar andere steden actief ondersteunen. De 

mensenrechtenbrief van minister Timmermans van 14 juni 2013 geeft hier concrete invulling 

aan. 
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Bijlage 2: Motie Tweede Kamer over Shelter City Initiative 
 

Voorgesteld 15 december 2010 

 

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende, dat de regering de ambitie heeft, een vooraanstaande speler te blijven op het 

gebied van mensenrechten, en projecten van mensenrechtenverdedigers wereldwijd 

ondersteunt; constaterende, dat de mensenrechtenverdedigers die de regering ondersteunt, 

gevaar kunnen lopen omdat zij worden bedreigd, en om die reden soms belemmerd worden in 

hun werk; constaterende, dat mensenrechtenverdedigers in levensgevaar enorm geholpen 

kunnen zijn met een korte verblijfsperiode buiten hun eigen land, waardoor de dreigende situatie 

kan worden doorbroken en ze een veilige terugkeer kunnen regelen; 

 

verzoekt de regering aan te sluiten bij het Shelter City Initiative en bijbehorende procedures voor 

noodvisa in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. 

 

El Fassed 

Pechtold 

Voordewind 

Van Bommel 

Timmermans 

Thieme 
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Bijlage 3: Statement Seminar Human Rights Defenders 

 

Seminar Human Rights Defenders, The Hague 7-10 December 2010 

The Hague message on human rights defenders: 

What human rights defenders need to effectively change the world 

 

We, human rights defenders convened in The Hague at the invitation of Justitia et Pax 

Netherlands; We recall the fundamental and universal values of the United Nations Universal 

Declaration for Human Rights that was adopted 62 years ago by all member states; We 

reemphasize that human rights are universal, inherent, indivisible, inalienable and non-

negotiable; We reiterate that these fundamental rights always need to be defended in all our 

societies. 

 

We commit ourselves to the following: 

• reaffirm to continue to put human rights always at the forefront of our work and activities as 

human rights defenders (HRDs); 

• promote and strengthen alliances and use all available peaceful instruments; 

• always support the work and the needs of those who defend human rights at the grassroots 

and local level, for example by creating regional safety networks. 

Moreover we commit ourselves to: 

• disseminate our acquired knowledge on the EU guidelines and the UN protection 

mechanisms; 

• promote and strengthen our networks, through building and further strengthening alliances ; 

• initiate, in cooperation with supporting NGOs, early alert systems so as to minimize the risks 

faced by human rights defenders; 

• the use of all peaceful instruments available in the defense of human rights. 

 

We stress the following specific needs of human rights defenders at the grassroots level, on top 

of existing mechanisms: 

• to receive the necessary support at all levels to be able to carry out their work; 

• the strengthening of networks of human rights defenders to mutually support and exchange 

information using safe networks of communication; 

• having access to psycho-social support for human rights defenders including opportunities to 

rest and recover in a safe environment; 

• a safe environment for all human rights defenders and their families and colleagues. 

We recommend to the City of The Hague: 

• to live up to its status as the International City of Justice and Peace and engages in providing 

temporary shelter to human rights defenders in danger (such as the Shelter City project). 
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We recommend to the Dutch Government: 

• to support these initiatives by creating emergency visa procedures for human rights defenders 

who are at risk in their home country; 

• to continue to put human rights at the heart of domestic and foreign policies. 

 

Seminar Human Rights Defenders, The Hague 7-10 December 2010 

We recommend to the EU and the EU Member States: 

• to provide active support to human rights defenders in all countries where they are 

represented; 

• to ensure sustainable support to human rights organizations at grassroots level, strengthening 

institutions, giving long term modest support for basic conditions instead of the current practice 

of focusing on project support; 

• to consult with human rights defenders when guidelines, country strategy and indicative 

programmes with regard to human rights defenders are reviewed and renewed; 

• to make small funds available in case human rights defenders need to be relocated quickly. 

 

We recommend to the diplomatic missions of the EU (EEAS) and the EU Member States: 

• to make maximum use of their diplomatic networks to protect human rights defenders; 

• to translate the EU guidelines on human rights defenders in local languages so they become 

available to all, and to cooperate with religious institutions and local organizations to 

disseminate them to the grassroots levels; 

• to send observers to courts where human rights defenders stand on trial; 

• to monitor impunity for attacks on human rights defenders and act upon it as required by the 

EU Guidelines on human rights defenders; 

• to appoint an EU Human Rights Ambassador. 

 

We recommend to the member states of the United Nations: 

• to create a standing invitation for the Special Rapporteur on Human Rights Defenders; 

• to create a United Nations Human Rights Defenders Fund for human rights defenders in need 

of quick relocation. 

 

In closing we reiterate our commitment to work with representatives from the UN; EU; states; 

NGOs and individuals to improve the work, support and defense of human rights defenders. 

 

Samuel Kofi Woods – Liberia 

Justine Masika Bihamba – DR Congo 

Manjula Pradeep – India 

Smaranda Enache – Romania 
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Maria Balkandzhieva - Bulgaria 

Alexandra Delemenchuk – Georgia 

Patrick Kikandi Mulemeri – DR Congo 

Moise Kambere – DR Congo 

Stella Murungi – Uganda 

Sylvestre Bwira – DR Congo 

Miralem Tursinovic – Bosnia & Herzegovina 

Germaine Girighiri – DR Congo 

Agit Mirzoev – Georgia 

Chris Franssen – The Netherlands 

Bogale Kassaye – The Netherlands 

Victor Scheffers – The Netherlands 

Jan van der Kolk- The Netherlands 

 

The Hague, December 2010 
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Bijlage 4: Deelnemers Shelter City Den Haag in de media (selectie) 
 

 
Bron: Trouw, 13 januari 2013 
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Bron: Trouw, 31 mei 2013 
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Asha (Shelter City) bezoekt het Alfrink College 
12 juni 2013  

Gisteren heeft Asha, de derde kandidaat van het Shelter City Initiatief, het Alfrink College in 

Zoetermeer bezocht. Hier sprak ze onder meer over de geschiedenis van Soedan, veranderingen 

in het familierecht en de onrusten in het grensgebied met Zuid Soedan. De leerlingen van het 

Alfrink hadden zich goed voorbereid op Asha's bezoek. Dit was te merken aan de goede vragen 

die ze aan Asha stelden. 

 

 

Bron: www.sheltercity.org  

http://www.sheltercity.org/
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Bijlage 5: Steunbetuiging drs Caecilia J. van Peski 
 
Als ontvanger van de onderscheiding ‘Ambassadeur voor de Vrede’, haar toegekend door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2010), wordt Caecilia van Peski gezien als 
een van de meest invloedrijke vrouwen van haar generatie. Magazine ‘Viva’ nam haar op in de 
‘top 400 meest invloedrijke vrouwen’ (2010) en ook 'Opzij' noemde haar naam (‘top 50’, 2009). 
In 2010 werd Caecilia van Peski door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken benoemt 
tot VN Vrouwenvertegenwoordiger. In die hoedanigheid sprak zij de 65e Algemene Assemblee 
van de Verenigde Naties in New York toe middels haar statement ‘UNSCR 1325 - Deepening 
Democracy’.  
 
In haar capaciteit als onafhankelijk diplomaat en senior deskundige op het gebied van 
Internationale Betrekkingen, richt Caecilia van Peski zich op vraagstukken rondom 
democratisering, verkiezingen en mensenrechten. Zij werkt(e) op deze onderwerpen samen met 
de VN (UNDPKO, UNDP), de Europese Commissie, Raad van Europa, OSCE/ODIHR,  Carter 
Centre, NDI en NORDEM.  
 
Bestuurlijk is Caecilia van Peski betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde 
Naties (NVVN), Stichting VredesWetenschappen (Raad van Advies), het Interkerkelijk 
Vredesberaad (bestuurslid IKV), Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (bestuurslid 
NGIZ Zuid), Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (Comité van Aanbeveling) en 
burgerinitiatief  “Sloop de Muur” (Comité van Aanbeveling). Daarnaast is zij lid van de Europese 
Beweging Nederland (EBN), the Society for International Development (SID), the International 
Fellowship of Reconciliation (IFOR), the Society for Intercultural Education, Training, Advice & 
Research (SIETAR), the International Crisis Response Network (ICRN) en de Nederlandse 
Vereniging van Psychologen (NIP). 
 
Vanuit een samenwerking met Justitia et Pax trad Caecilia van Peski in 2012-2013 twee maal op 
als ‘twin’ van in Den Haag binnen de context “Shelter City” verblijvende 
mensenrechtenverdedigers. Specifiek ging het hierbij om dr Asha Elkarib uit Sudan en mw. Irène 
Esambo uit DRC. Beide genoemden zijn jurist in het internationaal recht. Zij houden zich bezig 
met de behartiging van de belangen van vrouwen die het slachtoffer werden van oorlogsgeweld. 
Vanuit haar eigen expertise op het gebied van vrouwenzaken begeleidde mw. Van Peski de twee 
verdedigers. Zo stelde zij hen voor aan de media en bezorgde zij hen verdere toegang tot 
mensenrechten-netwerken in ons land.  
 
Het is vanuit bovengenoemde ervaringen dat mw. Van Peski met sterke overtuiging 
pleitbezorger is van het internationale format “Shelter Cities”. Zij spreekt, als lid van het Comité 
van Aanbeveling “Groningen Shelter City” teves haar steun uit voor de tijdelijke opvang van 
mensenrechtenverdedigers in de Gemeente Nijmegen. Mw. Van Peski beveelt daarbij specifiek 
aan om bij de keuze van uit te nodigen mensenrechtenactivisten voldoende nadruk te leggen op 
die mensenrechtenverdedigers die zich richten op de meeste kwetsbaren in de maatschappij, 
waaronder ook vrouwen en kinderen.  
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25 maart 2015
Nr. 4a.
Shelter City Groningen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het initiatiefvoorstel van de Student & Stad en D66 van 18 maart 
2015
(GR 4771084);

HEEFT BESLOTEN:

1. om in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitia et Pax 
en de maatschappelijke partners tot de uitvoering te komen van een 1 
jarige pilot Shelter City Groningen voor de opvang van minimaal twee 
mensenrechtenverdedigers waarin de volgende doelen in ieder geval 
worden nagestreefd: 
a. Zorg voor opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers; 
b. Zorg voor capaciteitsopbouw van mensenrechtenverdedigers; 
c. Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over 

mensenrechten door het stimuleren van kennisoverdracht; 
d. Zorg voor imagoversterking van Groningen als stad met een 

internationale visie op vrede en mensenrechten; 
2. organisaties, bedrijven en particulieren de mogelijk te bieden om een 

bijdrage (financieel of in natura) te leveren aan Groningen Shelter City; 
3. in 2015 een eenmalig bedrag van 40.000 euro te reserveren als bijdrage 

van de gemeente Groningen aan de pilot Shelter City Groningen; 
4. in 2016 een evaluatie uit te voeren met de betrokken partners bij Shelter

City Groningen en aanbevelingen te doen voor eventuele voortzetting 
van het initiatief, al dan niet met structurele (financiële) steun van de 
gemeente Groningen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst. Peter den Oudsten
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                

25 maart 2015                  

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

1

Preadvies initiatiefvoorstel Shelter City 
Groningen 17-2-2015 via cie. O&W 4-3-2015

2

Onderzoek optimalisatie financieel 
resultaat parkeerhandhaving 20-2-2015 via cie. B&V 11-3-2015

3 Mandaatherziening ter informatie 20-2-2015 via cie. F&V 1-4-2015

4 Startersleningen 2015 20-2-2015 via cie. R&W 1-4-2015

5 Uitkomst gesprekken HH2-cliënten 20-2-2015 via cie. O&W 4-3-2015

6 Nadere informatie welstandsnota 20-2-2015 via cie. R&W 1-4-2015

7

Draagkrachtregels bijzondere bijstand 
informatie 20-2-2015 via cie. W&I 11-3-2015

8

Omgevingsvergunning sloop Finse 
school 20-2-2015 via cie. R&W 1-4-2015

9 Herplant bomen Kraneweg 20-2-2015 via cie. B&V 11-3-2015

10 Actuele informatie over uitvoering VSD 20-2-2015 via cie. O&W 4-3-2015

11 Motie zonnepanelen op stadhuis 20-2-2015 via cie. B&V 11-3-2015

12

Eindevaluatie pilot Maatschappelijke 
participatie 20-2-2015 via cie. W&I 11-3-2015

13

Informeren uitkomst Audit verbeterplan 
Stadstoezicht 25-2-2015 via cie. F&V 1-4-2015

14

Invulling toezicht en handhavingstaken 
na 1 maart 2015 25-2-2015 via cie. F&V 1-4-2015

15

Ouderbetrokkenheid bij onderwijs 
informatie 26-2-2015 via cie. O&W 1-4-2015

16

Informatie voortgang uitvoeringsplan 
Alcohol & Jongeren 'De maat is vol' 26-2-2015 via cie. O&W 1-4-2015

17

Hoogte uitkering Fonds Ondernemend 
Groningen 2011 t/m 2014 26-2-2015 via cie. W&I 8-4-2015

18 Afhandeling leges Nijestee 27-2-2015 via cie. R&W 1-4-2015

19

Informatie over financiering Odensehuis 
tot 1 januari 2016 3-3-2015 via cie. O&W 4-3-2015

20

Uitstelverzoek Integraal 
Huisvestingsplan 4-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

21

Afbakening basisregistraties adressen en 
gebouwen (BAG) 5-3-2015 via cie. R&W 1-4-2015

22

Gebeurtenissen Hoogkerk rond 
jaarwisseling 6-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

25-3-2015
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                

25 maart 2015                  

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

23

Beantwoording vragen m.b.t. de 
begroting 2015 en jaarrekening 2013 van 
de Groninger Archieven in de 
raadscommissie F&V 4 maart 6-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

24

Verzoek Grand Theatre om extra 
financiële steun 11-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

25

Discussienota Op weg naar een afvalloze 
stad 12-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

26

Aanpak inkoop domein maatschappelijke 
ontwikkeling 2016 e.v. 12-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

27 Voortgang jobcarving (informatie) 12-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

28 Voortgang KCC Groningen maart 2015 12-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

29

Voortgang voortijdig schoolverlaters 
(vsv) 12-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

30

Opvang voor uitgeprocedeerde 
vreemdelingen 12-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

31

Tegemoetkoming huishoudelijke hulp 
2016 13-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

32

Informatie over vervroegen evaluatie 
parkeerplan 
Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt 13-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

33

Evenementen Binnenstad: evaluatie 2014 
en programma 2015 13-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

34

Beroepschrift inzake instemmingsbesluit 
gaswinningsplan 2013 13-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

35

Samenwerken aan dienstverlening met 
Dimpact 13-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

36

Besluitpunten AC-bijeenkomst 11 maart 
2015 17-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

37

Voortzetting regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit 19-3-2015 via cie. O&W 1-4-2015

38 Veranderlabs ter informatie 19-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

25-3-2015
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                

25 maart 2015                  

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

39

Informatie over evaluatie armoedebeleid 
2013-2014 en indicatoren armoedebeleid 
2015-2018 en Uitvoeringsplan 
armoedebeleid 2015 19-3-2015 via cie. W&I 8-4-2015

40

Financiering Buurtbemiddeling 
Groningen 2015 19-3-2015 via cie. R&W 1-4-2015

41

Voortgang aanpak aardbevingen: 
scholenonderzoek 19-3-2015 via cie. F&V 1-4-2015

42 Agenda voor de stad en regio 20-3-2015 via cie. R&W 1-4-2015

43 BORG-rapportage 2014 20-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

44 Vlugschrift daklozenmonitor 2003-2014 20-3-2015 via cie. O&W 29-4-2015

45

Hortensialaan e.o., rioolsanering en 
herinrichting 20-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

46 Informeren over Meerjarenplan GrESCo20-3-2015 via cie. B&V 8-4-2015

47 Voortgang afhandeling moties VSD 20-3-2015 via cie. O&W 29-4-2015

48

Uitnodiging Hafengeburtstag Hamburg 
2015 25-3-2015 via cie. F&V 29-4-2015

25-3-2015
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  

                                                  VAN  25 maart 2014 

 

 

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

1.  Rekenkamer 

commissie 

Jaarverslag 2014 18-2-2015 Tkn. 

2.  Vera, Noorderzon, 

Club Guy & Roni 

Eerste erekruisje voor culturele 

11-instellingentocht uitgereikt op 

18 februari 

20-2-2015 Tkn. 

3.  Burger Afschrift van bezwaar tegen 

vergunning Kerklaan, realiseren 

12 wooneenheden 

23-2-2015 Tkn. 

4.  Provincie Groningen Afschrift brief aan wethouder 

m.b.t. publicatie van het Gronings 

Gereedschap 

23-2-2015 Tkn. 

5.  Adviesraad 

gehandicapten 

Groningen 

Afschrift van brief aan college 

m.b.t. advies Toegankelijke 

Binnenstad 

26-2-2015 Tkn. 

6.  Burger Alkmaar Groene energie 26-2-2015 Tkn. 

7.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Afschrift van eindrapport 

klachtenonderzoek 

Stadsontwikkeling aan B&W 

26-2-2015 Tkn. 

 

8.  Burger  Verkoop Hamrik en huisvesting 

studenten 

26-2-2015 Tkn. 

9.  Maasmond B.V. Aanbesteding schilderwerk 26-2-2015 Tkn. 

10.  Stichting Circus 

Renaissance 

Nederlandse circussen 2-3-2015 Tkn. 

11.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Jaarverslag en overzicht 2014 4-3-2015 Tkn. 

12.  Burger Indoorski hal 5-3-2015 Tkn. 

beantwoording 

via college  

13.  Burger Ouddorp Hoogste kankersterfte in 

Groningen, Rotterdam-Rijnmond 

en Goeree Overflakkee 

5-3-2015 Tkn. 

14.  Gedeputeerde Staten Beëindiging artikel 8-procedure 

(Wet arhi) voor gemeente 

Groningen Eindverslag + bijlagen 

6-3-2015 Tkn. 

15.  Beheervereniging 

Pythagorascomplex 

Bezwaar bestemmingsplan 

Oranjebuurt-

Noorderplantsoenbuurt Groningen 

9-3-2015 Tkn. 

16.  Detailhandel 

Nederland 

Nationale parkeertest 9-3-2015 Tkn. 

 

17.  College van B&W Afschrift van brief aan 

Adviesraad voor het 

gehandicaptenbeleid 

11-3-2015 Tkn. 

18.  Provincie Groningen Afschrift van brief aan college 

m.b.t. Interbestuurlijk toezicht 

11-3-2015 Tkn. 

 

19.  Burger Verzoek om losloopgebied toch 

toe te kennen 

12-3-2015 Tkn. betrokken bij 

cie. B&V 10-3-15 

 

20.  Burger Contract voor onbepaalde tijd 13-3-2015 Tkn 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

21.  Gemeente 

Achtkarspelen 

Motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake aardgaswinning 

17-3-2015 Tkn. 

 

22.  Burger Artikel DvhN Woningen warm 

zonder gas 

17-3-2015 Tkn. 

23.  Lid rekenkamer- 

commissie 

Opzegging lidmaatschap 

Rekenkamercommissie 

18-3-2015 Tkn. 

24.  AUGEO schrijft Online Tijdschrift over 

kindermishandeling en huiselijk 

geweld, speciale editie voor 

professionals in de gemeenten 

www.tijdschriftkindermishandelin

g.nl  

18-3-2015 Tkn. 

25.  Grand Theatre Brief en bijlage met toelichting 

over plan Grand Theatre 3.0 

19-3-2015 Tkn. 

26.  Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

en 

Koninkrijksrelaties 

Agenda Lokale Democratie 19-3-2015 Tkn. 

27.  Provincie Groningen Begrotingscirculaire 2016-2019 25-3-2015 Tkn. 

 

http://www.tijdschriftkindermishandeling.nl/
http://www.tijdschriftkindermishandeling.nl/
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Raadsvoorstel 

/̂ Gemeente 

vrroningen 
Onderwerp Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (tarieven grofvuil) 

Registratienr. 4820088 Steller/telnr. Arjan-Kees.Brinkman/10 37 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

J. van Keulen Raadscommissie B&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Voorgesteld wordt om de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 te wijzigen 
ten aanzien van de tarieven voor het aan huis ophalen van grof vuil. Het betreft het tarief dat als toeslag 
geldt wanneer bewoners meer dan 1,5 m^ grofvuil per keer laten ophalen. In de tarieventabel staat 
momenteel onverhoopt nog toeslag vermeld van € 46,50,-- terwijl het kostendekkend tarief hiervoor € 25,-
bedraagt. 

B&W-besluit d.d.: 03-02-2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Inwoners van de gemeente Groningen worden per 2014 geacht een kostendekkend tarief te betalen 
wanneer zij aan huis grof vuil laten ophalen. In de tarieventabel behorende bij de Verordening 
afvalstoffenheffing 2015 staat Wij stellen dan ook voor de wijziging op de legesverordening 2014 met de 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Kader 

De bevoegdheid tot het in rekening brengen van leges voor wat betreft de inzameling van afvalstoffen 
ontlenen wij aan de Gemeentewet alsmede de wet Milieubeheer. In de Verordening afvalstoffenheffing 
2015 hebben wij de tarieven opgenomen voor het kalenderjaar 2015. De heffing op basis van deze 
verordening zijn in die zin begrensd dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. 
Er geldt dus een maximaal toelaatbare opbrengst. Voor de toetsing aan de opbrengstennorm mag er onder 
voorwaarden kruissubsidiering plaatsvinden. 

Argumenten en afwegingen 

Tot en met 2013 konden bewoners maximaal twee keer per jaar een hoeveelheid van 1,5 m^ grof vuil aan 
huis laten ophalen. Bewoners die van deze mogelijkheid gebruik maakten hoefden hiervoor niet apart te; 
betalen. De kosten van deze grof vuil service werden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Met ingang van 
2014 worden bewoners die grof vuil aan huis willen laten ophalen geacht hiervoor een kostendekkend tarief 
te gaan betalen. Het ophalen aan huis van grof vuil maakt sindsdien geen onderdeel meer uit van het 
dienstenpakket waarvan de kosten gedekt worden vanuit de afvalstoffenheffing. 

Momenteel is in de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 ten aanzien van 
het aan huis laten halen van grof vuil € 46,50 opgenomen als tarief per 1,5 m̂  aangeboden grofvuil. 
De maximale hoeveelheid die men per keer kan laten ophalen is gesteld op 4,5 m .̂ Ultgangspunt voor de 
legestarieven voor het halen van grof vuil is dat deze kostendekkend moeten zijn. Als basistarief voor de 
eerste 1,5 m^ grofvuil is dit het geval. De kosten c.q. het te rekenen tarief zijn/is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 

Opbouw basistarief 
Component € / adres Toelichting 
Inzet personeel/materieel € 34,50- Aan-/afrijtijd, laadtijd, lossen grof vuil bij verwerker. O.b.v. 

inzamelploeg bestaande uit twee man + voertuig, max.35 
adressen per dag. Incl. overhead. . . 

Verwerkingskosten grof vuil €7,50,- Maximaal 1,5 m ,̂ meerkosten verwerking als gemengd grofvuil 
(€ 140,-/ton) i.p.v. gescheiden via afvalbrengstation (€ 65,-/ton) 

Overige kosten €4,50,- Administratie-/inningskosten e.d. 
Totaal €46,50,-

Wanneer bewoners meer dan 1,5 m^grof vuil aanbieden, worden - voor het extra aangeboden grofvuil -
niet alle kosten in dezelfde mate opnieuw/extra gemaakt. Zo hoeft een dergelijke melding maar een keer 
geadministreerd te worden, hoeft er slechts een rekening opgesteld c.q. betaling verwerkt te worden. 
Ook hoeft er maar een keer naar het betreffende adres gereden te worden. Het inladen van het extra afval 
vergt daarentegen wel meer tijd, Ook leidt de grotere hoeveelheid grofvuil tot extra verwerkingskosten. 
De toeslag zoals die momenteel in de tarieventabel is opgenomen is daardoor meer dan kostendekkend. 
De feitelijke kosten bedragen € 25,- per 1,5 m^ extra aanbod van grofvuil. 

Opbouw toeslag extra aanbod grof vuil (bi aanbod boven 1,5 m ,̂ toeslag per extra 1,5 m^of deel daarvan) 
Component .€ / adres Toelichting 
Inzet personeel/materieel € 17,50,- Extra laad- en lostijd. Incl. overhead. 
Verwerkingskosten grof vuil € 7,50,- Maximaal 1,5 m ,̂ meerkosten verwerking als gemengd grofvuil 

(€ 140/ton) i.p.v. gescheiden via afvalbrengstation (€ 65,-/ton) 
Totaal €25, -
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Ons is gebleken dat wij in 2014 verzuimd hebben u een voorstel te doen tot wijziging van de hanteren 
toeslag voor het halen van grofvuil. Om te voorkomen dat bewoners die grofvuil laten halen daarvoor 
oneigenlijk hoge kosten in rekening gebracht kregen, heeft Stadsbeheer - in afwijking van de tarieventabel 
deze (lagere) kostendekkende toeslag van € 25,-- in 2014 a! wel reeds gehanteerd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Bewoners die grofvuil aan huis willen laten ophalen worden geacht hiervoor een kostendekkend tarief te 
betalen. 

Financiele consequenties 

Geen. 
Door voor het aan huis ophalen van grof vuil kostendekkende tarieven te hanteren worden de kosten die 
met deze service gemoeid gaan gedekt worden door opbrengsten. 

Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Uw besluit met betrekking tot wijziging van de in dit voorstel genoemde verordening zal worden 
gepubliceerd in het Gemeenteblad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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-ontwerp-

VERORDENiNG TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2015 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015; 

gelet op artikel 147 Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Wijziging verordening 

Onderdeel 4.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 luidt 
na wijziging: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt per 1,5 m3 (met een maximum van 4,5 m3 
per keer): €46,50 

Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt voor: 

Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt per 1,5 m3 (met een maximum van 4,5 m3 
per keer): €46,50 4.1.1 

4.1.2 

een hoeveelheid tot max. 1,5 m3: €46,50 

een hoeveelheid groter dan 1,5 m3:€46,50 
vermeerderd met €25,= 
voor elke hoeveelheid van 1,5 m3 of 
gedeelte daarvan boven het aantal van 
1,5 (met een maximum van 4,5 mS per 
keer) 

Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2015. 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. Peter den Oudsten 
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25 maart 2015
Nr. 6a.
Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 (tarieven grofvuil).

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 februari 2015
(4854961);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 
2015 vast te stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische 
gemeenteblad. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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25 maart 2015
Nr. 6a.

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING
2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(4854961);

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2015;

gelet op artikel 147 Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Wijziging verordening 

Onderdeel 4.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 luidt na 
wijziging:

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag 
inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 1 bedraagt per
1,5 m3 (met een maximum van 4,5 
m3 per keer):  €46,50

Tarieventabel 4.1  
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove 
huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 bedraagt voor:
4.1.1

4.1.2

een hoeveelheid tot max. 1,5 m3:    €46,50

een hoeveelheid groter dan 1,5 m3:€46,50 
vermeerderd met                              €25,= 
voor elke hoeveelheid van 1,5 m3 of 
gedeelte daarvan boven het aantal van 1,5
(met een maximum van 4,5 m3 per keer)

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.
 

De griffier, De voorzitter, 

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 

Onderwerp Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat 

Registratienr. 4835670 Steller/telnr. Frank van de poel/8723 Bijiagen 1 

Classificatie 

Gemeerite 

\jroningen 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Gijsbertsen Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een krediet beschikbaar te stellen van € 49.800,-- voor de aanschaf/aanleg van LED verlichting voor de 
wijkpost Electronstraat, in het kader van de GrESCo; 

II. de kapitaallasten van € 3.984,-- te dekken uit de energiebesparing die de maatregelen onder 
I opleveren; 

III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In 2011 heeft de Raad Groningen geeft Energ/e vastgesteld, het uitvoeringsplan bij het Masterplan 
Groningen Energieneutraal. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te 
laten zijn. Het "masterdoel" -energieneutraal-bereikt de gemeente via vele subdoelen. Een van die 
subdoelen is het geleidelijk energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Dit betreft in totaal zo'n 
250 gebouwen. Om dit te bereiken is een gemeentelijke projectgroep opgericht, de Groninger Energy 
Service Company (GrESCo). Voor elke te nemen investering wordt een business case opgesteld door de 
GrESCo waaruit moet blijken of de te nemen maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en 
hoe de investering kan worden afgelost. 

In dit voorliggende voorstel is de business case van een energiebesparende maatregel bij de wijkpost 
Electronstraat beschreven. Het betreft het vervangen van alle bestaande verlichting door energie
besparende LED verlichting Hiermee wordt er bespaard op de energielasten. Deze maatregelen worden, 
conform de gebruikelijke afschrijftermijnen, in 20 jaar afgeschreven. De verwachte besparing op de 
energiekosten is € 4.290,-- per jaar, voldoende om de afschrijving te bekostigen. 

B&W-besluit d.d.: 17-02-2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In 2011 heeft de Raad Groningen geeft Energie vastgesteld, het uitvoeringsplan bij het Masterplan 
Groningen Energieneutraal. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te laten 
zijn. Het 'masterdoel' -energieneutraal-bereikt de gemeente via vele subdoelen. Een van die subdoelen is 
het geleidelijk energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Dit betreft in totaal zo'n 250 
gebouwen. Om di t to bereiken is een gemeentelijke projectgroep opgericht, de Groninger Energy Service 
Company (GrESCo). 

l/l^at/sdeGrESCo.7 
De GrESCo is verantwoordelijk voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en 
beheert het totale energiebudget van de gemeente. Dit geld wordt gebruikt voor twee doelen: 
de betaling van de energierekeningen van het gemeentelijk vastgoed; 
de financiering van duurzame, energiebesparende investeringen in gemeentelijk vastgoed. 

De investeringen in het gemeentelijk vastgoed worden terugbetaald door verlaging van het 
energieverbruik. Een verdere besparing realiseren we door kritisch te kijken naar het huidige 
energieverbruik: kloppen de energiefacturen, betalen we voor de juiste aansluitingen en gaat de kachel in 
onze gebouwen in het weekend uit? 
GrESCo slaat hierdoor twee vliegen in een klap en levert een bijdrage aan de doelstelling "Groningen 
energieneutraal in 2035" en realiseert zo een deel van de gewenste bezuinigingen. Dit doet GrESCo zonder 
extra begrotingsmiddelen. GrESCo zorgt voor investeren in verduurzaming van ons vastgoed zonder extra 
kosten 

Besluitvorming. 
Op 2 juli 2013 is door het College besloten tot de instelling van de GrESCo en haar werkwijze die 
omschreven is in het boekwerkje "Groningse Energie Service Compagnie". Op 25 September 2013 
(R013.3655292) is door de Raad besloten om deze werkwijze te ondersteunen door de energie budgetten 
aan te merken als een bijzonder resultaat. Er ontstaat op deze wijze een gesloten financieringssysteem. 
De investeringen in energiebesparende maatregelen worden betaald uit de positieve invloed die dat heeft 
op de energierekening, binnen een gemeentelijke administratie. 

Uitvoering. 
Het mag duidelijk zijn dat energiebesparende investeringen goed doordacht moeten worden. Voor elke te 
nemen investering wordt een rapport opgesteld door de GrESCo waaruit moet blijken of de te nemen 
maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en hoe de investering kan worden afgelost. 

Deze investeringsplannen worden aan het college en zo nodig aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd 
in de vorm van Business cases. Met deze werkwijze blijven college en raad optimaal geinformeerd over de 
maatregelen die vanuit het bijzondere resultaat worden gefinancierd. 

Het voorliggende voorstel gaat over het vervangen van de verlichting door LED verlichting in de wijkpost 
Electronstraat Juist bij dit gebouw valt er veel te besparen omdat de gemiddelde verbruiksuren van de 
verlichting hoog is. Dit hangt samen met de functie van dit gebouw. Het wordt gebruikt voor de sneeuw- en 
gladheidsbestrijding in de avond- en nachtelijke uren en tevens voor de inzet van personeel bij 
evenementen als de 4 mijI en winterfair. 

Kader 

Het voorstel past binnen de kaders van het Masterplan "Groningen Energieneutraal". Hoewel het voorstel 
afwijkt van het Handboek financieel beheer past het wel binnen de financiele kaders van de GrESCo zoals 
vastgesteld op 25 September 2013. De afwijking heeft te maken met de situatie dat deze aanvraag gezien 
kan worden als een aanvullend krediet op de kredieten die bestaan voor de gebouwen waar de isolerende 
maatregelen wordt aangebracht. Echter, de GrESCo wil de investeringen aan gebouwen in het kader van 
energiebesparingen apart inzichtelijk maken en monitoren. Om deze reden wordt het nu als een afzonderlijk 
krediet met een aparte dekking aangevraagd. Dit is ook omschreven in het financiele kader van de GrESCo. 
De discrepantie tussen dit voorstel en het Handboek financieel beheer wordt op dit moment aangepast. 
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Argumenten en afwegingen 

De GrESCo werkt via twee sporen. 

Enerzijds zijn er business cases waarbij een heel gebouw onder de loep wordt genomen. Dan wordt 
integraal gekeken naar onderhoud, gebruik, energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Dit 
totaal pakket wordt voorgelegd aan de raad. Anderzijds zijn er business cases waar gekeken wordt naar 
zogenaamd "laaghangend fruit". Waar kan er met een minimale inspanning op korte termijn energie 
bespaard worden. Hierbij valt te denken aan: 
- monitoring middels esight, een softwarepakket waaruit het energieverbruik blijkt; 
- komt het gebruik van het vastgoed nog overeen met de inregeling van de installaties?; 
- zijn de installaties optimaal ingeregeld?; 
- is er lekverbruik? Bijvoorbeeld zaken die s' nachts aanstaan wat niet noodzakelijk is?; 
- gedragsverandering; 
- gebruikscomfort, kan de kachel mogelijk een graad lager?; 
- andere opiossing: kan relatief eenvoudig de verlichting worden vervangen? 

Bij deze mogelijke opiossingen wordt ook met de gebruiker en beheerder gekeken naar wellicht andere 
opiossingen en of die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Is dit niet het geval wordt eerst het 
"laaghangend fruit" uitgevoerd. 

Bij dit gebouw kan relatief eenvoudig de verlichting worden vervangen door LED armaturen. Door een 
gespecialiseerd bedrijf is het hele gebouw geanalyseerd en bepaald wat vervangen kan worden door LED, 
wat de benodigde capaciteit is en wat deze nieuwe installatie aan energie gaat gebruiken. De GrESCo heeft 
deze input verwerkt in de factsheet die bij deze besluitnota is opgenomen. In deze factsheet staan de 
investeringen, de verwachte besparingen en hoe wordt afgelost. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Door eigen gebouwen energieneutraal te maken, wil Groningen Stad het goede voorbeeld geven. Met de 
gebruikers is intensief overlegd. De investering en energierekening wordt door de GrESCo gedragen. 

Financiele consequenties 

Zoals in het raadsvoorstel van 25 September 2013 is beschreven gaan bij de GrESCo de kosten voor de 
baten uit. De GrESCo werkt met een gesloten financieringssysteem. Het uitgangspunt is dat geinvesteerd 
wordt in energiebesparende en -opwekkende maatregelen, die worden "terugverdiend" uit de 
gerealiseerde besparingen. Naast de investering zijn er kosten als rente en inflatie en kosten van de inzet 
van de GrESCo. 

Het werkelijke verbruik wordt jaarlijks middels de slimme meters (online) geregistreerd en gemonitord 
onder verantwoording van de GrESCo. Afwijkingen in het verwachte gebruik worden hiermee in beeld 
gebracht. Indien het verbruik zich volgens de verwachting ontwikkelt op een gekwantificeerd lager niveau 
dan tot nu toe, is het doel bereikt. 
Zo is in beeld of de getroffen maatregelen de verwachte energiebesparing opievert. 

Investerinaen. teruoverdientiiden. incentive. 
Isolatiemaatregelen : € 49.800,--
afschrijvingstermijn: 20 jaar 
vergoeding GrESCo: 15% over de besparing 
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Kapitaallasten en dekking. 
De investering brengt kapitaallasten van € 3.984,-- met zich mee in het eerste jaar op basis van een 20 jarige 
afschrijvingstermijn. De kosten van de begeleiding bedragen gemiddeld 15% over de verwachte besparing. 
Alle kosten worden gedekt uit de energiebesparing die de energiebesparende maatregelen opleveren. De 
besparing bedraagt naar verwachting € 4.290,-- per jaar. Het resultaat wordt overgebracht naar de 
bestemmingsreserve van de GrESCO. 

Begrotingswijziging: 

BegrDtingswijdging 2015 
Gnesco ledverlichting vrijkpost Electronstraat 

Betrokken vakdfrectie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

SSC 1-VGM 
Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat 
Raad 
I 
Investering 

FinanciSle begrotingswijziging Bedragen X 1.000 euro 

Org. 
Beleidsveld Deelprogramma onderdeel 

Saldo 
voor res. Toev.resiOnttr. Saldo na 

I/S Lasten Baten mut. . res. res. mut. 

08.2.4 Kvaliteitsbew (GWK) en dienstv i08.2 Nieuwbouw SSC 1 

Gresco ledverUchting: 
wijkpost 
Electronstraat 50 -SO -50 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 50 0 -50 0 0 -50 

Overige consequenties .instructie 
De voorgestelde investering in de wijkpost draagt bij aan de doelstelling Groningen energieneutraal 2035. 

Vervolg 

Nadat de maatregelen zijn doorgevoerd wordt het energieverbruik gemonitord en meegenomen in de 
voortgang van de GrESCo. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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25 maart 2015
Nr. 6b.
Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
20 februari 2015
(4883718);

HEEFT BESLOTEN:
 

I. een krediet beschikbaar te stellen van  € 49.800,-- voor de aanschaf/aanleg van LED 
verlichting voor de wijkpost Electronstraat, in het kader van de GrESCo; 

II. de kapitaallasten van € 3.984,-- te dekken uit de energiebesparing die de maatregelen 
onder I opleveren; 

III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.
  

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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CORRIGENDUM 

Raadsvoorstel: Begroting nieuwe stijl 

Registratienummer: 4840440. 

B&W besluit d.d. 10 februari 2015. 

Groningen, 5 maart 2015 

In het raadsvoorstel, op pagina 3, is een zin toegevoegd bij 'Argumenten en afwegingen'. De 
zin luidt als volgt: 

"Wij zullen uw raad tweemaal per jaar via de Voortgangsrapportages informeren over de 
wijzigingen op deelprogrammaniveau." 

de seen 

4866439 
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Raadsvoorstel 

f ^Gemeente 

yjronmgen 

Onderwerp Begroting nieuwe stijl 

Registratienr. 4840440 Steller/telnr. Froukje Bouma/8603 Bijiagen 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk {bij gebruik van persoonsgegevens) 

Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de programmabegroting met ingang van 2016 in te delen in 14 programma's, zoals deze zijn 
opgenomen in bijgaand voorstel; 

II. de paragraaf Vernleuwing Sociaal Domein met ingang van 2016 te laten vervallen; 
III. naast een begrotingsboekwerk een webversie te publiceren; 
IV. in lijn met haar sturende en kaderstellende rol over te gaan tot autorisatie op programmaniveau 

met ingang van 1-1-2016; 
V. het college opdracht te geven in samenspraak met het audit committee te komen tot een adequate 

set beleidsindicatoren. 

Samenvatting 

Dit voorstel bevat een aantal beslispunten voor uw raad voor indeling, presentatie en autorisatieniveau 
van de begroting voor 2016 en volgende jaren. 
De Indeling van de begroting wordt normaal gesproken bij aanvang van een nieuwe raadsperiode 
geactualiseerd. Afgelopen jaar heeft uw raad daarvan afgezien, omdat vanwege prganisatieveranderingen 
de (financieel-technische) opbouw van de begroting (vanuit directies in plaats vanuit diensten) alle 
aandacht verdiende. Nu die slag gemaakt is, is de indeling van het boekwerk aan de orde. Deze moet 
aansluiten bij actuele ontwikkelingen (coalitieakkoord) en in- en externe ontwikkellngen, zoals Vernieuwing 
Sociaal Domein en gebiedsgericht werken. 
Verder voorziet dit voorstel erin dat de begroting vanaf 2016 ook digitaal beschikbaar komt als webversie. 
Daarmee is niet alleen sturingsinformatie voor uw raad beter ontsloten, maar is ook makkelijker een 
koppeling te maken naar verdergaande informatie, bijvoorbeeld beleidsnota's. Uitgangspunt hierbij is dat 
doorontwikkeiing en verdere professionalisering van de informatievoorziening, bijvoorbeeld 
gebiedsgericht ontsluiten van informatie, op termijn mogelijk is. Dat betekent een groeimodel: nu goed, 
straks beter. Een webversie vereist 'indikken' van de begrotingsteksten. Daarbij blijven begrijpelijkheid en 
leesbaarheid belangrijke aandachtspunten. De kwaliteit van de informatie wil len we verbeteren door 
indicatoren, die gebruikt worden als ijkpunt voor beleid, nog verder aan te scherpen. Dat gebeurt in 
samenspraak met het audit committee van uw raad. 
Tenslotte houdt dit voorstel een wijziging in van het niveau waarop uw raad de begroting autoriseert. In 
lijn met uw sturende en kaderstellende rol stelien wij u voor te gaan sturen op programmaniveau. Dit 
ondersteunt een politiek debat op hoofdiijnen van strategisch niveau. 

B&W-besluit d.d.: 10 februari 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Ons College heeft met het audit committee van uw raad afgesproken de indeling en presentatie van de 
begroting te vernieuwen en te verbeteren. 

Indeling en autorisatieniveau 
De financiele verordening van de gemeente bepaalt dat de indeling van de begroting bij aanvang van een 
raadsperiode waar nodig wordt geactualiseerd. Ook kan uw raad ertoe besluiten het autorisatieniveau van 
de begroting te wijzigen. 
Met instemming van uw raad is de indeling voor 2015 ongemoeid gelaten, omdat vanwege 
organisatieveranderingen de (financieel-technische) opbouw van de begroting (vanuit directies in plaats 
vanuit diensten) alle aandacht verdiende. Nu die slag gemaakt is, kan gekeken worden naar de indeling van 
het boekwerk. Deze moet aansluiten bij actuele doelstellingen (coalitieakkoord) en in - en externe 
ontwikkelingen, zoals Vernieuwing Sociaal Domein en gebiedsgericht werken. 

Kwaliteit van de informatie 
Het audit committee vindt dat de kwaliteit van de informatie in begroting (en jaarrekening) beter kan en 
streeft naar optimalisatie. 

Presentatie 
Al geruime tijd leeft bij ons college en uw raad de wens om te komen tot een meer toegankelijke digitale 
presentatie van de begroting, waarmee informatie (ook voor derden) beter ontsloten wordt. 

Argumenten en afwegingen 

In nauwe samenspraak met het audit committee van uw raad zijn mogelijke verbeteringen op een rij gezet. 

Indeling en autorisatieniveau 
Veel gemeenten hebben -naast een digitale begroting- een wat dunner boekwerk. Het aantal programma's 
varieert. Groningen loopt met haar indeling aardig in de pas met veel andere gemeenten. Vasthouden aan 
de huidige, functionele indeling, heeft als voordeel dat de vergelijking met resultaten uit voorgaande jaren 
goed mogelijk blijft. Wel is het zaak een aantal thema's beter te rubriceren. Voorgesteld wordt: 

• Jeugd over te hevelen van Programma 3 Onderwijs en Jeugd naar Programma 4 Welzijn, 
Gezondheid en Zorg; 

• Toezicht en handhaving over te hevelen van Programma 9 Onderhoud en beheer Openbare ruimte 
naar Programma 10 Veiligheid; 

• Programma 11 Stadhuis en Stadjer logischer in te delen op deelprogrammaniveau; 
• Paragraaf 9 Vernieuwing Sociaal Domein te laten vervallen en te integreren met Programma 4 en 

de nummering van de resterende paragrafen daarop aan te passen. 

De indeling van de programmabegroting 2016 wordt hierdoor als volgt: 

Programma 1 Werk en Inkomen 
Programma 2 Economie en Werkgelegenheid 
Programma 3 Onderwijs 
Programma 4 Welzijn, Gezondheid, Zorg en Jeugd 
Programma 5 Sport en Bewegen 
Programma 6 Cultuur 
Programma 7 Verkeer 
Programma 8 Wonen 
Programma 9 Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte 
Programma 10 Veiligheid, Toezicht en Handhaving 
Programma 11 Stadhuis en Stadjer 
Programma 12 College en Raad 
Programma 13 Algemene Inkomsten en Post onvoorzien 
Programma 14 Algemene Ondersteuning 
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Paragraaf 1 Integraal Gebiedsgericht Werken 
Paragraaf 2 Duurzaamheid 
Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
Paragraaf 4 Onderhoud Kapitaalgoederen 
Paragraaf 5 Investering & Financiering 
Paragraaf 6 Verbonden partijen 
Paragraaf 7 Grondbeleid 
Paragraaf 8 Lokale heffingen 
Paragraaf 9 Bedrijfsvoering 

Anders dan In de meeste gemeenten autoriseert uw raad de begroting vooralsnog op het niveau van 
deelprogramma's. 

Op basis van een inventarisatie van door uw raad geautoriseerde begrotingswijzigingen over het eerste 
kwartaal van 2014 zijn de concrete consequenties van het verhogen van het autorisatieniveau met het audit 
committee besproken. Slechts 8 van de in totaal 59 begrotingswijzingen in deze periode betroffen 
wijzigingen op deelprogrammaniveau. Dit heeft geleid tot het voorstel om het autorisatieniveau te 
verhogen tot programmaniveau. 
Overigens blijft uw raad hoe dan ook geautoriseerd voor alle begrotingswijzigingen die reservemutaties, 
kredietaanvragen en inzet van extra beleidsmiddelen betreffen. Bovendien behoudt uw raad ten alien tijde 
de mogelijkheid nadere informatie op te vragen, onderwerpen, ook op deelprogrammaniveau, te 
agenderen, te amenderen en moties in te dienen. Wij zullen uw raad tweemaal per jaar via de 
Voortgangsrapportages informeren over de wijzigingen op deelprogrammaniveau. 

Kwaliteit van de informatie 
De programmateksten bevatten veel achtergrondinformatie over staand beleid. Interessanter is om 
stuurinformatie op politiek relevante thema's, nieuw beleid en keuzemogelijkheden in de vorm van vrije 
bestedingsruimte beter uit te lichten. Verder valt op dat er vrij veel indicatoren toegepast worden. Of ze 
allemaal daadwerkelijk als graadmeters voor beoogd resultaat beschouwd mogen worden, is de vraag. De 
bedoeling is in samenspraak met het audit committee te komen tot een adequate set indicatoren per 
deelprogramma. Met een gelaagde informatiestructuur (doorklikken naar achterliggende beleidskaders) kan 
vervolgens op wisselende informatiebehoeften worden ingespeeld. Een redactieslag om de begroting in te 
dikken en beter te structureren, nodig om een digitale presentatie te kunnen maken, moet ook leiden tot een 
prettiger leesbaar boekwerk in begrijpelijke taal. 

Presentatie 
Aan de hand van functionele en technische eisen (gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid/platform, 
overzichtelijke indeling en informatiestructuur, visuele presentatie en aansluiting op in gebruik zijnde 
ondersteunende automatiseringssystemen) is een voorselectie van digitale publicaties aan het audit 
committee voorgelegd. Het ging daarbij om de webversies van de begroting van Enschede, Amersfoort, 
Nijmegen en Zaanstad. Zaanstad viel gelet op genoemde criteria met name in de smaak; Nijmegen kwam 
als goede tweede uit de bus. Wij stelien u voor deze websites als referentiekader te nemen bij het 
ontwikkelen van een webversie voor Groningen, die verder qua vormgeving en toegepast beeld de huisstiji 
van onze organisatie volgt. Uitgangspunt daarbij is dat doorontwikkeiing en verdere professionalisering 
van de informatievoorziening, bijvoorbeeld gebiedsgericht ontsluiten van informatie, op termijn mogelijk 
is. Dat betekent een groeimodel: nu goed, straks beter. 

Open spending/Open data 
Met de publicatie van onze begroting als webversie zetten we een belangrijke stap vooruit op het gebied 
van open spending en open data (het digitaal ontsluiten van informatie voor derden). Een richting die we 
overigens al ingeslagen zijn met het ontsluiten van Iv3 data op de website wvvw.openspending.nl en een 
richting waarin we ons onverkort verder wil len ontwikkelen. 

Financiele consequenties 

Aan de ontwikkeling van een webpresentatie en mogelijk ook aan het redigeren van het boekwerk zijn 
kosten verbonden voor zover interne expertise en capaciteit daarbij ontoereikend zijn. Een inschatting van 
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deze kosten is op dit moment nog niette maken, maar deze kosten kunnen gedekt worden uit bestaande 
budgetten. 

Vervolg 

Wij hebben afgesproken het audit committee van uw raad nauw te zullen betrekken in het vervolgtraject. 
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Gemeente 

Vjroningen 
AUDIT COMMITTEE 

Onderwerp Besluitpunten AC-bijeenkomst 21 januari j l . en 
uitnodiging voor bijeenkomst raad - AC op 2 maart 

Aan de leden van de raad 

Telefoon 050 367 77 27 Biilage(n) Onskenmerk 4838105 

Datum 28-01-2014 Uwbriefvan Uwkenmerk 

Geachte raadsleden, 

Het audit committee heeft op 21 januari j l . vergaderd. Met deze brief informeren we u kort 
over wat daar besproken is. Het verslag van de bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de 
raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst. 
Belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was de bespreking van de plannen over de 
de begroting nieuwe stijl vanaf 2016. Ook is het voorstel voor het uitvoeren van een stresstest 
in 2015 aan de orde geweest. 

Begroting nieuwe stijl vanaf 2016 
In eerdere bijeenkomsten van he audit committee was al geconstateerd dat de huidige vorm 
en omvang van de gemeentebegroting aan herziening toe zijn. De omvang van de begroting 
is met meer dan 450 pagina's wel erg omvangrijk en de huidige vorm sluit niet bepaald aan 
bij het digitale werken van de raad. Elders in het land zijn er al mooie voorbeelden van 
digitale begrotingen, waarbij veel meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die dat 
biedt. Wanneer over de vorm en inhoud wordt gesproken, dan komt ook de indeling van de 
begroting in programma's aan de orde. Omdat de begroting voor de raad een belangrijk 
sturingsinstrument is, is wettelijk vastgelegd dat de raad in grote mate bepaalt hoe die 
begroting emit moet zien. Dan gaat het om de indeling in programma's (welke en hoeveel) 
en ook het autorisatieniveau, het niveau waarop de raad middelen beschikbaar stelt aan het 
college voor het realiseren van doelen, is hier een voorbeeld van. 
In het audit committee is gesproken aan de hand van een presentatie van de concemcontroller 
over vijf thema's: de programma-indeling, het autorisatieniveau, de presentatie vorm, de 
indicatoren en de betrokkenheid van AC en raad. Een werkgroepje bestaande uit 
medewerkers van concemcontrol, de concemstaf en de griffie hebben een en ander 
voorbereid en daarbij ook hun licht opgestoken bij andere grotere gemeenten. 
Programma-indeling: Vergelijkbare gemeenten hebben ongeveer dezelfde indeling als 
Groningen. Begrotingen bestaan doorgaans uit 10 tot 20 programma's, sommige hebben er 
maar vijf of zes. Omdat de begroting nu een tamelijk logische indeling heeft is het voorstel 
om deze niet helemaal om te gooien, maar de programma's grotendeels zo te houden. 
Daarmee blijft ook de vergelijkbaarheid met vorige jaren grotendeels intact. Het voorstel is 
verder om een apart programma te maken van Onderwijs en het onderdeel jeugd toe te 
voegen aan het programma welzijn, gezondheid en zorg. Verder worden er nog enkele kleine 
wijzigingen voorgesteld. 
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Volgvel 1 

Onderwerp Besluitpunten audit committee bijeenkomst 21 januari 
j l -

gen 

Autorisatieniveau: als een van de weinige gemeenten autoriseert de raad op het niveau van 
veertig deelprogramma's, de meeste andere gemeenten autoriseren op programmaniveau. 
(Uitleg over autorisatieniveau: de begroting bestaat nu uit 15programma's, die weer zijn 
onderverdeeld in 40 deelprogramma's. Aan die programma's en deelprogramma's zijn 
doelen gekoppeld en ook budget, als middel om die doelen te kunnen realiseren. Het 
programma Werk en Inkomen bestaat bijvoorbeeld uit de deelprogramma's Werk en 
Inkomen. Als het college nu geld wil schuiven van het ene naar het andere deelprogramma 
binnen een programma, dan moet het een voorstel aan de raad voorleggen. Als het 
autorisatieniveau van de raad wordt bepaald op programmaniveau, dan hoeft het college in 
dit geval niet langer naar de raad, zolang de voor de deelprogramma's geformuleerde 
doelstellingen maar worden gehaald). 
De keuze voor het huidige autorisatieniveau is in het verleden gemaakt. Dat betekent ook dat 
raad en college op hetzelfde niveau autoriseren, terwiji ze eigenlijk verschillende roUen 
hebben. Het voorstel wordt dan ook gedaan om het autorisatieniveau van de raad vanaf de 
begroting 2016 op programmaniveau vast te stellen. Enerzijds is het de vraag of de raad er nu 
eigenlijk wel voordeel van heeft dat hij autoriseert op deelprogrammaniveau. Anderzijds sluit 
autoriseren op programmaniveau beter aan bij het strategische niveau waarop de raad zou 
moeten debatteren. Dat betekent overigens niet dat de raad niet meer over details gaat. Het is 
wel zaak om daar keuzes in te maken en je als raad te beperken. Bovendien zijn er wellicht 
andere en betere instrumenten (bijvoorbeeld betere indicatoren, inzicht in de vrij besteedbare 
middelen, inzicht in de veranderingen per programma in vergelijking met vorig jaar, inzicht 
in trends over meerdere jaren) waar de raad meer aan heeft dan autoriseren op 
deelprogrammaniveau en waar meer op ingezet kan worden. 
Presentatievorm 
Diverse andere gemeenten hebben de afgelopen tijd geexperimenteerd met een nieuwe 
presentatievorm van de begroting. Dat is op zich ook logisch, want steeds meer 
gemeenteraden werken papierloos, dus ligt het voor de hand om een andere opzet te kiezen 
die meer gebruik maakt van de huidige digitale mogelijkheden. Presentatie in de vorm van 
een voor ledereen toegankelijke website is momenteel in opmars. Het audit committee heeft 
enkele begrotingen nader bekeken en noemt met name die van Zaanstad aansprekend. Ook de 
digitale begrotingen van Nijmegen en Amersfoort spreken tot de verbeelding. Vooralsnog zal 
er vanaf 2016 zowel een papieren versie als een digitale versie worden uitgebracht, wellicht 
is het mogelijk om op termijn de papieren versie te laten vervallen. De inzet is om ieder geval 
een minder omvangrijke begroting te presenteren (nu nog mim 450 pagina's, vergelijkbare 
gemeenten hebben een begroting van ongeveer 200 pagina's) en ook de mogelijkheid te 
bieden van doorklikken naar achterliggende stukken en/of belangrijke beleidsnota's. 
Wethouder Schroor heeft in het audit committee aangegeven dat een nieuwe digitale 
begroting voor 2016 mogelijk is. 
Indicatoren 
Uit een inventarisatie blijkt dat onze huidige gemeentebegroting wel erg veel indicatoren 
bevat, sommige programma's wel 26. De vraag is of dat voor de raad nog wel 
sturingsinformatie biedt. Het idee in het audit committee is om in ieder geval minder 
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Onderwerp Besluitpunten audit committee bijeenkomst 21 januari 
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indicatoren te gebmiken, maar dan wel indicatoren die echt iets zeggen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen prestatie-indicatoren en effectindicatoren, die beide in de 
begroting gepresenteerd kunnen worden. Het is ook denkbaar dat de raad meedenkt over de 
in de begroting te hanteren indicatoren. Nadere uitwerking van dit onderdeel moet nog 
plaatsvinden. 
De betrokkenheid van AC en raad 
Afgesproken is dat het audit committee betrokken blijft bij de verdere uitwerking van de 
plannen. 
Wat de bovenstaande punten betreft, kan het audit committee zich in principe vinden in de 
voorgestelde keuzes. Heel belangrijk is dat de kwaliteit van de informatie, de 
toegankelijkheid en leesbaarheid van de nieuwe begroting een verbetering laten zien. De AC-
leden willen ook graag inzicht blijven houden in de kosten van activiteiten, die aan de orde 
kunnen stellen en met wijzigingen kunnen komen. 
Aan de raad zal in maart een voorstel worden voorgelegd ten aanzien van de hierboven 
genoemde punten. Omdat het hier om vrij fundamentele keuzes gaat en het belangrijk is dat 
de raad goed wordt meegenomen, zal er een extra presentatie aan de raad over de genoemde 
thema's worden gegeven op maandag 2 maart a.s. van 19.00 - 20.00 uur in de oude 
raadzaal. U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

De stresstest 
Vanaf 2012 heeft de gemeente met ondersteuning van de accountant twee keer een stresstest 
laten uitvoeren op de fmanciele positie. Het gaat hierbij om het krijgen van inzicht in de 
effecten van een slecht-weerscenario op verschillende onderdelen van de gemeente, zoals de 
grondexploitaties, de algemene uitkering en de invloed van (stijgende) renteontwikkelingen. 
Daamaast laat een stresstest zien welke flexibiliteit in de (meerjaren-)begroting beschikbaar 
is om nadelige effecten van een dergelijk scenario op te kunnen vangen. Vorig jaar is 
afgesproken om de stresstest een keer per vier jaar uit te voeren en het coalitieakkoord als 
uitgangspunt te nemen. Dit voorjaar zal de stresstest worden uitgevoerd en bij de 
voorjaarsbrief wordt deze aan de raad aangeboden. Naast de bovengenoemde onderdelen, de 
zogenaamde stressvariabelen, zullen dit jaar voor het eerst ook de bezuinigingen, het 
parkeerbedrijf en het sociaal domein worden meegenomen. Het audit committee heeft 
ingestemd met de voorgestelde aanpak en ziet het resultaat graag tegemoet. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact 
opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 
namens het auditcflmmit-teer 

P.A. Kommerij, secretaris. 
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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 21 januari 2015 

Aanwezig: mevr. Jongman (ChristenUnie, voorzitter), dhr. v/d Anker (Student&Stad), mevr. 

Bloemhoff (PvdA), Dhr. Bolle (CDA), dhr. Leemhuis (GroenLinks), mevr. Koebrugge 

(VVD), dhr. Dashorst (griffier), dhr. Schroor (wethouder), dhr. Dijkstra (concerncontroller), 

mevr. Bouma (concernstaf), dhr. Ellermeijer (EY), mevr. Zandstra (EY), dhr. Kommerij 

(secretaris). 

Afwezig (m.k.): dhr. Drost (EY),  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Zij kondigt aan dat het audit committee na afloop 

nog even en petit comité wil praten over de voorstellen ten aanzien van de begroting 

nieuwe stijl. Het verslag van 26 november wordt vastgesteld.  

Het halfjaaroverzicht van de accountant wordt besproken. Geconstateerd wordt dat alle 

kosten controlegerelateerd zijn. Verder zijn er geen vragen over. De voorzitter bedankt 

de accountant voor het heldere overzicht.  

 

2. Voorstellen ten aanzien van begroting nieuwe stijl  

De AC-leden hebben ter voorbereiding diverse stukken hiervoor ontvangen. De 

concerncontroller loopt de te bespreken punten langs in een presentatie: de 

programma-indeling, het autorisatieniveau, de presentatievorm, de indicatoren en de 

betrokkenheid van AC en raad.  

Wat betreft de programma-indeling is het voorstel om deze grotendeels gelijk te 

houden. Er is gekeken naar andere begrotingen en afgezien van een aantal 

uitzonderingen is het beeld vergelijkbaar met Groningen. Dit is op zich een logische 

indeling, er bestaat niet de noodzaak dit om te gooien en het voordeel van handhaving 

is dat de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren intact blijft. Voorgesteld wordt om 

onderwijs en jeugd los te koppelen, van onderwijs een apart programma te maken en 

jeugd te voegen bij het programma welzijn, gezondheid en zorg. De onderdelen 

toezicht en handhaving kunnen in het programma Veiligheid worden opgenomen. Het 

programma Stad en Stadhuis zou nog eens goed kunnen worden bekeken, dit zou je in 

breder verband dienstverlening kunnen noemen. Het min of meer handhaven van de 

huidige programma’s, vergelijkbaar met andere gemeenten, sluit ook aan bij het 

rapport van de commissie Depla, waarin wordt gepleit voor meer onderlinge 

vergelijkbaarheid.  

Gevraagd wordt naar het gebruik van thema’s in andere begrotingen, is dit 

vergelijkbaar met onze aanbiedingsbrief. 

Dat blijkt inderdaad zo te zijn. 

Er wordt gevraagd of er ook gekeken is naar het verder indikken van programma’s, 

zoals de laatste drie vrij algemene programma’s.  
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Dit is niet het geval, er is vanuit gegaan om het aantal programma’s eerder iets uit te 

breiden dan in te dikken, dat hangt samen met het voorstel tot wijziging van het 

autorisatieniveau.  

Gaat het erom enkele punten te verbeteren of wordt er ook een stip op de horizon 

gezet? 

Er worden nu eerst niet al te grote stappen worden gezet, dan kan de raad eerst  

wennen aan het sturen op programmaniveau. Wat dat in de toekomst betekent, is 

voorlopig afwachten.  

De accountant stelt dat het sturingsinstrumentarium van de raad voorop moet staan. 

Het gaat daarbij om het realiseren van doelstellingen, dat kan op het niveau van thema 

of van programma’s. De raad moet ervoor oppassen niet steeds op detail te willen 

sturen. Autoriseren op programmaniveau sluit beter aan bij de rol van de raad. Dat 

betekent niet dat de raad niet de diepte in kan gaan. Het is heel goed mogelijk om op 

bijvoorbeeld tien speerpunten of specifieke doelen mee te geven, zaken die de raad 

echt belangrijk vindt en waar de raad gedurende het jaar op wil sturen.  

Van de kant van de AC-leden wordt aangegeven dat het toch een worsteling is om 

bijvoorbeeld binnen het programma werk en inkomen, waar op programmaniveau 

moeilijk meetbare doelstellingen worden gebruikt, toch concrete doelen meetbaar en 

stuurbaar te maken.  

De accountant vindt dat een terechte vraag. Politieke sturing gaat over politieke 

prioriteiten. Het is de kunst te focussen op prioriteiten die er echt toe doen. Daarbij 

kan de raad doorzakken naar het niveau van deelprogramma’s of zelfs activiteiten. Het 

is wel zaak om je daarin te beperken en te richten op zaken die je als raad echt 

belangrijk vindt.  Een concreet voorbeeld is de decentralisatie, nu extra in de 

belangstelling vanwege de invoering. Het is goed denkbaar dat de raad voor 2015 de 

vinger stevig aan de pols houdt door informatie te vragen over het aantal klachten, de 

opzet van het zorgloket, de besteding van de middelen. Als dat op een gegeven 

moment goed loopt, dan kan de raad dat ook weer loslaten en zich op andere 

prioriteiten richten. 

Geconstateerd wordt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen nota’s en 

datgene wat er in de begroting staat. Nu is het zo dat de info in de begroting over een 

onderwerp in een aantal gevallen al weer verouderd is omdat er recent meer uitgebreid 

over het onderwerp is gesproken via een nota. Bij de begroting is sprake van een hoger 

abstractieniveau, dat moet ook wel anders lukt het niet om een dunnere begroting op te 

leveren. Het wordt wel mogelijk om door te klikken naar onderliggende nota’s. 

De griffier zegt dat raadsleden naar eigen wens altijd de diepte in kunnen. Als de raad 

armoedebeleid belangrijk vindt, dan kan het op dat specifieke terrein een concrete 

wens formuleren dmv een motie of amendement bij het voorjaarsdebat, het is dan een 

kwestie van controleren bij de begroting of deze wens in voldoende mate is 

gehonoreerd. 

Dhr. Leemhuis denkt concreet aan het programma Verkeer en Vervoer, waar het 

college straks bij een hoger autorisatieniveau kan schuiven tussen de budgetten fiets, 

auto en OV, maar hij begrijpt dat hoe het college ook schuift, de geformuleerde doelen 

wel gehaald moeten worden. Daar moet de raad dan ook meer op gaan sturen.  

Volgens de concerncontroller worden middelen gekoppeld worden aan doelen die je 

als raad wilt bereiken, dat is ook onderdeel van het budgetrecht. In de begroting willen 

we nu heel volledig zijn en daarom zijn alle belangrijke nota’s samengevat terug te 

vinden in de begroting. Dat moet zo niet langer. Met doorklikken naar de nota zelf, 

zoals in Nijmegen, bieden we eigenlijk meer info maar met een dunnere begroting.  
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Dhr. Schroor merkt op dat het college de nieuwe opzet ook waar kan maken. Ook is er 

de mogelijkheid om op wijkniveau meer inzicht te geven in datgene waar op ingezet 

wordt en wat er wordt uitgegeven. Daarbij wordt gedacht aan een website, deze is 

relatief eenvoudig toegankelijk en platformonafhankelijk.  

Een rondje langs de leden van het AC levert op dat de site van Zaanstad het meest 

wordt gewaardeerd, Nijmegen ook wel maar die biedt wat oppervlakkige informatie. 

Enschede is visueel mooi maar inhoudelijk wat minder. Ook is er waardering voor de 

website van Amersfoort. Een van de leden merkt op dat alles beter is dan de begroting 

nu. Even website lijkt de leden een goed idee, graag met doorklikmogelijkheden.  

 

Het autorisatieniveau 

Nu wordt geautoriseerd op het niveau van 40 deelprogramma’s. Vrijwel alle andere 

gemeenten, ook de grotere, autoriseren op het niveau van 10 tot 20 programma’s. Uit 

een analyse van begrotingswijzigingen blijkt dat van de 59 wijzigingen er 51 ook bij 

autoriseren op programma via de raad moeten. Het voorstel is om voortaan op 

programmaniveau te autoriseren. Overigens blijft de raad reservemutaties, 

kredietaanvragen en ook de inzet van middelen extra beleid autoriseren.  

Gevraagd wordt naar de concrete voor- en nadelen voor raad en college. 

De concerncontroller geeft aan dat het eigenlijk gaat om het abstractieniveau waarop 

het debat tussen raad en college zou moeten plaatsvinden. Verder is het bijzonder dat 

raad en college nu op hetzelfde niveau autoriseren, terwijl de rollen verschillend zijn. 

Het levert op zich niet veel administratieve voordelen op, begrotingswijzigingen 

moeten toch worden gemaakt, maar hoeven dan niet altijd naar de raad.  

De wethouder wijst erop dat raad en college meer op strategisch niveau met elkaar het 

debat zouden moeten voeren. Dat laat onverlet dat de raad altijd op onderdelen de 

diepte in kan gaan (daarvoor is ook informatie beschikbaar) en zijn eigen wensen op 

tafel kan leggen.  

Er wordt ook aandacht besteed aan open spending en open data. Je ziet al initiatieven 

verschijnen die buiten de gemeente om gaan en waarbij gebruikt wordt gemaakt van 

gegevens die openbaar beschikbaar zijn (bijv. een app over afvalverzameling per 

gemeente). Verder zullen er keuzes worden gemaakt bij het opstellen van de 

indicatoren, dat zijn er nu erg veel. Onderscheid zal worden gemaakt tussen prestatie- 

en effectindicatoren. Dit zal nog verder uitgewerkt worden. Het audit committee 

spreekt de wens uit hierbij nadrukkelijk te worden betrokken.  

Ook over de verdere uitwerking zal het audit committee op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen rond de begroting nieuwe stijl. Als het audit 

committee met de plannen kan instemmen, dan wordt er een voorstel voor de raad 

gemaakt voor de commissie- en raadsvergadering van maart.  

(zie verder onder punt 4)  

         

3. Stresstest 

Eerder is in het AC afgesproken is dat de stresstest één keer per vier jaar wordt 

uitgevoerd. In het memo wordt een nader voorstel gedaan. Er zal zoveel mogelijk 

worden aangesloten bij de test zoals die de vorige keer is uitgevoerd, toen nog door de 

accountant, nu gaat de gemeente het zelf doen. De stresstest wordt bij de 

voorjaarsbrief aan de raad gestuurd.  

De accountant geeft aan dat inzicht in de stressoren past in de financiële 

informatievoorziening aan de raad. E&Y heeft de gemeente hierbij geholpen door het 

de eerste keer uit te voeren, de tweede keer was er sprake van samenwerking en nu 

gaat de gemeente het zelf doen.  
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Dezelfde zes stressvariabelen van de vorige keer worden meegenomen, hieraan 

worden er drie toegevoegd, het parkeerbedrijf, de bezuinigingen en het sociaal 

domein. Bestuurlijke stress zit niet in de test, het gaat erom in kaart te brengen wat er 

gebeurt als zich een zwart scenario voordoet en in welke mate de gemeente in staat is 

om dat financieel op te vangen. De bestuurlijke stress kan ontstaan als zich dat soort 

situaties echt voordoen en dat bijvoorbeeld besloten moet worden om van de 60 

miljoen aan subsidies de helft te bezuinigen, omdat bijvoorbeeld de verkoop van 

woningen heel erg tegenvalt. 

Het audit committee stemt in met de plannen en ziet de stresstest graag tegemoet bij de 

voorjaarsbrief.   

 

 

4. Rondvraag    

Geen.  

De leden van het audit committee en griffie-ondersteuning praten en petit comité nog 

even door over de plannen voor de begroting nieuwe stijl. Met de nieuwe indeling van 

de programma’s hebben ze geen moeite, ook de website zien ze wel zitten. Het 

autorisatieniveau wijzigen levert nog wel wat vraagtekens op. De AC-leden willen wel 

graag inzicht blijven houden in de kosten van activiteiten, dat aan de orde kunnen 

stellen en met wijzigingen kunnen komen.  

Heel belangrijk is dat de kwaliteit van de informatie, de toegankelijkheid en 

leesbaarheid van de nieuwe begroting een verbetering laten zien. De begrotingen van 

met name Zaanstad, maar ook Nijmegen en Amersfoort, dienen daarbij als voorbeeld.  

Met de voorzitters van de niet in het AC aanwezige fracties zal contact worden 

opgenomen om hen nader te informeren.    

 

 Datum afspraak 

 

Gemaakte afspraken Status 

1. 15 mei 2013 Afgesproken wordt dat er niet langer met 

de pre approval wordt gewerkt, maar dat de 

accountant vooraf een melding doet aan het 

AC wanneer het een opdracht van B&W 

gaat uitvoeren.  

Staande 

afspraak 

2 27 november 2013 In het AC zal de komende tijd de nodige 

aandacht worden geschonken aan de 

begroting nieuwe stijl, vooral wat betreft de 

presentatie.  

Onderwerp 

staat vast op 

agenda AC 

3. 2 juli 2014 Discussie over kengetallen ivm de stresstest 

wordt nog in AC gevoerd 

Op 11 maart 

bespreken?  

  

4. 22 oktober 2014 Bespreking hoge schuldpositie gemeente 

Groningen in AC van 11 maart 2015 

 

5. 21 januari 2015 Voortgang opzet nieuwe begroting wordt in 

bijeenkomst 11 maart opnieuw besproken 

 

 

 

Volgende bijeenkomst: 

- 11 maart 2015 om 13.30 uur.  
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25 maart 2015
Nr. 6c.
Begroting nieuwe stijl.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 maart 2015
(4866439);

HEEFT BESLOTEN:
 

I. de programmabegroting met ingang van 2016 in te delen in 14 programma’s, zoals 
deze zijn opgenomen in bijgaand voorstel;

II. de paragraaf Vernieuwing Sociaal Domein met ingang van 2016 te laten vervallen;
III. naast een begrotingsboekwerk een webversie te publiceren; 
IV.in lijn met haar sturende en kaderstellende rol over te gaan tot autorisatie op 

programmaniveau met ingang van 1-1-2016;
V.      het college opdracht te geven in samenspraak met het audit committee te komen tot

een adequate set beleidsindicatoren.  

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 

f Gemeente 

yjroningen 

Ondenwerp Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk 

Registratienr. 4814845 Stellerftelnr. S. Burghgraef/3676224 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

R. v.d. Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan 

Bedrijfsperceel Wolddijk, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-vg01.gml en 
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van december 
2014, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit 
voorstel vast te stellen; 

II. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel met woning aan de Wolddijk. 
Het perceel ligt in het gebied waarvoor uw raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan was de reeds aanwezige, legale woonfunctie achter in het 
bedrijfsgebouw op het perceel niet geregeld. 
Dit bestemmingsplan regelt alsnog de woonfunctie. Dit biedt zowel de bewoner, de eigenaar als de 
omwonenden optimale rechtszekerheid. 

B&W-besluit d.d.: 3 februari 2015 
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Aanleiding en doel 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel met woning aan de Wolddijk. 
Het perceel ligt in het gebied waarvoor de raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan is de aanwezige, legale woonfunctie achter in het 
bedrijfsgebouw op het perceel niet geregeld. De woonfunctie is over het hoofd gezien omdat een in 1991 
hiertoe verleende bouwvergunning aan het adres van het naastgelegen pand is gekoppeld. Het 
bedrijfsgebouw had toen nog geen zelfstandig adres. Inmiddels is aan het bedrijfspand een huisnummer 
gekoppeld. Doordat de woonfunctie bovendien in het achterste gedeelte van het gebouw aanwezig is, en dit 
vanaf de openbare weg niet is te zien, is het ook bij de inventarisatie in het veld niet opgemerkt. Zowel in 
het oude bestemmingsplan Buitengebied (1998) als in het recente plan Lintdorpen en Ruischerbrug is deze 
onherroepelijke bouwvergunning niet verwerkt. 
Dit bestemmingsplan regelt alsnog de woonfunctie. Dit biedt zowel de bewoner, de eigenaar als de 
omwonenden optimale rechtszekerheid. 
Het bestemmingsplan is nu zover dat het door uw raad kan worden vastgesteld. Ter voorberelding op de 
vaststelling hebben we het plan zes weken ter inzage gelegd, van 10 oktober tot en met 20 november 2014. 
U bent hiervan per brief d.d. 17 September 2014, nr. 4597271 op de hoogte gesteld. 

Kader 

De terinzagelegging van het bestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en afdeiing 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Van de terinzagelegging is op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in de Groninger 
Gezinsbode en de Staatscourant van 9 oktober 2014. In de kennisgeving Is vermeld dat gedurende de 
termijn van terinzagelegging iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp 
naar voren kan brengen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. 
Als uw raad met voorliggend 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. 

Argumenten en afwegingen 

Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Zie hiervoor. 

Financiele consequenties 

Voor de gemeente heeft het plan geen financiele consequenties, anders dan de plankosten. Het betreft een 
actualiseringsplan waarin geen ontwikkelingen zijn opgenomen waarvoor een exploitatieplan nodig is. 

Overige consequenties 

n.v.t. 

Vervolg 

Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd 
en er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Metvriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bestemmingsplan 

Bedrijfsperceel Wolddijk 

versie vastgesteld 
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Toeiichting 

vastgesteld 
gemeente Groningen - Bedrijfsperceel Wolddijk 



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk

134

vastgesteld 
gemeente Groningen - Bedrijfsperceel Wolddijk 



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk

135

Hoofdstuk 1 Het perceel 

1.1 Aanleiding 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel aan de Wolddijk 169. Het 
perceel ligt in het gebied waarvoor de raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan is de aanwezige woonfunctie achter in het bedrijfsgebouw op 
het perceel niet geregeld. Deze functie is in 1991 mogelijk gemaakt via een bouwvergunning door 
toepassing van een artikel 19-procedure onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstelling 
van het bestemmingsplan). Zowel in het oude bestemmingsplan Buitengebied (1998) als in het recente 
plan Lintdorpen en Ruischerbrug is deze onherroepelijke bouwvergunning niet verwerkt. De 
woonfunctie is over het hoofd gezien omdat de verleende bouwvergunning aan het adres van het 
naastgelegen pand is gekoppeld. Het bedrijfsgebouw had toen nog geen zelfstandig adres. Inmiddels is 
aan het bedrijfspand een huisnummer gekoppeld. Doordat de woonfunctie bovendien in het achterste 
gedeelte van het gebouw aanwezig is, is het ook bij de inventarisatie in het veld niet opgemerkt. De 
achterzijde is vanaf de openbare weg niet te zien. 
Door een handhavingsverzoek van een omwonende is de omissie aan het licht gekomen. Omdat het 
overgangsrecht hier niet van toepassing is en een Wabo-procedure niet gevoerd kan worden omdat dit 
(in de vorm van de artikel I9-vrijstelling) al eens gedaan is en daarmee destijds een onherroepelijke 
bouwvergunning tot stand is gekomen, regelt dit bestemmingsplan alsnog de woonfunctie. Dit biedt 
zowel de bewoner, de eigenaar als de omwonenden optimale rechtszekerheid. 

Dit bestemmingsplan voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk vervangt na vaststelling dit deel van het 
bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug. 

1.2 De functies 

Op onderhavig perceel, gesitueerd aan de westzijde van de Wolddijk, staat het bedrijfsgebouw van een 
voormalige zuurkoolfabriek. Inmiddels zijn er door de jaren heen verschillende bedrijven in het gebouw 
gevestigd geweest. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als kantoor voor een dienstverlenend bedrijf 
Dit is in milieuhygienische zin een licht bedrijf dat niet botst met de woonfunctie. Dit, en ook het vorige 
bestemmingsplan, staat bedrijven in categorie 1- en 2-bedrijven toe (zie ook paragraaf 2.4). Het huidige 
bedrijf valt binnen deze milieucategorie. 

De woonfunctie bevindt zich in het meest westelijk deel van het gebouw. Het gaat om een zelfstandige 
woning die niet noodzakelijkerwijs een relatie met het bedrijf hoeft te hebben, zoals wel het geval is bij 
een bedrijfswoning. In het vrijstellingsbesluit uit 1991 is geen sprake van een functionele relatie tussen 
woning en bedrijf 

Het uitgangspunt is dat in dit bestemmingsplan het wonen conform het feitelijke gebruik een 
permanente bestemming krijgt, maar dat de ruimte in de toekomst, mocht daar behoefte aan zijn, ook 
weer bij de bedrijfsruimte getrokken kan worden. Voor de volledigheid is het hele perceel meegenomen 
in dit bestemmingsplan. De bedrijfsbestemming uit het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan is intact 
gelaten. Hier is aan toegevoegd dat in het westelijk deel van het gebouw een woning aanwezig mag zijn. 
De woning is hiermee planologisch geregeld. 
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Omgeving plangebied 
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Hoofdstuk 2 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten 

Dit hoofdstuk gaat in op het effect van de woonbestemming op de omgeving aan de hand van de 
omgevingsaspecten archeologie, ecologie, water en milieu. Omdat dit plan slechts de bestaande en in 
1991 vergunde situatie planologisch regelt, is een korte beschrijving per aspect voldoende. 

2.1 Arclieologie 

Archeologisch-Iandschappelijk gezien maakt Noorderhoogebrug deel uit van het wierdengebied, meer 
specifiek de Koningslaagte. Delen van dit gebied hebben een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 
2, omdat hier archeologische waarden verwacht kunnen worden die samenhangen met het 
wierdenlandschap. Dit kunnen kleinere, overslibde wierden zijn of bewoningsplekken langs de geulen 
die zich door het gebied slingerden en het gebied afwaterden in tijden dat de zee zich terugtrok, en 
waarlangs het zeewater op gezette tijden zich in omgekeerde richting ook weer opdrong. Langs de 
Wolddijk liggen boerderijplaatsen met bijgebouwen, die op de kadastrale kaart van 1830 ingetekend 
staan. Deze zijn irmiiddels vaak niet meer in gebruik als boerenplaatsen. 
Het bedrijfsperceel aan de Wolddijk is van de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 voorzien 
vanwege een hoge archeologische verwachtingswaarde. Hier kunnen zich (nog niet ontdekte) 
vindplaatsen bevinden. Bovendien grenst het bedrijfsperceel aan de dorpskern waar eveneens sprake is 
van een hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten. 
Aan de dubbelbestemmingen zijn bouwregels en een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden gekoppeld, die de archeologische waarden beschermen. Er geldt een 
uitzondering op de vergunningplicht voor 200 vierkante meter oppervlakte en 30 cm diepte. 
Archeologische resten kunnen zich hier namelijk zeer dicht onder het maaiveld bevinden. De 200 
vierkante meter is gebaseerd op de aard van de vindplaatsen. Een ingreep in de bodem met een 
oppervlakte van meer 200 vierkante meter zou de sporen van een enkele vindplaats al compleet kunnen 
vemietigen. 

2.2 Ecologie 

Het bedrijfsperceel ligt aan de noordoostrand van de stad en vormt de directe grens met het open 
landschap en kleiweidegebied: de Koningslaagte. De Koningslaagte heeft de status van Ecologische 
Hoofdstructuur. De bebouwing van de Wolddijk heeft duidelijk een dorpskarakter. Er is weinig 
nieuwbouw en veel huizen hebben nog traditionele pannendaken. 

Ecologische waarden 
De Koningslaagte kenmerkt zich, vooral door de bewust ingezette vematting van de afgelopen jaren, als 
waardevol weidevogelgebied met in de zomer grutto's, tureluurs, graspiepers, kievieten, slobeenden, 
zomertalingen en knobbelzwanen en's winters grote aantallen goudplevieren, kemphanen, smienten en 
wintertalingen. Recent zijn ook zeldzame soorten als de waterspitsmuis en poelkikker in dit gebied 
aangetroffen die vooral in sloten met rijke oever- en watervegetaties Ieven. De graslanden geven verder 
ruimte aan graslandvlinders, hazen, marters, verschillende muizensoorten, egel en zelfs incidenteel 
reeen. 
Een groot deel van het weidegebied is in beheer bij Stichting Groninger landschap. In en rond de 
bebouwing van woonhuizen en boerderijen zijn verder soorten als huis- en boerenzwaluw, kerkuil en 
ransuil, ringmus en huismus aan te treffen. 
In houtige begroeiingen van aansluitingen van wegen en in de ecologische structuur vinden we 
algemene soorten van landschappelijke bosjes met soorten als ree, buizerd, bunzing, egel, wezel, 
steenmarter en verschillende muizensoorten. 
Verschillende vleermuissoorten als ruige dwergvleermuis en water- en meervleermuis gebruiken de 
boomstructuren en/of waterstructuren als foerageerplek en trekroute. Deze trekroutes zijn wettelijk 
beschermd. Behoud en versterking van deze zones zijn van groot belang. 
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Waterstructuur 
Langs de Wolddijk komen geen grotere waterstructuren voor. Het gaat voornamelijk om sloten. In deze 
sloten zijn beperkte voortplantingsmogelijkheden voor vissen en watervogels. Voor verschillende 
libellen en amfibieen vormt het echter een belangrijke leefplaats. In dat laatste geval kunnen we denken 
aan kleine watersalamanders, bastaardkikkers, bruine kikkers en zelfs de zeldzame poelkikker. Voor het 
weidegebied wordt gestreefd naar een hogere waterkwaliteit. Beperken en voorkomen van 
kunstmestuitgifte, versterken van doorzicht, doorstroming, ondergedoken waterplanten en het 
ontwikkelen van ecologische oevers als ook hogere waterstanden zijn daarvoor van belang. 

Overige aandachtspunten 
Het lintdorp kenmerkt zich onder andere door pannendaken en schuren. Mussen, ringmussen, 
huiszwaluwen en boerenzwaluwen kunnen hier broedkolonies vormen. Ook vleermuizen kunnen in 
spouwen en andere holle ruimten verblijfplaatsen hebben. Bij verlies van nest- en verblijfplaatsen is 
compensatie van belang. Nestplekken van de ransuil zijn eveneens beschermd. 

Wet en regelgeving 
Door middel van quickscans en zonodig nader onderzoek worden ruimtelijke ontwikkelingen getoetst 
aan de Flora- en faunawet als ook het stedelijke ecologische beleid. De afstand tot de Ecologische 
Hoofdstructuur Structuur- Koningslaagte bedraagt gemiddeld 100-300 meter. De afstand tot Natura 
2000 gebied Leekstermeer bedraagt circa 7 kilometer. Omdat dit bestemmingsplan slechts een 
bestaande functie regelt zijn er geen ecologische waarden in het geding en is nader onderzoek niet 
nodig. 

2.3 Water 

Het waterbeleid voor Groningen is vastgelegd in Waterwerk het Groninger water- en rioleringsplan 
2009-20]3. Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijke wateropgave van het waterschap 
Noorderzijivest en van het waterschap Hunze en Aa's. Noorderhoogebrug ligt in het beheersgebied van 
Waterschap Noorderzijivest. 
Het oppervlaktewater in Noorderhoogebrug voert in twee richtingen af Het gebied ten oosten van de 
Wolddijk watert af in noordelijke richting. Het gebied ten westen van de Wolddijk voert af in 
zuidwestelijke richting en loost rechtstreeks op het Van Starkenborghkanaal dat onderdeel is van de 
Electraboezem. 
Omdat dit bestemmingsplan slechts de bestaande woonfunctie regelt is nader onderzoek naar het effect 
op het watersysteem niet nodig. Er vindt geen ruimtelijke ingreep plaats en de hoeveelheid 
oppervlakteverharding neemt niet toe. 

2.4 Milieu 

Over het algemeen zijn de volgende milieuaspecten relevant zijn voor conserverende 
bestemmingsplannen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bedrijven, geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid en bodem. 

Bedrijven 
Bedrijven kunnen hinder (geur, stof of geluid) of gevaar veroorzaken en daardoor de kwaliteh van de 
leefomgeving beinvloeden. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vooral bij woongebieden of 
andere gevoelige bestemmingen. Anderzljds is het zaak, dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en 
eventueel uitbreiden. 
Langs de Wolddijk komt van oudsher bedrijvigheid naast de woonfunctie voor. Het gaat om 
kleinschalige, lichte bedrijven, die goed samengaan met de woonfunctie. Ook het dienstverlenend 
bedrijf in dit bestemmingsplannetje valt in de categorieen 1 en/of 2, conform de brochure van de VNG 
in Bedrijven en milieuzonering. Bedrijven uit een hogere categorie zijn hier niet toegestaan. Ook in de 
omgeving staan geen bedrijven die vanwege de aard van de bedrijvigheid een risicocontour hebben die 
buiten het eigen terrein is gelegen. Voor het planologisch vastleggen van de woonfunctie zijn geen 
belemmeringen aanwezig. 
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Geluid 
Geluid is een van de factoren die invloed kan hebben op de beleving van de leefomgevingskwaliteit. 
Daarom moet er bij nieuwe ruimtelijke- of verkeersontwikkelingen akoestisch onderzoek plaatsvinden 
om de geluidsituatie in beeld te brengen. 
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug is het volgende 
geconcludeerd over het aspect wegverkeerslawaai: 
In en langs het plangebied liggen zoneplichtigewegen zoals de Noordzeeweg, Winsumerweg, 
Rijksweg, Beneluxweg, Middelberterweg en Driebondsweg. Alle zoneplichtigewegen vallen onder de 
werkingssfeer van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting vanwege deze wegen op nabijgelegen 
woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen kan op een aantal drukke punten hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Deze wet heeft echter geen gevolgen voor 
een bestaande situatie, zoals hier het geval is. Een maatregel om het wegverkeerslawaai te beperken is 
het toepassen van stil asfah. Waar nodig en (technisch) mogelijk kan een wegdek bij groot onderhoud 
worden vervangen door stil asfalt. 

Effecten van andere geluidbronnen (Industrie- en spoorweglawaai) zijn hier niet aan de orde. 

Luchtlcwaliteit 
De Wet luchtkwaliteit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 
ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze wet 
zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMIO). 
De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. De bijdrage van het 
lokale verkeer aan de luchtverontreiniging wordt berekend met behulp van een wettelijk 
voorgeschreven model. Voor het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug (2013) is nagegaan wat 
de concentraties zijn van de luchtverontreinigende stoffen en of er luchtkwaliteitsnormen worden 
overschreden. Hierbij is gekeken naar de jaren 2010 en 2020. 
Uit de berekeningen is gebleken dat de onderzochte situaties voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. Dit 
betekent dat er vanwege de luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. 

Externe Veiligheid 
Externe veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege productie, gebruik, opsiag 
en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor, vaarwegen en door buisleidingen. Gevaarlijke 
stoffen zijn bij voorbeeld vuurwerk, Ipg, chloor, ammoniak en munitie. De term 'externe' veiligheid 
wordt gehanteerd omdat het overlijdensrisico van derden centraai staat. Het gaat om mensen die zelf 
niet deelnemen aan de activiteit die het overlijdensrisico met zich meebrengt. 

De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de coordinatie van het externe 
veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI, 2004) 
bevat veiligheidsnormen voor bedrijven. Het beleid voor gevaarlijk transport staat in de nota 'Vervoer 
gevaarlijke stoffen', opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005). Voor hogedruk 
aardgastransportleidingen geldt het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB, 2011). Op dit 
moment wordt een nieuw wettelijk instrumentarium ontwikkeld voor het transport van gevaarlijke 
stoffen Besluit Transport Externe Veiligheid (BTEV) voor de Basisnetten Weg, Spoor en Water. 

De genoemde kaders verplichten gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
veiligheidsafstanden toe te passen en het externe veiligheidsrisico zo laag mogelijk te houden. 
Veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en in het groepsrisico. Het 
plaatsgebonden risico vormt het basisbeschermingsniveau voor individuele burgers, het groepsrisico is 
een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp. Bij negatieve veranderingen van het 
groepsrisico moet de gemeente een verantwoording van het groepsrisico afleggen. 
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Voor het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug is in 2012 een risico-inventarisatie uitgevoerd. 
De studie is in het losse, bij dit bestemmingsplan behorend, Bijlagenboek Omgevingsaspecten 
opgenomen. Uit de inventarisatie blijkt dat er voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk de volgende 
risicobronnen aanwezig zijn. 
• weg: Provinciale weg N370 (Noorderhoogebrug), 
• weg: Provinciale weg N361 (Noorderhoogebrug), 
• buisleiding: Hogedruk aardgastransportleiding N-507-31 (Noorderhoogebrug), 
• weg: Provinciale weg N46 (Noorderhoogebrug en Buitengebied), 
• water: Van Starkenborghkanaal (Noorderhoogebrug), 
• water: Eemskanaal (Lintbebouwing en Buitengebied). 

Voor deze risicobronnen wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico. 
Daamaast kan vermeld worden dat er geen objecten voor verminderd zelfredzame personen in de 
zogenaamde 30-meterzone (het plasbrandaandachtsgebied (PAG)) zijn geprojecteerd. 

Voor het groepsrisico geldt dat deze voor de provinciale wegen N360, N36I en de N46 recentelijk zijn 
onderzocht (bestemmingsplan 'Lewenborg-Ruischerwaard' en bestemmingsplan 'De Hunze-van 
Starkenborgh'). Gebleken is dat het groepsrisico past binnen het wettelijke kader en de orientatiewaarde 
(OW) niet wordt overschreden. Voor het Van Starkenborghkanaal geldt dat uit onderzoek (2008) het 
groepsrisico in de huidige situatie laag is en onder de orientatiewaarde blijft. 

Het groepsrisico van de hogedruk aardgasleiding ligt geheel beneden de orientatiewaarde. Ook geldt dat 
er geen sprake is van een overschrijding van de orientatiewaarde en dat het groepsrisico dusdanig laag is 
dat de FN-curve niet zichtbaar is. 

De regionale brandweer heeft in dit kader uit beoordeling van de aspecten 'bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid' voor het plangebied van het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug het 
volgende geconstateerd: Uit de beoordeling van het aspect bereikbaarheid blijkt, dat het plangebied 
over het algemeen tweezijdig bereikbaar is, maar dat door de ligging in het buitengebied over het 
algemeen een lange opkomsttijd geldt. Ten aanzien van het aspect bluswatervoorzieningen kan de 
brandweer niet optimaal beschikken over bluswater. Primaire bluswatervoorzieningen zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Hierdoor is voor het bestrijden van grote incidenten ondersteuning benodigd en 
daarvoor geldt een opkomsttijd van minimaal een half uur. Dit beperkt de mogelijkheden voor het snel 
en effectief bestrijden van incidenten. 
Uit beoordeling van het aspect zelfredzaamheid blijkt, dat in het plangebied geen sprake is van 
langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen. Daarnaast biedt het plangebied 
voldoende vluchtwegen om het gebied te verlaten. Door de ligging van het plangebied in het 
buitengebied bevindt het plan zich deels niet in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en 
Alarmering Systeem (WAS). 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheidssituatie geen belemmering vormt 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Bodem 
In dit bestemmingsplan voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk wordt de bestaande situatie 
vastgelegd. Er is geen sprake van een ruimtelijke ingreep. De locatie en de omgeving zijn, volgens de 
bodemfunctiekaart, voomamelijk bestemd voor de functies: wonen met tuin, landbouw en 
oppervlaktewater. De bodemkwaliteit voldoet over het algemeen aan de normen die gekoppeld zijn aan 
het gebruik of de huidige functie. 
Bodemverontreiniging kan bestaan uit bronverontreiniging of diffuse verontreiniging. Een 
bronverontreiniging is een verontreiniging die kan worden gekoppeld aan een bron of oorzaak. Dit in 
tegenstelling tot een diffuse verontreiniging die ontstaan is door jarenlange gebruik van de bodem en 
waarbij de verontreiniging niet tot een specifieke bron is te herleiden. 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Groningen blijkt dat in het plangebied een diffuse 
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bodemverontreiniging voorkomt ten aanzien van lood en PAK's waarbij de te verwachten gemiddelde 
bodemkwaliteit onder de zogenaamde 'Maximale Waarde Wonen' blijft. Bij het eventueel toepassen en 
hergebruik van grond dient de Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de toepassing van grond en 
baggerspecie op landbodem in acht genomen te worden. 
De bodemkwaliteit aan de Wolddijk voldoet aan de normen die gekoppeld zijn aan de gebruiksvormen 
bedrijvigheid en wonen. 

Kabels en leidingen 
In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen (gas, water, elektra, rioolpersleidingen) 
opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben en/of van belang zijn in het kader van beheer, externe 
veiligheid of gezondheidsrisico's. Het gaat dan altijd om de hoofdtransportstructuur. In elk 
bestemmingsplangebied bevinden zich uiteraard ook kabels en leidingen voor distributie en 
huisaansluitingen, maar die worden niet in het plan opgenomen. 
In het plangebied bevinden zich geen kabels en leidingen die als dubbelbestemming op de verbeelding 
en in de regels moeten zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 3 Juridische toeiichting 

3.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk voorziet in een actueel en adequaat juridisch kader 
voor beheer en ontwikkeling van het plangebied. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee kunnen met direct recht omgevingsvergunningen worden 
verleend. De gekozen bestemmingen en de daarbij behorende regels geven helder aan weike functies op 
weike plaats zijn toegestaan. 

Om de nodige flexibiliteit te waarborgen zijn tevens afwijkingsbevoegdheden opgenomen. 
Dh bestemmingsplan is gemaakt conform SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012) en het standaard-bestemmingsplan van de gemeente Groningen. Daarin zijn de regels 
gestandaardiseerd. De bestemmingsregels zijn opgemaakt in een vaste indeling en bevatten in principe 
voor elke bestemming achtereenvolgens: een bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, 
afwijken van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, afwijken van de gebmiksregels, en waar nodig 
een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 
Het bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De digitale verbeelding is variabel in schaal doordat kan 
worden in- en uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar via het intemet 
(bestemmingsplannen.groningen.nl alsook www.ruimtelijke plannen.nl). Daar zijn de digitale 
bestanden ook te downloaden. 
De papieren (analoge) verbeelding bestaat uit een kaartblad met schaal 1:500. Deze verbeelding is 
getekend conform de PRABPK 2012 (Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart). De 
verbeelding geeft in samenhang met de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden 
binnen het plangebied aan. 

3.2 Toeiichting op de artikelen 

3.2.1 Artikelsgewijze toeiichting 

Inleidende regels 

De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun 
definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen. 

Bestemmingsregels 

Artikel 4 Bedrijf 
In lintbebouwing is van oudsher relatief veel bedrijvigheid aanwezig. Vaak zijn dit historisch gegroeide 
situaties waarin bedrijven en de woonfunctie naast elkaar zijn gelegen. Zo ook aan de Wolddijk. Het 
betreffend bedrijfsperceel ligt meteen achter de woonbebouwing. Daarom is, om overlast te 
voorkomen, in principe alleen bedrijvigheid tot en met categorie 2 toegestaan. Het college kan besluiten 
om hiervan af te wijken (lid 4.6) onder voorwaarde dat een bedrijf uit een hogere categorie, qua 
milieueffecten, vergelijkbaar is met een categorie 1- of 2-bedrijf 
Op het woongedeelte van het pand zijn twee aanduidingen gelegd: 'wonen' en 'bedrijfswoning'. Hiermee 
is het huidige gebruik geregeld, waarbij er geen relatie tussen de woning en het bedrijfsgedeelte bestaat. 
Maar als deze relatie in de toekomst, bijvoorbeeld door verkoop van het gehele pand, wel weer ontstaat 
is er geen bestemmingswijziging nodig. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 betreft de gebieden met een hoge archeologische 
verwachting. Hier kunnen zich (nog niet ontdekte) vindplaatsen bevinden. Het bedrijfsperceel maakt 
deel uit van het wierdengebied ten westen van Noorderhoogebrug. 
Aan de dubbelbestemming zijn bouwregels en een vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden gekoppeld, die de archeologische waarden beschermen. Het 
gebied heeft een vrijstelling van 200 m̂  oppervlfJcte en 30 cm diepte. Archeologische resten kunnen 
zich hier namelijk zeer dicht onder het maaiveld bevinden. De vrijstelling van 200 m̂  is gebaseerd op de 
aard van de vindplaatsen. Een ingreep in de bodem met een oppervlakte van meer 200 m^ zou een 
potentiele vindplaats al compleet kunnen vemietigen. 

Nadere eisen 
In veel van de bestemmingen komt een nadere-eisen-regeling voor. Daarbij kunnen burgemeester en 
wethouders nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die mimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebmiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een mimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebmiksmogelijkheden van de eiangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
Dit artikel bevat de anti-dubbehelregel. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens betrokken wordt 
bij de toets van de aanvraag om een omgevingsvergunning en daarmee meer gebouwd kan worden dan 
is toegestaan. 
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels 
In dit artikel wordt aangegeven weike vormen van gebruik in ieder geval in strijd met dit 
bestemmingsplan zijn. 

Artikel 8 Algemene bouwregels 
Ingevolge het op 23 april 2014 door de gemeenteraad vastgestelde facet-bestemmingsplan 
Woningsplitsing bevat dit artikel een verbod om een bestaande woning te veranderen in en/of te 
vergroten tot twee of meer zelfstandige woningen. Met dit verbod wordt het realiseren van 
kamerverhuurachtige zelfstandige eenheden tegengegaan. Het verbod is bedoeld om de diversiteit aan 
woningtypen te borgen en de kleinere gezinswoningen (tot 140 m^ oppervlakte) in stand te laten. 
Het splitsingsverbod geldt voor zowel gebruik, verbouw als uitbreiding van woningen. Door middel 
van de hier opgenomen afwijkingsbevoegdheid mogen woningen met een gebruiksoppervlakte van 140 
m̂  en meer eventueel gesplitst worden, onder voorwaarde dat na splitsing appartementen ontstaan die 
niet kleiner zijn dan 50 m .̂ Dergelijke appartementen zijn niet vergelijkbaar met kamers in 
kamerverhuurpanden en vormen een ander segment op de woningmarkt. Ook voor het realiseren van 
een meergeneratiewoning (of mantelzorgwoning) is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. 

Artikel 9 Uitsluiting aanvullende werking boicwverordening 
In dit artikel wordt geregeld dat de aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de Groninger 
Bouwverordening niet van toepassing zijn. Hetgeen het bestemmingsplan regelt gaat voor datgene wat 
op dit gebied door de Bouwverordening wordt geregeld. Daarop is echter op een tweetal punten, die in 
dit artikel zijn genoemd, een uitzondering gemaakt. In onderdeel a wordt de Nota Parkeernormen van 
de gemeente Groningen voor dit bestemmingsplan van toepassing verklaard. 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel bevat een afwijkingsbevoegdheid, die op alle bestemmingen in het plangebied van 
toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan 
toe te staan, zowel qua omvang als qua functie. 

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 11 Overgangsrecht 
Dit artikel regeft het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Artikel 12 Slotregel 
Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam 
van het bestemmingsplan. 

3.2.2 Toeiichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten 
in en bij woningen 
De begrippen aan huis verbonden beroep en vrij beroep worden vaak, en ook hier, synoniem gebruikt. 
Het voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid aan huis verbonden beroepen -met behoud 
van de woonfunctie- uit te oefenen in een woning en de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken. 
In het algemeen is het verboden om, indien aan gronden en bouwwerken een woonbestemming of 
-functie is gegeven, deze te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. 
Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen 
van een vrij beroep niet in strijd is met de woonbestemming, tenzij het bestemmingsplan het tegendeel 
bepaalt en het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en de uitoefening van het beroep een ruimtelijke uitwerking 
of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het gaat veelal om een 
eenpersoonsberoep. 
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Op grond van de definitie van aan huis verbonden beroepen in dit bestemmingsplan zijn de betreffende 
activiteiten (onder voorwaarden, zie hierna) in overeenstemming met de functie wonen. Voor dergelijke 
activiteiten in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken is geen 
afwijking bij een omgevingsvergunning nodig. 

Of een bepaald gebruik in overeenstemming is met de functie woondoeleinden wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
a. de aard van het gebruik 
b. de omvang van het gebruik 
c. de intensiteit van het gebruik 
Ad a. Bij de 'aard' van het gebruik kan men denken aan een beroep weike naar zijn aard (ernstige) 

hinder voor zijn omgeving oplevert, of weike naar zijn aard grote verkeersproblemen zal 
opleveren. Het gebruik mag immers geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling 
van het verkeer. Het mag evenmin een onevenredige parkeerdruk veroorzaken. 

Ad b. Bij de 'omvang' van het gebruik is relevant of het gebruik meerdere mimten of gebouwen in 
beslag neemt, welk gedeelte van het gebouw door het gebruik in beslag wordt genomen, 
hoeveel vierkante meter het gebruik in beslag neemt. 

Ad c. Bij de 'intensiteit' van het gebruik kan worden gedacht aan frequent of incidenteel gebruik. 
Als nu blijkt dat het gebruik aldus een uitstraling heeft weike niet te rijmen vah met de gelegde 
woonbestemming, dan is het gebruik strijdig met de woonbestemming (zie ARRvS, AB 1993/163). 
Onder een 'vrije beroepsbeoefenaar' wordt verstaan: 'iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, 
persoonlijke kwaliteiten, die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen'. In de 
praktijk is het onderscheid moeilijk aan te geven. Bij vrije beroepen vah te denken aan: advocaat, 
accountant-administratieconsulent, ahematieve genezer, belastingconsulent, bouwkundig archhect, 
dierenarts, fysiotherapeut, gerechtsdeurwaarder, huidtherapeut, huisarts, interieurarchitect, juridisch 
adviseur, kunstenaar,logopedist, makelaar, medisch specialist, notaris, oefentherapeut, 
organisatieadviseur, orthopedagoog, psycholoog, raadgevend adviseur, redacteur, registeraccountant, 
stedenbouwkundige, tandarts, tandarts-specialist, (al dan niet beedigd) tolkvertaler, tuin- en 
landschapsarchitect, verloskundige. 

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Overige activiteiten, die niet vallen onder de aan huis verbonden beroepen, maar in bepaalde gevallen 
wel daarmee gelijk te stellen zijn, worden aangemerkt als beroeps- en/of bedrijfsmatige activheiten, die 
niet rechtstreeks passen binnen de woonbestemming. Zij zijn daarom niet bij recht toegestaan in dh 
plan. Wel is het mogelijk voor deze activhehen bij een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bestemmingsplan (zie lid 4.6 Afwijken van de gebruiksregels, voor zover voorkomend op de bij dit plan 
behorende Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken (bijiage 2). 
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Hoofdstuk 4 Overleg 

Toen aan het licht kwam dat de woning op het bedrijfsperceel van een planologische regeling moest 
worden voorzien is dit met de direct omwonende gecommuniceerd. Hierdoor kan de gebruikelijke 
inspraakronde worden overgeslagen en worden de betrokkenen en omwonenden op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het bestemmingsplan volgens de bestemmingsplanprocedure. 
Nadat het college het ontwerp had vrijgegeven voor de eerste tervisielegging ontstond de gelegenheid 
om zienswijzen in te dienen. Deze gelegenheid heeft plaatsgevonden in de periode van 10 oktober tot en 
met 20 november 2014. Er zijn geen zienswijzen op het plan binnengekomen. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn de wettelijk verplichte 
overleginstanties (waterschap en provincie) gevraagd op het plan te reageren. 
Beide instanties hebben aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben op het plan. 
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid / exploitatie 

Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen 
betrekking op nieuwe ontwikkelingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn en die door de 
gemeente worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk heeft echter betrekking 
op een reeds bebouwd deel van de gemeente, waarbij de ontwikkelingen aan het particuliere initiatief 
worden overgelaten. De door de gemeente te maken kosten bestaan uitsluitend mt plankosten en de 
kosten van onderzoek, dat nodig is met het oog op de voorberelding van het plan. Deze uitgaven komen 
ten laste van de algemene middelen van de gemeente. 
Omdat het voorliggende plan een actualisering vormt van geldende planologische regelingen en 
voornamelijk de bestaande toestand vastlegt, hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Voor 
zover functiewijziging heeft plaatsgevonden, is daarvoor vergunning verleend en strekt het 
voorliggende plan slechts tot inpassing daarvan. Voor het overige worden de bouwmogelijkheden, die 
volgens de vigerende regelingen bestaan, in het nieuwe bestemmingsplan niet gewijzigd of uitgebreid. 
Er doet zich dus geen mogelijkheid voor van kostenverhaal als bedoeld in afdeiing 6.4 van de Wet 
mimtelijke ordening. 
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Regels 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk met identificatienummer 
NL.IMRO.00I4.BP544BedrWolddijk-ow01 van de gemeente Groningen. 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijiagen. 

1.3 verbeelding: 

de verbeelding van het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk, met het 
identificatienummer NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-ow01. 

1.4 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.8 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.9 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.10 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

1.11 bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 
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1.12 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.13 maatvoeringsgrens: 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een maatvoeringsvlak. 

1.14 maatvoeringsvlak: 

een op de verbeelding geheel of gedeehelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, 
waarmee gronden zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van 
toepassing zijn. 

1.15 aan huis verbonden beroep: 

het beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn 
beperkte omvang in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken kan worden uitgeoefend, mits: 
1. het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, en 
2. de woonfunctie in overwegende mate intact blijft, en 
3. waarbij het beroep een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 
overeenstemming is. 

1.16 achtererfgebied: 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 
dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.17 additionele voorzieningen: 

voorzieningen, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of 
functie. 

1.18 archeologische verwachtingswaarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de hoge kans dat in dat gebied 
archeologische sporen voorkomen. 

1.19 archeologische waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten. 

1.20 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.21 bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf 
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1.22 bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een 
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opsiag- en 
administratieruimten en dergelijke. 

1.23 bedrijfswoning / dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kenneiijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein noodzakelijk is. 

1.24 beperkt kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.25 bestaand: 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand. 

1.26 bodemingrepen: 

werken en werkzaamheden waarvan mag worden aangenomen dat zij het bodemarchief kunnen 
aantasten. 

1.27 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een standplaats. 

1.28 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, weike hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

1.29 bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens 
functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

1.30 bruto vloeroppervlakte: 

de som van de oppervlaktes van alle bouwiagen van een gebouw, gemeten op de vloer van de 
bouwiaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 

1.31 dak: 

iedere bovenbeeindiging van een gebouw. 
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1.32 detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uhoefening van een beroeps- of bedrijfsactivheh. 

1.33 erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeehe daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.34 erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, weike is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van pomo-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal. 

1.35 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeehelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

1.36 geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg. 

1.37 geluidsgevoelige objecten: 

woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder en elk ander gebouw waar gedurende een langere periode van 
de dag mensen verblijven. 

1.38 geluidszoneringplichtige inrichting: 

een inrichting, bij weike ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld. 

1.39 grondgebonden woning: 

een gebouw, dat een vrijstaande woning of meerdere aaneengebouwde, mtsluitend naast elkaar 
en niet boven elkaar gelegen, woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 
eenheid kan worden beschouwd. 

1.40 groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen 
ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit. 

1.41 hogere grens waarde: 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet 
geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 
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1.42 hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeehe daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.43 hoofdmassa van de bebouwing: 

het hoofdgebouw exclusief architectonisch ondergeschikte delen die door de vorm 
onderscheiden kunnen worden van dit hoofdgebouw. 

1.44 kap: 

een door tenminste een hellend dakvlak omsloten dak dat meer dan 50% van de bovenste 
vloerlaag van de onderiiggende verdieping omvat. 

1.45 kleinschalige bedrijfsmatige activiteh: 

bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.46 kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovoUe inrichting is bepaald, die in acht 
genomen moet worden. 

1.47 logies met ontbijt: 

het verstrekken van gelegenheid tot ovemachting met ontbijt als toeristisch-recreatieve 
voorziening in een woning en ondergeschikt aan de woonfunctie. 

1.48 NEN: 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm. 

1.49 netto vioeroppervlak: 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) vloeroppervlakte van 
horecagelegenheden, kantoren, winkels, bedrijven of instellingen uitgezonderd de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 

1.50 oorspronkelijk hoofdgebouw: 

het hoofdgebouw zoals dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, 
overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd. 

1.51 openbaar toegankelijk gebied: 

weg als bedoeld in artikel I , eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met uhzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer. 
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1.52 peil: 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarvan de hoofdtoegang 
onmiddellijk aan een weg of een tuin grenst: de hoogte van die weg of tuin ter plaatse van 
de hoofdtoegang van het gebouw; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.53 prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 

1.54 recreatieve bewoning: 

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie. 

1.55 risicovoUe inrichting: 

een inrichting, bij weike ingevolge het Besluh Exteme Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij 
het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.56 seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pomografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.57 stacaravan: 

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken. 

1.58 standplaats voor straathandel: 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 
verkopen of afleveren van goederen dan wel aanbieden van diensten: 
a. gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 
b. door anderszins goederen uh te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, 
te verkopen of af te leveren. 

1.59 standplaats voor woonwagen: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 
kunnen worden aangesloten. 

1.60 voorerfgebied: 

erf dat geen onderdeel is van achtererfgebied. 
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1.61 voorgevel: 

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden 
aan de weg grenst, de gevel aan de zijde van de weg, waarop de hoofdtoegang van het gebouw 
is ontsloten. 

1.62 voorkeursgrenswaarde: 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uh de Wet geluidhinder 
en/of het Besluit geluidhinder. 

1.63 woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 
huishouden. 

1.64 woonhuis: 

een gebouw, dat een woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan 
worden beschouwd. 

1.65 woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in 
delen kan worden verplaatst. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 lengte, breedte en diepte van een gebouw: 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buhenzijde van de gevelvlakken en / of de buitenkant 
dakoverstek en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren. 

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 horizontale diepte van een gebouw: 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel. 

2.4 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 

2.5 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buhenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.7 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buhenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8 de hoogte van een bouwiaag 

de hoogte tussen de bovenkanten van boven elkaar gelegen vloeren, of tussen bovenkant vloer 
en vlakke afdekking, weike hoogte niet meer mag bedragen dan in de bouwregels is bepaald. 

2.9 bruto vloeroppervlakte van een bouwiaag: 

op de vloer van de bouwiaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 

2.10 de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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Artikel 3 Uitmetingsverschillen 

Voor zover op de verbeelding niet anders is aangegeven, wordt de vaststelling van afmetingen bepaald 
door middel van meting op de verbeelding, met dien verstande dat: 
a. de maatbepaling tot op 1 meter nauwkeurig geschiedt, en 
b. de maat van de openbare ruimte wordt berekend naar de ter plaatse geldende werkelijke situatie, 

behoudens indien de grenslijn van de bebouwing niet in de bestaande voorgevellijn is 
c. geprojecteerd. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 4 Bedrijf 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijven die zijn genoemd in de categorieen 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidszoneringplichtige en risicovoUe inrichtingen; 
b. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met dien verstande dat 

per bedrijf maximaal een bedrijfswoning is toegestaan; 
c. wonen, uhsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' 
d. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen, kamerverhuur en logies met ontbijt, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en 'wonen, met dien verstande dat logies 
met ontbijt uitsluitend is toegestaan in de (bedrijfs)woning en ten behoeve hiervan maximaal twee 
(slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt en het wonen de 
hoofdfunctie blijft; 

e. ondergeschikte detailhandel; 
f addhionele voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden. 

4.2.2 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 
b. De goothoogte en bouwhoogte mogen maximaal de aangegeven goothoogte en bouwhoogte 

bedragen. 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen. 
b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 

4.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verblijfssituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
Voor een toeiichting zie de juridische toeiichting in paragraaf 3.2. 
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4.4 Afwijken van de bouwregels 

4.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.2 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 3 meter. 

4.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 4.4.1, is slechts mogelijk indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. de verblijfssituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in lid 4.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

4.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet mimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een andere 

categorie dan die weike volgens lid 4.1 onder a. zijn toegestaan; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan detailhandel 

als bedoeld onder lid 4.1 onder e; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning, buiten de aanduiding 

'bedrijfswoning' en/of'wonen'; 
d. het gebruik van de gronden voor recreatief nachtverblijf, anders dan als bedoeld onder lid 4.1 onder 

d. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
milieusituatie, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5 onder a. juncto lid 4.1 
onder a voor de vestiging van: 
a. bedrijven die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn 

genoemd in de categorieen 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van, mits het geen 
geluidszoneringplichtige of risicovoUe inrichtingen betreft; 

b. kleinschalige bedrijfsmatige activitehen voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Staat 
van Bedrijfsactiviteiten wonen-werken. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 

5.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 200 m^ en een grotere diepte dan 
0,3 meter beneden maaiveld, waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, geldt dat deze uitsluhend 
mogen worden gebouwd nadat de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd, waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Indien archeologische waarden 
worden aangetroffen, dient een advies te worden ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken 
bij een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing. De nadere eisen zijn erop gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond 
(in shu) te behouden. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

5.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 
mits aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
b. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactivheiten niet 
onevenredig worden geschaad. 

c. Er worden technische maatregelen getroffen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden. 

d. Er wordt archeologisch onderzoek door middel van opgraving uitgevoerd op basis van een door het 
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen. 

e. De bouw van het bouwwerk wordt begeleid door een een deskundige op het terrein van de 
archeologische monumentenzorg. 

5.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Indien burgemeester en wethouders voomemens zijn om aan de in lid 5.4.1 genoemde vergunning 
voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 
om advies gevraagd. 
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5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

5.5.1 Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden de volgende activheiten uh te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van de gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur; 
b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting; 
c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

5.5.2 Uitzondering van de vergunningplicht 
Het in lid 5.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden: 
a. die het normale onderhoud betreffen; 
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dh plan; 
c. tot een oppervlakte kleiner dan 200 m̂  en een diepte kleiner dan 0,30 meter beneden maaiveld; 
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

5.5.3 Voorwaarden voor vergunningverlening 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin, naar oordeel van 
burgemeester en wethouders: 
a. de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in 

voldoende mate is vastgesteld; 
b. in voldoende mate is aangegeven op weike wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd. 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' 
van de verbeelding te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op 
het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uhoefening van een seksinrichting; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opsiag van aan hun gebruik onttrokken voer-, 

vaar- of vliegtuigen, werktuigen of machines of onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, 
schroot- en afbraak- en bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, puin, grind of brandstoffen, 
anders dan in verband met het normale onderhoud of ter verwezenlijking van de bestemming; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een 
automaten/amusementshal; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor standplaatsen voor woonwagens. 
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Artikel 8 Algemene bouwregels 

8.1 Woningsplitsing 

Het is verboden een bestaande woning te veranderen in en/of te vergroten tot twee of meer zelfstandige 
woningen. 

8.2 Afwijkingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
lid 8.1: 
a. mits: 

• de gebruiksoppervlakte woonfunctie van de bestaande woning groter is dan of gelijk is aan 
140 m^ en 

• de gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580 van elke zelfstandige woning die als 
gevolg van de splitsing ontstaat niet kleiner is dan 50 m ;̂ 

1. voor het splitsen ten behoeve van een meergeneratiewoning. 

8.3 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels met toepassing van de leden 8.2 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. het woon- en leefmilieu; 
b. de parkeersituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

8.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met dh artikel, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder 
geval gerekend het gebruik van een bestaande woning als meer dan een zelfstandige woning. 
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Artikel 9 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard 
blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behalve ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de parkeergelegenheid en de laad- en losmogelijkheden; 
b. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

10.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Voor zover zulks niet op grond van een andere bepaling van de regels kan worden toegestaan, kunnen 
burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan: 
a. van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van die 

maten, afmetingen en percentages en/of van de bij recht in de regels en/of op de verbeelding 
gegeven maten en afmetingen tot maximaal 1 meter; 

b. voor aanpassing in geringe mate van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteh daartoe aanleiding geven; 

c. voor overschrijding van de bouw- en/of maatvoeringsgrenzen: 
1. indien een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 
2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buhentrappen, terrassen, erkers, 
balkons, luifels, hijsinrichtingen, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare delen 
van bouwwerken; 

d. voor overschrijding van de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 
zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en buhentrappen, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 25 m^ bedraagt; 
2. deze bouwhoogte met maximaal 25% wordt overschreden; 

e. voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke doeleinden, 
zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met een maximale 
inhoud van 50 m ;̂ 

f. voor het oprichten van bouwwerken van openbaar nut en voor duurzame energieopwekking, zoals 
abri's, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompgebouwen voor 
warmte-koudeopslag en daarmee gelijk te stellen bouwwerken met een maximale inhoud van 200 
m ;̂ 

g. voor het oprichten van containers voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld 
in artikel 1.1., eerste lid. Wet milieubeheer, met een maximale inhoud van 200 m ,̂ met dien 
verstande dat voor ondergrondse containers geen maatvoeringsbeperkingen gelden; 

h. voor het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur; 
i . voor het bouwen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor 

elektricitehsopwekking op een dak van een bouwwerk; 
j . voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals vlaggenmasten, reclame-uitingen 

tot een maximale hoogte van 6 meter, gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen; 
k. voor het innemen van een standplaats voor straathandel; 
1. voor het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 4 meter; 
m. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot 

maximaal 10 meter vanaf peil, met dien verstande dat voor reclame-uitingen een maximale hoogte 
van 6 meter geldt; 

n. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot maximaal 40 meter vanaf peil. 

10.2 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels met toepassing van lid 10.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk. 
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Bijiagen bij de regels 
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Bijiage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
01 01 - landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. 2 

<= 500 m2 
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. 3.1 

> 500 m2 

15 10, 11 - vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vieesverwerking: 
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vieesafval 4.2 
151 101 4 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. > 3.2 

1000 m2 
151 101 5 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. <= 3.1 

1000 m2 
151 101 6 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. <= 3.1 

200 m2 
151 101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 
151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van 3.1 

kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
152 102 0 Visverwerkingsbedrijven: 
152 102 2 - conserveren 4.1 
152 102 3 -roken 4.2 
152 102 4 -verwerken anderszins: p . o 1000 4.2 
152 102 5 -verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m^ 3.2 
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m^ 3.1 
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrleken: 
1531 1031 1 -vervaardiging van aardappelproducten 4.2 
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 3.1 
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken: 
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 4.2 
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke 

olien en vetten: 
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke olien en 

vetten: 
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 
1543 1042 0 Margarinefabrieken: 
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1543 1042 2 - p.c. 250.000 t/j 4.2 
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrleken: 
1551 1051 3 - melkprodukten fabrleken v.c. < 55.000 t/j 3.2 
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 4.2 
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 3.2 
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. 200 m^ 2 
1561 1061 0 Meelfabrieken: 
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 4.2 
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 4.1 
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 4.1 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken: 
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 
1571 1091 0 Veevoerfabrieken: 
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) 4.2 

cap. < 10 t/u water 
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 2 

charge-ovens 
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 
1583 1081 0 Suikerfabrieken: 
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 5.1 
1583 1081 2 - v.c. 2.500 t/j 5.3 
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk: 
1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 3.2 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m^ 
1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 3.2 

200 m2 
1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1 
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 
1586 1083 2 - theepakkerijen 3.2 
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken: 
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 3.2 
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 4.2 
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2 
1597 1106 Mouterijen 4.2 
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

16 12 - verwerking van tabak 
160 120 Tabakverwerkende Industrie 4.1 

17 13 - vervaardiging van textiel 
171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 
172 132 0 Woven van textiel: 
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2 
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 4.2 
173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1 
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1 
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vioermattenfabrieken 4.1 
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en 3.1 

artikelen 

18 14 - vervaardiging van kleding; bereiden en verven van 

vastgesteld 
gemeente Groningen - Bedrijfsperceel Wolddijk 50 



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk

179

SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
bont 

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1 
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 3.1 

artikelen van bont 

19 15 - vervaardiging van leer en lederwaren (excl. 
kleding) 

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2 
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 
193 152 Schoenenfabrieken 3.1 

20 16 houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout. 
riet, kurk e.d. 

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2 
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven: 
2010.2 16102 1 - met creosootolie 4.1 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 3.1 
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 
203, 204, 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 3.2 
205 artikelen van hout 
203, 204, 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 3.1 
205 artikelen van hout, p.o. < 200 m2 

21 17 - vervaardiging van papier, karton en papier- en 
kartonwaren 

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1 
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken: 
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 
2112 1712 2 - p.c. 3 -15 t/u 4.1 
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 4.2 
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken: 
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 3.2 
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 4.1 

22 58 - uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van 
opgenomen media 

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2 
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

23 19 - aardolie-Zsteenkoolverwerk. ind. 
2320.2 19202 A Smeerolien- en vettenfabrieken 3.2 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 

24 20 - vervaardiging van chemische produkten 
2411 2011 0 Vervaardiging van industriele gassen: 
2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: 
2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 
2414.1 20141 AO Organ, chemische grondstoffenfabrieken: 
2414.1 20141 A l - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 
2414.1 20141 BO Methanolfabrieken: 
2414.1 20141 Bl - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): 
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 

z 
z 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat 
242 202 0 Landbouwchemicalienfabrieken: 
243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 
2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken: 
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 
2442 2120 1 - formuler ing en afvullen geneesmiddelen 3.1 
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 3.2 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

25 22 - vervaardiging van produkten van rubber en 
kunststof 

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2 
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 
2512 221102 1 - vioeropp. < 100 m2 3.1 
2512 221102 2 - vioeropp. 100 m2 4.1 
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2 
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven: 
252 222 1 - zonder fenolharsen 4.1 
252 222 2 - met fenolharsen 4.2 
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en 3.1 

assemblage van kunststofbouwmaterialen 

26 23 - vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk-
en gipsprodukten 

261 231 0 Glasfabrieken: 
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1 
262, 263 232,234 0 Aardewerkfabrieken: 
262, 263 232,234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 
264 233 B Dakpannenfabrieken 4.1 
2651 2351 0 Cementfabrieken: 
2652 235201 0 Kalkfabrieken: 
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2653 235202 0 Gipsfabrieken: 
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken: 
2661.1 23611 1 - zonder person, triltafels en bekistingtrille 4.1 
2661.1 23611 2 - met person, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 

t / H 

4.2 

2661.2 23612 0 
I/O 

Kalkzandsteenfabrieken: 
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales: 
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2 
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 4.2 
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton. 

(vezel)cement en gips: 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < lOOt/d 3.2 
2665, 2666 2365, 2369 2 -p.c. >= 100t/d 4.2 
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 
267 237 1 - zonder broken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m^ 3.2 
267 237 2 - zonder broken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m^ 3.1 
267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j 4.2 
2681 2391 Slijp- en poli jstmiddelen fabrieken 3.1 
2682 2399 AO Bitumineuze materialenfabrieken: 
2682 2399 A l -p.c. < 100t/u 4.2 
2682 2399 BO Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): 
2682 2399 Bl - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2 
2682 2399 DO Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 
2682 2399 DI - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

27 24 - vervaardiging van metalen 
272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: 
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 

profielzetterijen: 
273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 
274 244 AO Non-ferro-metaalfabrieken: 
274 244 A l - p.c. < 1.000 t/j 4.2 
274 244 BO Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: 
2751, 2752 2451,2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: 
2751,2752 2451,2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 
2753,2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: 
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

28 25, 31 - vervaard. en reparatie van produkten van metaal 
(excl. mach./transportmidd.) 

281 251,331 0 Constructiewerkplaatsen: 
281 251,331 1 - gesloten gebouw 3.2 
281 251,331 la - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1 
281 251,331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 4.1 
281 251,331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 4.2 
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven: 
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 
2822, 2830 2521, 2530, Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren 4.1 

3311 en stoomketels 
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 
284 255, 331 Bl Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.. 3.1 

p.o. < 200 m2 
2851 2561,3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 
2851 2561, 3311 1 - algemeen 3.2 
2851 2561,3311 10 - stralen 4.1 
2851 2561,3311 11 - metaalharden 3.2 
2851 2561,3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 
2851 2561,3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2 
2851 2561,3311 3 - thermisch verzinken 3.2 
2851 2561,3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 
2851 2561,3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen. 3.2 

polijsten) 
2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2 
2851 2561,3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2 
2851 2561,3311 8 - emailleren 3.2 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat 
2851 2561,3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken. 3.2 

verkoperen ed) 
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende Industrie 3.2 
2852 2562,3311 2 Overige metaalbewerkende Industrie, inpandig. 3.1 

p.o. <200m2 
287 259,331 AO Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: 
287 259, 331 A l - p.o. < 2.000 m2 4.1 
287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 
287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig. 3.1 

p.o. <200 m2 

29 27, 28, 33 - vervaardiging van machines en apparaten 
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: 
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2 
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren 1 MW 4.2 

30 26, 28, 33 - vervaardiging van kantoormachines en computers 
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 2 

reparatie 

31 26, 27, 33 - vervaardiging van over, elektr. machines. 
apparaten en benodigdh. 

311 271,331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. 4.1 
reparatie 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 
315 274 Lampenfabrieken 4.2 

32 26, 33 - vervaardiging van audio-, video-. 
telecom-apparaten en -benodigdh 

321 t/m 261, 263, 264, Vervaardiging van audio-, video- en 3.1 
323 331 telecom-apparatuur e.d. 
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

33 26, 32, 33 - vervaardiging van medische en optische apparaten 
en instrumenten 

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en 2 
instrumenten e.d. incl. reparatie 

34 29 -
34 29 vervaardiging van auto's, aanhangwagens en 

opieggers 
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven 
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 4.1 
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.2 
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1 
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opieggerfabrieken 4.1 
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

35 30 - vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's. 
aanhangwagens) 

351 301,3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 
351 301, 3315 1 - houten schepen 3.1 
351 301,3315 2 - kunststof schepen 3.2 
351 301,3315 3 - metalen schepen < 25 m 4.1 
352 302,317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
352 302,317 1 -algemeen 3.2 
352 302,317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 4.2 Z 

MW 
353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en-reparatiebedrijven: 
353 303,3316 1 - zonder proefdraaien motoren 4.1 
354 309 Rijwiel- en motorri jwielfabrieken 3.2 
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

36 31 - vervaardiging van meubels en overige goederen 
n.e.g. 

361 310 1 Meubelfabrieken 3.2 
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1 
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 2 
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 
37 38 
37 38 - voorberelding tot recycling 
372 383202 AO Puinbrekerijen en -malerijen: 
372 383202 A l - v.c. < 100.000 t/j 4.2 
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

40 35 produktie en distrib. van stroom, aardgas, stoom 
en warm water 

40 35 AO Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch 
vermogen >= 50 MWe) 

40 35 A l - kolengestookt (incl. meestook biomassa), 5.2 Z 
thermisch vermogen > 75 MWth 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 Z 
40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch 5.1 Z 

vermogen > 75 MWth,in 
40 35 BO bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 

MWe: 
40 35 Bl - covergisting, verbranding en vergassing van 3.2 

mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie 
40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van 3.2 

overige biomassa 
40 35 CO Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen: 
40 35 Cl - < 1 0 M V A 2 
40 35 C2 - 1 0 - 1 0 0 M V A 3.1 
40 35 C3 - 100-200 MVA 3.2 
40 35 C4 - 2 0 0 - 1000 MVA 4.2 Z 
40 35 DO Gasdistributiebedrijven: 
40 35 DI - gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 
40 35 EO Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 
40 35 El - stadsverwarming 3.2 

41 36 - winning en ditributie van water 
41 36 AO Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: 
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 
41 36 BO Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 
41 36 Bl - < 1 MW 2 
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SBI-code 
41 
41 

SBI-code 2008 
36 
36 

nr. 
B2 
B3 

omschrijving 
-1 - 15 MW 
->= 15 MW 

cat. 
3.2 
4.2 

45 
45 
45 
45 

45 

41, 42, 43 bouwnijverheid 
41,42,43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m^ 
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m^ 
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 

m2 

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 
m2 

3.2 
3.1 
3.1 

50 45, 47 - handel/reparatie van auto's, motorfietsen; 
benzineservicestations 

501, 502, 451,452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 2 
504 servicebedrijven 
501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 3.2 
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 
5020.4 45204 C Autospuhinrichtingen 3.1 
51 46 -
51 46 - groothandel en handelsbemiddeling 
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1 
5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met 4.2 

een verwerkingscapaciteh van 500 ton/uur of meer 
5122 4622 Grth in bloemen en planten 2 
5123 4623 Grth in levende dieren 3.2 
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 3.1 
5125, 5131 46217,4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 3.1 

consumptie-aardappelen 
5132, 5133 4632, 4633 Grth in viees, vieeswaren, zuivelprodukten, eieren. 3.1 

spijsolien 
5134 4634 Grth in dranken 2 
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 2 
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 
5138,5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 2 
5148.7 46499 0 Grth In vuurwerk en munitie: 
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opsiag < 10 ton 2 
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opsiag 10 tot 50 3.1 

5148.7 46499 5 
ton 
- munhie 2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen: 
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 
5151.2 46712 0 Grth in vioeibare en gasvormige brandstoffen: 
5151.2 46712 1 - vioeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4.1 
5151.2 46712 3 - tot vioeistof verdichte gassen 4.2 
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen: 
5152.1 46721 1 - opsiag opp. < 2.000 m2 4.2 
5152.2/.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2 
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen: 
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m^ 3.1 
5153 4673 2 - algemeen: b.o. 2000 m^ 2 
5153.4 46735 4 zand en grind: 
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m^ 3.2 
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. 200 m^ 2 
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat 
verwarmingsapparatuur: 

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m^ 3.1 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < - 2.000 m^ 2 
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 3.2 
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 2 
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 2 
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m^ 3.2 
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m^ 3.1 
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 3.2 

1000 m2 
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 3.1 

1000 m2 
518 466 0 Grth in machines en apparaten: 
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 
518 466 2 - overige 3.1 
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage. 2 

vakbenodigdheden e.d. 

60 49 - vervoer over land 
6021.1 493 Bus-, t ram- en metrostations en -remises 3.2 
6023 493 Touringcarbedrijven 3.2 
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 3.2 

schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m^ 
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 3.1 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m^ 
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

63 52 - dienstverlening t.b.v. het vervoer 
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: 
6311.1 52241 2 - stukgoederen 4.2 
6311.1 52241 7 - tankercleaning 4.2 
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: 
6311.2 52241 1 - containers 4.2 
6311.2 52242 10 - tankercleaning 4.2 
6311.2 52242 2 - stukgoederen 3.2 
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m^ 4.2 
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 4.2 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 3.1 
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

64 53 _ post en telecommunicatie 
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2 
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

71 77 - verhuur van transportmiddelen, machines, andere 
roerende goederen 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2 
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 3.1 

personenauto's) 
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

72 62 computerservice- en informatietechnologie 
72 62 A Computerservice- en 1 

informatietechnologie-bureau's e.d. 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
72 58, 63 B Datacentra 2 

73 72 - Speur- en ontwikkelingswerk 
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en 2 

ontwikkelingswerk 

74 63,69 t/m - overige zakelijke dienstverlening 
71,73,74,77,78, 
80 t/m 82 

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 4.1 

75 84 - openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale 
verzekeringen 

7525 8425 Brandweerkazernes 3.1 

80 85 - onderwijs 
85 85.53 Auto- en motorrijscholen 2 

90 37, 38, 39 - milieudienstverlening 
9001 3700 AO RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks: 
9001 3700 A l - < 100.000 i.e. 4.1 
9001 3700 A2 - 100.000-300.000 i.e. 4.2 
9001 3700 B rioolgemalen 2 
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 4.2 
9002.2 382 AO Afvalverwerkingsbedrijven: 
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 3.2 
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2 
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch 4.2 

vermogen > 75 MW 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 4.2 
9002.2 382 CO Composteerbedrijven: 
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 

92 59 - Cultuur, sport en recreatie 
921,922 591, 592, 601, Studio's (f i lm, TV, radio, geluid) 2 

602 

93 96 - overige dienstverlening 
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 2 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 2 
9303 9603 0 Begrafenlsondernemingen 1 

Verklaring gebruikte afkortingen 

niet van toepassing of niet relevant 
kleiner dan uur 
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>= groter dan of gelijk aan d. dag 
cat. categorie w. week 
e.d. en dergelijke j . jaar 
kl. klasse Z zoneringplichtig 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteh 
p.c. produktiecapaciteit 
p.o produktieoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
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Bijiage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken 

SBI-code SBI-code 2008 omschrijving cat, 
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1 
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 
2223 1814 Grafische afwerking 1 
2223 1814 Binderijen 2 
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 2 
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 2 
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 
61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 
633 791 Reisorganisaties 1 
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 
642 61 Telecommunicatiebedrijven 1 
65, 66, 67 64, 65, 66 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2 
70 41,68 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 
72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 
74 63, 69 t/m 71, Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

73, 74, 77, 78, 80 
t/m 82 

8021.3 85.31.3 Praktijkonderwijs 2 
8022.2 85.32.2 Educatie 2 
8042.1 85.59.1 Afstandsonderwijs 1 
8042.2 85.59.2 Bedrijfsopleiding en -training 2 
8042.3 85.59.9 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. 2 
8512,8513 8621,8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 
853 88.91.1 Kinderopvang 
921, 922 591,592, 601, Studio's (f i lm, TV, radio, geluid) 2 

602 

9234 8552 Muziek- en balletscholen 2 
9251, 9252 9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 
9305 9603 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

Verklaring gebruikte afkortingen 

n.e.g. niet elders genoemd 
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25 maart 2015
Nr. 6d.
Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 februari 2015
(4854561);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van december 2014, ongewijzigd
ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit 
voorstel vast te stellen;

II. geen exploitatieplan vast te stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 

Gemeente 

yjronmgen 

Onderwerp Herziene grondexploitatie De Velden 2014 

Registratienr. 4647968 Steller/telnr. PRO Tjerd van Riemsdijk/ 8978 Bijlagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

1. de herziene grondexploitatie van het project De Velden 2014 vast te stellen en de totale kosten te 
bepalen op € 5.999.000,--); 

II. de kosten te dekken uit: 
a) grondopbrengsten (€ 6.924.000,--); 
b) bijdragen derden (€ 72.000,-); 

III. het beschikbaar gestelde krediet van € 5.723.000,- te verlagen met € 773.000,- naar een 
uitvoeringskrediet van € 4.950.000,- tot en met 2016; 

IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet; 
V. de gemeentebegroting 2015 te wijzigen. 

Samenvatting 

Sinds 2007 bouwt Nijestee de woningen en voert de gemeente de werkzaamheden uit voor de inrichting 
van de woonomgeving. Daarvoor heeft de 
gemeente het Oosterparkstadion gesloopt en het 
terrein De Velden bouwrijp gemaakt. Vanwege de 
financiele en economische crisis is de 
bouwplanning reeds geruime tijd geleden 
bijgesteld naar de vraag op de woningmarkt. De 
looptijd van de exploitatie is in deze herziening 
verlengt van 2016 naar 2019. 
De verwachting is dat de exploitatie sluit met 
een voordelig saldo van € 997.000,-. We stellen 
u voor om een afdracht van € 330.000,- te doen 
aan de Reserve Grondzaken, waarmee de totale 
bijdrage aan de Reserve Grondzaken € 995.000 
bedraagt. Voor de periode tot eind 2016 is een 
uitvoeringskrediet benodigd van € 4.950.000,-.. 
Overeenkomstig de met u gemaakte afspraak dat 
de herziening van de grondexploitaties van 

reguliere projecten om de twee jaar herzien moeten worden, stellen wij u voor de herziene 
grondexploitatie De Velden 2014 vast te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 10 februari 2015 



 

Raadsvoorstel - Herziene grondexploitatie De Velden 2014

193

Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De herziening van deze grondexploitatie vindt regulier plaats overeenkomstig de afspraak met de raad en 
geeft m.n. de financiele stand van zaken aan in de exploitatie van het gebiedsontwikkelingsproject De 
Velden. Het beoogde positieve resultaat van de ca. 300 te bouwen woningen en de inrichting van het 
openbare gebied is geraamd op €997.000,- op startwaarde (1 juli 2014). 

Kader 

De geplande woningbouw vindt plaats in het kader van de wijkvernieuwing, overeenkomstig het 
wijkvernieuwingsplan, in de Oosterparkwijk op het terrein van het voormalige Oosterparkstadion van FC 
Groningen. 

Argumenten en afwegingen 

De stagnatie in de vraag naar koopwoningen heeft geleid tot een gewijzigde ontwikkeling van de nog te 
bouwen woningen in De Velden. Enerzijds ingegeven doordat Nijestee geen koopwoningen meer mag 
bouwen en anderzijds doordat onvoldoende borging aanwezig was voor de financiering van de door 
Nijestee geplande te realiseren programma's. Inmiddels heeft Nijestee afspraken gemaakt om dit jaar de ca 

26 woningen (19 eengezinswoningen en 7 
appartementen) aan de Merelstraat te laten 
realiseren. Voorts vinden onderhandelingen plaats 
met de ontwikkelaar/bouwer van Wijnen om 28 
eengezinswoningen en 40 appartementen te gaan 
bouwen in de as van het gebied, langs de reeds 
gebouwde vijver. Aan de Zaagmuldersweg wordt 
naar verwachting na de zomervakantie gestart met 
de bouw van het Kopland project. Het complex 
omvat 37 zelfstandige huurwoningen en 
bijbehorende ruimtes voor de zorg en therapie. 
Nijestee heeft de intentie om na opievering van Het 
Kopland in 2017 aan de Zaagmuldersweg nog 15 
eengezinswoningen en 40 appartementen in de 
sociale huur te realiseren. De nood heeft in dit 
geval geleid tot de deugt dat hiermee een grotere 
differentiatie in het toekomstige woningaanbod 
wordt gerealiseerd en het gebied definitief maakt. 

De woonomgeving is zo mogelijk in de planning naar voren getrokken om de leefbaarheid voor de reeds 
zittende bewoners in een eerder stadium aantrekkelijker te maken. Zo functioneert de vijver al in 
optimaforma. Het binnenkort onthulde beeld aan de kopse kant, tegen het park aan, geeft hieraan een 
ruimtelijke 'afsluiting'. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De direct betrokken bewoners van het reeds bewoonde gedeelte van het project en de bewonersorganisatie 
Oosterparkwijk worden en zijn regelmatig geinformeerd over de voortgang en wijzigingen in het plan. 

Financiele consequenties 

De totale uitvoeringskosten van het project De Velden zijn onder invloed van kostenstijgingen, rente
wijzigingen ed (zie toelichting) geraamd op € 5.999.000,-, inclusief een geraamde rentebate van € 792.000 
en exclusief de bijdrage aan de Reserve Grondzaken van € 995.000. De kosten worden gedekt uit de 
grondopbrengsten van € 6.924.000,- en uit bijdragen van derden van € 72.000,-. De risico's zijn beperkt 
omdat alle gronden reeds door Nijestee zijn afgenomen. Het resultaat van het project wordt verrekend met 
de reserve Grondzaken. 
Het beschikbare uitvoeringskrediet bedraagt € 5.723.000,-. Voor de periode tot en met 2016 zijn de nog te 
maken kosten, inclusief de aangegane verplichtingen, geraamd op € 4.950.000,- (exclusief de bijdrage aan 
de reserve Grondzaken).Dit vereist een wijziging in de gemeentebegroting 2015. 
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Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Herziene Grondexploitatie De Velden 
Betrokken dienst(en) ROEZ 
Soort wijziging Kredietverlaging 
Tijdsplanning krediet 2015-2017 

Financiele begrotingswiizlgln^lHB^Uitgaven 
8.2 Wonen - nieuwbouw -773 

Totalen begrotingswijziging -773 

-773 

-773 

0 
0 
0 

Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

De financiele risico's binnen dit project zijn gering. Als eventueel blijkt dat herontwikkeling van het gebied 
aan de orde is doordat de nog te realiseren fases niet ontwikkeld(kunnen) worden, zijn de kosten hiervan in 
eerste instantie voor Nijestee. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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De Velden  1 
 

Herziening grondexploitatie 2014 
De Velden (vm. Oosterparkstadion) 

 
 
Algemene gegevens 
 

Complexnummer 8000310 
Programmacategorie Wonen 
Projectleider Tjerd van Riemsdijk 
Planeconoom Anet Deen 
Versiedatum 22 september 2014 

 
 
Gebiedsbegrenzing 
 
Het exploitatiegebied Oosterparkstadion wordt begrensd door de Merelstraat aan de noordzijde, het 
Oosterpark aan de oostzijde, het Treslinghuis aan de zuidzijde en aan de westkant door de 
Zaagmuldersweg en het verzorgingstehuis Oosterparkheem. 
 
Kaartje exploitatiegebied  
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De Velden  2 
 

Ruimtegebruik en (eventuele) verandering in ruimtegebruik 
 

Begroting 2014 Begroting 2012 Verschil

Bruto-oppervlakte 54.115 m2 54.115 m2

Te handhaven:

nvt 0 m2 0 m2 -           

Subtotaal Te handhaven 0 m2 0 m2 -           

Netto-oppervlakte 54.115 m2 54.115 m2 -           

Uitgeefbaar:

woningbouw 26.580 m2 26.580 m2 -           

Subtotaal Uitgeefbaar 26.580 m2 26.580 m2 -           

Niet-uitgeefbaar:

verharding 14.440 m2 14.440 m2 -           

groen 5.720 m2 5.720 m2 -           

aans lui ting park 5.850 m2 5.850 m2 -           

water 1.525 m2 1.525 m2

Subtotaal Niet-uitgeefbaar 27.535 m2 27.535 m2 -           

Totaal Netto-oppervlakte 54.115 m2 54.115 m2 -           
 

 
Het ruimtegebruik is onveranderd. 
 
Financiële gegevens 
 

 Begroting 2014 Begroting 2012 

Prijspeil 2014 2012 
Rekenrente 3%* 3,8% 
Index kosten 2% 3% 
Index opbrengsten 2% vanaf 1-1-2017 2% 
Resterende looptijd 5,5 jaar (1-7-2014 t/m 2019) 4,5 jaar (tot en met 2016) 

 
*Rente: Hoewel de grondexploitatie een langere looptijd dan 5 jaar heeft, wordt het (lagere) 
percentage voor grondexploitatie met een kortere looptijd toegepast. Doordat de grondexploitatie 
een voordelig saldo kent, is er sprake van een rentebate. Om te voorkomen dat deze opbrengst te 
hoog wordt ingeschat, wordt het laagste percentage toegepast in de grondexploitatie. 

 
Uitslag in geld 
 

Gemaakte kosten op 1 juli 2014 € 3,71 miljoen 
Gerealiseerde opbrengsten op 1 juli 2014 € 6,70 miljoen 
Nog te maken kosten vanaf 1 juli 2014 € 2,29 miljoen 
Nog te realiseren opbrengsten vanaf 1 juli 2014 € 0 
Resultaatverwachting op 31 december 2019 € 1,00 miljoen positief 
Contante waarde per 1 januari 2015 bij eventueel verwacht tekort N.v.t. 
Vorige resultaatverwachting laatst vastgestelde begroting op 31 
december 2016 

 
€ 0,71 miljoen positief 
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Grondexploitatie 2014 
 

 
 

In de afgelopen jaren is er vanuit het project twee keer een afdracht aan de Reserve Grondzaken 

gedaan en bij de laatste herziening is hier een deel van weer terug in de grondexploitatie gebracht. 

Bij voorliggende herziening wordt opnieuw een afdracht aan de Reserve Grondzaken voorgesteld van 

€ 330.000 omdat het geraamde resultaat verbeterd is ten opzichte van de voorgaande 

grondexploitatie. Inclusief deze afdrachten is het geraamde resultaat budgettair neutraal.  

Kosten  Boekwaarde  Nog te realiseren Totaal t/m 2019

 per 1-7-2014  vanaf 1-7-2014 

Verwerving 1.134.000€                -€                                    1.134.000€                   

Sloopwerken 315.000€                   -€                                    315.000€                      

Bodemonderzoek/sanering 23.000€                     8.000€                            31.000€                        
Bouwrijpmaken 835.000€                   -€                                    835.000€                      

Woonrijpmaken 1.032.000€                1.791.000€                     2.823.000€                   

Planontwikkelingskosten 552.000€                   227.000€                        779.000€                      
Voorbereiding en toezicht 445.000€                   413.000€                        858.000€                      

Exploitatielasten 16.000€                     -€                                    16.000€                        

Rente 638.215-€                   153.785-€                        792.000-€                      

Totale kosten 3.713.785€                2.285.215€                     5.999.000€                   

Opbrengsten  Boekwaarde  Nog te realiseren Totaal t/m 2019

 per 1-7-2014  vanaf 1-7-2014 

Grondopbrengsten 6.923.600€                -€                                    6.924.000€                   

Overige (externe) bijdragen 72.000€                     -€                                    72.000€                        
Totaal opbrengsten 6.995.600€                -€                                    6.996.000€                   

Geraamd exploitatieresultaat 3.281.815€                2.285.215-€                     997.000€                      

Positief op eindwaarde 31-12-2019

Afdracht reserve grondzaken  Boekwaarde  Nog te realiseren Totaal t/m 2019

 per 1-7-2014  vanaf 1-7-2014 

Afdracht reserve grondzaken 2007 1.000.000€                -€                                1.000.000€                   

Afdracht reserve grondzaken 2009 75.000€                     -€                                75.000€                        

Bi jdrage ui t reserve grondzaken 2010 410.000-€                   -€                                410.000-€                      

Afdracht reserve grondzaken 2014 -€                               330.000€                         330.000€                      

Totaal afdracht reserve grondzaken 665.000€                   330.000€                        995.000€                      
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Verschillenanalyse grondexploitatie 2014 versus grondexploitatie 2012 
 

 
 
 
Toelichting op de kosten / relevante wijzigingen 
 
Een aantal ontwikkelingen heeft geleid tot een verlaging van de geraamde kosten.  
Ten eerste is de kostenstijging met 1% verlaagd, waardoor de kosten op eindwaarde lager uitkomen 
dan in voorgaande grondexploitatie.  
Ten tweede heeft het Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) een nieuwe raming gemaakt van 
de kosten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alle woningen aaneengesloten gebouwd zouden 
worden en het hele terrein vervolgens woonrijp zou worden gemaakt. De omstandigheden van de 
afgelopen jaren vragen om het gefaseerd uitvoeren van het woonrijp maken. Het Ingenieursbureau 
Gemeente Groningen (IGG) heeft in de afgelopen periode opnieuw een inventarisatie gemaakt van 
de maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd en hier een raming voor gemaakt. Deze raming is 
overgenomen in voorliggende grondexploitatie.  De totale kosten worden nu lager ingeschat, dit 
heeft te maken met een goedkopere slijtlaag van de aan te leggen weg.  
De over de afgelopen jaren gerekende prijsstijging van 3% is achteraf te hoog ingeschat.  
Ten derde is de geraamde rente opbrengst hoger geworden door het verlengen van de looptijd (van 
2016 naar 2019). Aan de andere kant nemen de geraamde planontwikkelingskosten toe door het 
verlengen van de looptijd. 
 
 
 

Kosten  Begroting   Begroting  Verschil

2014 2012

Verwerving 1.134.000€             1.134.000€                 -€                            

Sloopwerken 315.000€                315.000€                    -€                            

Bodemonderzoek/sanering 31.000€                  28.000€                      3.000€                    
Bouwrijpmaken 835.000€                835.000€                    -€                            

Woonrijpmaken 2.823.000€             3.065.000€                 242.000-€                

Planontwikkelingskosten 779.000€                714.000€                    65.000€                  
Voorbereiding en toezicht 858.000€                822.000€                    36.000€                  

Exploitatielasten 16.000€                  16.000€                      -€                            

Rente 792.000-€                641.000-€                    151.000-€                

Totale kosten 5.999.000€             6.288.000€                 289.000-€                

Opbrengsten

Grondopbrengsten 6.924.000€             6.924.000€                 -€                            

Overige (externe) bijdragen 72.000€                  72.000€                      -€                            
Totaal opbrengsten 6.996.000€             6.996.000€                 -€                            

Geraamd exploitatieresultaat 997.000€                708.000€                    289.000€                

Voordelig 31-12-2019 Voordelig 31-12-2016

Afdracht reserve grondzaken

Afdracht reserve grondzaken 2007 1.000.000€             1.000.000€                 -€                        

Afdracht reserve grondzaken 2009 75.000€                  75.000€                      -€                        

Bi jdrage ui t reserve grondzaken 2010 410.000-€                410.000-€                    -€                        

Afdracht reserve grondzaken 2014 330.000€                -€                            330.000€                 

Totaal afdracht reserve grondzaken 995.000€                665.000€                    330.000€                 



 

Geheime bijlage ex art 25 - herziene grex De Velden rv bijlage (vm. . . .

199

De Velden  5 
 

 
 
Toelichting op de opbrengsten / relevante wijzigingen 
 
De opbrengsten zijn niet gewijzigd. 
 
Kredietoverzicht 
 

Besluit Nr. Soort krediet Bedrag

RB 26 januari  2005 6g Voorbereidingskrediet 350.000€                     

RB 28 september 2005 11 Uitvoeringskrediet 5.997.000€                  

RB 20 februari  2008 6h herziene grondexploi tatie -€                             

RB 20 oktober 2010 6e herziene grondexploi tatie -€                             

RB 28 november 2012 6e geknipt ui tvoeringskrediet -624.000€                    

Totaal verstrekt krediet 5.723.000€                 

Gemaakte en geraamde, nog te maken kosten tot en met 2016, 

inclusief aangegane verplichtingen 4.950.000€                  

Benodigd aanvullend krediet tot en met 2016 -773.000€                    

 
Tot op heden is de bijdrage aan de Reserve Grondzaken in het krediet opgenomen. Omdat dit niet 
correct is, wordt dat in voorliggend voorstel hersteld waardoor het benodigde krediet verlaagd kan 
worden.  
 
Programmatische gegevens 
 
Bij programmacategorie Wonen: 
 
Woningen - begrote uitgifte in aantallen

nieuw aantal oud aantal

2014-2019 0 0

Totaal aantal woningen 0 0  
 
Toelichting op (eventueel) verschil 
 
Binnen deze grondexploitatie is de gronduitgifte volledig gerealiseerd. De ontwikkelende partijen 
Nijestee en De Huismeesters de woningen hebben evenwel het programma (circa 300 woningen) nog 
niet volledig gerealiseerd. De verwachting is dat de bouw van de resterende woningen (circa 125) in 
de resterende looptijd wordt voltooid. 
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Belangrijkste kansen en risico’s 
 
De risico’s binnen dit project zijn gering doordat de grondopbrengsten al zijn gerealiseerd en de 
uitvoering al voor meer dan de helft is gerealiseerd. Vertraging in het project leidt (zo lang de 
grondexploitatie nog niet is afgesloten) tot toename van de geraamde rente opbrengst. 
 
Nijestee heeft het terrein afgenomen met de afspraak de woningen te realiseren waarna de 
gemeente het terrein woonrijp maakt. Als blijkt dat herontwikkeling van het gebied aan de orde is 
doordat de resterende fasen niet tot ontwikkeling komen, zijn de kosten hiervan in eerste instantie 
voor Nijestee.  
 
 
Grafiek verloop boekwaarde  
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25 maart 2015
Nr. 6e.
Herziene grondexploitatie de Velden 2014.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
12 februari 2015
(4866580);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. de herziene grondexploitatie van het project De Velden 2014 vast te stellen en de totale 

kosten te bepalen op € 5.999.000,--;
II. de kosten te dekken uit:

a) grondopbrengsten (€ 6.924.000,--);
b) bijdragen derden (€ 72.000,--);

III. het beschikbaar gestelde krediet van € 5.723.000,-- te verlagen met € 773.000,-- naar 
een uitvoeringskrediet van € 4.950.000,-- tot en met 2016;

IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
V. de gemeentebegroting 2015 te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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CORRIGENDUM 

Raadsvoorstel: Kadernota verbonden partijen 

Registratienummer: 4848788. 

B&W besluit d.d. 10 februari 2015. 

Groningen, 5 maart 2015 

In de bijiage bij het raadsvoorstel, op pagina 8, is een onderdeel toegevoegd bij 
paragraaf "E) Afspraken bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen . 

De toevoeging luidt: 

-Er wordt expUciet aandach. geschonken aan de manier waarop geregeld is l,oe^ verbonden 
partij gewijzigd wordt en de wijze waarop de verbonden partij kan worden verlaten 

(uittreedregeling);" 

4866440 
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Raadsvoorstel 1 2 FEB 2015 /14 (40 
" Gemeente 

groningen 
Onderwerp Kadernota verbonden partijen 2015 

Registratienr. 4848788 Steller/telnr. Mark Koes/76 76 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Schroor Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad voor te stelien de kadernota verbonden partijen 2015 vast te stelien en gelijktijdig de kadernota 
verbonden partijen uit 2003 in te trekken. 

Samenvatting 

De gemeente Groningen gaat samenwerkingsverbanden aan omdat deze kunnen bijdragen aan het 
behartigen van het publieke belang. Groningen kent verschillende samenwerkingsverbanden in 
verschillende vormen. Zo zijn er circa dertig formele verbonden partijen (privaatrechtelijk en 
publiekrechtelijk). Er is sprake van verbonden partijen wanneer de gemeente zowel een bestuurlijk als een 
financieel belang heeft. De kadernota verbonden partijen gaat alleen over deze verbonden partijen. 

Bij verbonden partijen is het van belang de gemeentelijke governance goed te organiseren. Governance 
gaat onder andere over zeggenschap, verantwoordelijkheid, sturing, risicobeheersing, verantwoording en 
toezicht. 

De kadernota gaat in op de gemeentelijke afspraken die gelden voor verbonden partijen. 

B&W-besluit d.d.: 10 februari 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 11 december 2013 heeft de rekenkamer een onderzoeksrapport uitgebracht naar 
samenwerkingsverbanden in Groningen. Uit het rapport van de rekenkamercommissie komt naar voren dat 
de gemeente riiet altijd voldoende zicht heeft of samenwerkingsverbanden voldoende in control zijn. Ook 
concludeert de rekenkamer dat een afwegingskader ontbreekt, waaraan getoetst kan worden of nieuwe 
verbonden partijen wenselijk zijn en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. 

Op 1 oktober 2014 is in de raadscommissie Financien en Veiligheid gesproken over de discussienotitie 
verbonden partijen en samenwerkingsrelaties". De aanbevelingen uit het rapport van de 
rekenkamercommissie en de uitkomsten van de discussie in de raadscommissie zijn verwerkt in deze 
kadernota. In deze kadernota wordt uiteengezet hoe de gemeente Groningen met verbonden partijen om 
wil gaan. 

De kadernota is een actualisering van de nota verbonden partijen uit 2003. 

Kader 

Het wettelijke kader voor de verbonden partijen is vastgelegd in onder andere het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het Burgeriijk Wetboek. 
Het BBV geeft richtlijnen voor de informatievoorziening over verbonden partijen in de begroting en 
rekening van gemeenten. Hierin wordt een paragraaf verbonden partijen voorgeschreven en welke 
informatie daarin ten minste opgenomen dient te worden. 
De Wet Gemeenschappelijke Regeling geeft bepalingen voor gemeenschappelijke regelingen 
(samenwerkingsverbanden tussen openbare lichamen). In het Burgeriijk Wetboek staan bepalingen over : 
privaatrechtelijke organisatievormen. 

Het gemeentelijke kader voor verbonden partijen is opgenomen in de nota verbonden partijen uit 2003. Met 
de nu voorliggende nota wordt het kader geactualiseerd. 

In de kadernota is ervoor gekozen alleen in te gaan op formele verbonden partijen. Dit zijn partijen waarbij 
sprake is van een financieel en bestuurlijk belang voor de gemeente. In het rapport van de 
rekenkamercommissie werd breder gekeken naar samenwerkingsverbanden, waarbij met name ook 
aandacht was voor gesubsldleerde instellingen. Voor gesubsldleerde instellingen gelden afzonderlijke 
(beheers)afsprakeri die zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening. Daarnaast hebben alle 
gesubsldleerde instelling een contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie die periodiek contact 
heeft met de instelling en werken we met een Early Warning System, op basis waarvan we de financiele 
weerbaarheid kunnen bepalen en welke rapportage frequentie daarbij hoort (van een keer per jaar tot 
maandelijks). 

Argumenten en afwegingen 

Het aangaan van verbonden partijen is een middel om beleidsdoeleinden te realiseren. Als wordt gekozen 
voor samenwerking dient bepaald te worden in welke vorm de samenwerking plaats moet gaan vinden. Bij 
formele verbonden partijen kan worden gekozen tussen een publiek- of privaatrechtelijk vorm. 
Het realiseren van beleidsdoelstellingen en de verantwoording daarover vereist samenhang in sturen, 
beheersen, toezicht en verantwoorden. Bij verbonden partijen stelt de gemeente de kaders en wordt de 
uitvoering overgelaten aan andere organisaties. Deze organisaties leggen verantwoording af over de 
uitvoering en verzorgen de informatie die van belang is voor het evalueren van de bijdrage aan de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

Ons college legt verantwoording af aan uw raad voor de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
activiteiten op het gebied van sturen, beheersen, toezicht en verantwoording. 
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Voor een goede governance op de verbonden partijen is het belangrijk een goed beheersinstrumentarium 
beschikbaar te hebben. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten: 
• afwegingskader bij het aangaan van verbonden partijen; 
• risico analyse; 
• informatievoorziening aan college en raad; 
• heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. 

In de kadernota is een set van afspraken opgenomen over hoe wordt omgegaan met verbonden partijen. Bij 
de afspraken wordt onderscheid gemaakt in: 
• algemene afspraken; 
• afspraken bij het aangaan van samenwerkingsverbanden; 
• afspraken over het beheer van bestaande verbonden partijen. 

Het gaat overigens niet om allemaal nieuwe afspraken. Voor een deel betreft het afspraken die we al 
hanteren bij de bestaande verbonden partijen. In de kadernota worden de afspraken gestructureerd op een 
rij gezet. 

Bij de kadernota zijn ook vier financiele bijsluiters van verbonden partijen gevoegd. De financiele bijsluiter 
geeft informatie over verbonden partijen. De inhoud van de financiele bijsluiter is overgenomen van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Voor de volgende verbonden partijen hebben we een financiele 
bijsluiter opgesteld: 

Euroborg (NV); 
Groningen Airport Eelde (NV); 
Martiniplaza (BV); 
OV-Bureau Groningen Drenthe (GR) 

Uw raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de vorm en inhoud van de financiele bijsluiter. Naar 
aanleiding van uw bevindingen wordt voor alle verbonden partijen een bijsluiter opgesteld en tegelijk met 
de gemeenterekening 2015 aangeboden aan uw raad. 

Financiele consequenties 

De kadernota zelf heeft geen financiele consequenties. 

Overige consequenties 

De wijzigingen in de kadernota moeten er binnen de organisatie toe leiden dat op een meer gestructureerde 
wijze met het beheer en de informatievoorziening van verbonden partijen wordt omgegaan. Op deze 
manier dient beter geborgd te worden dat ons college en uw raad beschikken over informatie over 
belangrijke ontwikkelingen bij verbonden partijen en tijdig betrokken worden bij belangrijke besluiten..: 

Met de afspraken die we maken in deze kadernota verbonden partijen denken we een beter toezicht te 
kunnen houden op de verbonden partijen, waarbij we beter in staat zijn signalen in onze organisatie tijdig 
op te vangen en met elkaar te combineren. Dit betekent niet dat zich in de toekomst geen verassingen meer 
zullen voordoen. Verbonden partijen zijn zelfstandige organisaties, waarvan wij de verantwoordelijk riiet 
over kunnen en willen nemen. Dit betekent dat we ook afhankelijk zijn van een goede informatievoorziening 
vanuit de verbonden partijen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Kadernota verbonden partijen 2015 

De gemeente Groningen gaat samenwerkingsverbanden aan omdat deze kunnen bijdragen 
aan het behartigen van het publieke belang. Groningen kent verschillende 
samenwerkingsverbanden in verschillende vormen. Zo zijn er circa dertig formele verbonden 
partijen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk). Formele verbonden partijen hebben een extra 
risicoprofiel omdat de gemeente in verbonden partijen zowel een bestuurlijk als een financieel 
belang heeft. 
Naast verbonden partijen zijn er vele vormen van gemeentelijke betrokkenheid bij instellingen 
en instanties (bijvoorbeeld subsidierelaties, samenwerking met private partijen of 
inkooprelaties). Ook hierbij kan de gemeente overigens een (financieel) risico lopen. 

Bij samenwerkingsverbanden is het van belang de gemeentelijke governance goed te 
organiseren. Governance gaat onder andere over zeggenschap, verantwoordelijkheid, sturing, 
risicobeheersing, verantwoording en toezicht. 
Op 11 december 2013 heeft de rekenkamer een onderzoeksrapport uitgebracht naar 
samenwerkingsverbanden in Groningen. Uit het rapport van de Rekenkamercommissie komt 
naar voren dat de gemeente niet altijd voldoende zicht heeft of samenwerkingsverbanden 
voldoende in control zijn. Ook concludeert de rekenkamer dat een afwegingskader ontbreekt, 
waaraan getoetst kan worden of nieuwe verbonden partijen wenselijk zijn en in welke vorm 
dat zou moeten gebeuren. 

Op 1 oktober 2014 is in de raadscommissie Financien en Veiligheid gesproken over de 
discussienotitie 'verbonden partijen en samenwerkingsrelaties'. De aanbevelingen uit het 
rapport van de Rekenkamercommissie en de uitkomsten van de discussie in de 
raadscommissie zijn verwerkt in deze kadernota. In deze kadernota wordt uiteengezet hoe de 
gemeente Groningen met verbonden partijen om wil gaan en worden de rollen en 
bevoegdheden van college en raad beschreven. 

In deze kadernota gaan we achtereenvolgens in op: 
A) Afbakening verbonden partijen; 
B) Aanbevelingen van de rekenkamercommissie; 
C) Governance op verbonden partijen; 
D) Algemene afspraken over verbonden partijen; 
E) Afspraken bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen; 
F) Afspraken over het bekeer van bestaande verbonden partijen / samenwerkingsrelaties. 

Met de afspraken die we maken in deze kadernota denken we een beter toezicht te kunnen 
houden op de verbonden partijen, waarbij we beter in staat zijn signalen in de organisatie 
tijdig op te vangen en met elkaarte combineren. Ondanks deze afspraken, kunnen we 
vanzelfsprekend niet garanderen dat zich in de toekomst geen verassingen meer zullen 
voordoen. Verbonden partijen zijn zelfstandige organisaties, waarvan wij de verantwoordelijk 
niet over kunnen en willen nemen. Dit betekent dat we ook afhankelijk zijn van een goede 
informatievoorziening vanuit de verbonden partijen. 
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A) Afbakening verbonden partijen 

De definities die in deze kadernota worden gehanteerd, sluiten aan bij de definities die worden 
gehanteerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. 

Er is sprake van een financieel belang wanneer een aan de verbonden partij beschikbaar 
gesteld bedrag niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat, dan wel wanneer 
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De 
financiele relatie ontstaat door het verstrekken van risicodragend kapitaal, een lening of 
garantstelling. 

Bij een verbonden partij moet naast een financieel belang ook sprake zijn van een bestuurlijk 
belang. Er is een bestuurlijk belang wanneer de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit 
hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Met de 
zeggenschap is de gemeente in staat beslissende invloed uitte oefenen op de activiteiten van 
een ondememing of een gemeenschappelijke regeling. 

Een deelneming betreft een participatie in een besloten of naamloze vennootschap waarin de 
gemeente aandelen heeft. Deelnemingen zijn dus beperkt tot NV's en BV's. Een deelneming is 
een verbonden partij omdat sprake is van een financieel belang door het bezit van aandelen 
en een bestuurlijk belang als gevolg van het aan de aandelen verbonden stemrecht. 

Bij het aangaan van een verbonden partij dient sprake te zijn van een publiek belang. Hierbij 
dient door de gemeenteraad een besluit te worden genomen dat sprake is van een publiek 
belang. 

De gemeente vormt op meerdere manieren samenwerkingsverbanden met anderen. Daarbij is 
echter lang niet altijd sprake van (formele) verbonden partijen. Zoals hierboven al aangeven 
moet sprake zijn van een bestuurlijk en een financieel belang. Deze kadernota heeft alleen 
betrekking op de formele verbonden partijen en gaat niet over andere 
samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld gesubsldleerde instellingen. Bij gesubsldleerde 
instellingen is er wel sprake van een financieel belang maar ontbreekt de bestuurlijke 
participatie. 
Over de governance van gesubsldleerde instellingen gelden afzonderlijke afspraken. De 
algemene afspraken rondom het governance op de gesubsldleerde instellingen zijn 
opgenomen in de Algemene Subsidie Verordening. Hierin staat opgenomen op welke manier 
gesubsldleerde instellingen zich moeten verantwoorden. Daarnaast hebben alle 
gesubsldleerde instelling een contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie die 
periodiek contact heeft met de instelling. Tot slot noemen we hier nog het Early Warning 
Systeem. Op basis van de jaarrekeningcijfers van de gesubsldleerde instelling wordt bepaald 
wat de financiele weerbaarheid is en welke rapportage frequentie daarbij hoort (van een keer 
per jaartot maandelijks). 
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B) Aanbevelingen van de rekenkamercommissie 

Het onderzoek naar de samenwerkingsrelaties in Groningen is in opdracht van de 
rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau BYOND. In hoofdstuk4 van het 
onderzoeksrapport zijn de aanbevelingen van het onderzoek opgenomen. 

Op basis van deze conclusies komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen: 

1) Verbeter het risicomanagement ten aanzien van samenwerkingsrelaties 
Daarbij dient gezorgd te worden voor inzicht in: 
a) Samenwerkingsrelaties van de gemeente; 
b) De mate waarin doelen van de samenwerkingsrelaties worden gerealiseerd; 
c) De risicofactoren die zijn verbonden aan de samenwerkingsrelaties; 
d) De stand van zaken ten aanzien van de samenwerkingsrelaties; 
e) Het totale risico dat samenhangt met de samenwerkingsrelaties. 

Om te zorgen dat de informatie van een samenwerkingsrelatie bij een persoon 
beschikbaar is wordt een helder accountmanagement aanbevolen, waarbij de inhoudelijke 
ambtenaren een rol krijgen in het opvangen en melden van signalen. 

2) Ga als raad in gesprek met het college over hoe de raad geinformeerd wil worden over 
samenwerkingsrelaties en maak daar afspraken over. Daarbij wordt aanbevolen om het 
onderwerp samenwerkingsrelaties en de informatievoorzienig daarover minstens een keer 
per jaarte agenderen in een raadscommissie. 

3) Besteed als raad meer aandacht aan de te kiezen samenwerkingsvorm, de governance en 
het risicomanagement. Daarbij wordt een suggestie gedaan een afwegingskader voor 
samenwerkingsrelaties op te stelien. 

4) Evalueer als raad periodiek in hoeverre de doelen van de samenwerkingsrelaties worden 
gerealiseerd en in hoeverre bestaande samenwerkingsrelaties (in de huidige vorm) 
moeten worden gecontinueerd. 
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Het onderzoeksrapport en de reactie van het college hierop zijn besproken in de 
raadscommissie van 1 oktober 2014. De (gedeelde) opvattingen van de raadscommissie 
hebben we meegenomen in de kadernota. De belangrijkste zijn: 
• Het opstellen van een financiele bijsluiter bij het aangaan van verbonden partijen, waarin 

in ieder geval wordt ingegaan op de financiele situatie, risico's en ontwikkelingen en 
governancestructuur; 

• In de begroting dieper in te gaan op de governance, de financiele stand van zaken en 
eventuele dilemma's; 

• jaarlijks in een afzonderlijke commissie aandacht te besteden aan verbonden partijen 
waarbij per jaar drie verbonden partijen nader worden uitgediept. Het college zorgt dat de 
benodigde (financiele en inhoudelijke) informatie beschikbaar is; 

• nieuwe verbonden partijen met een aanzienlijk belang of risico worden voorgelegd aan de 
raad. Daarbij dient ook de rekenkamer de mogelijkheid te hebben om nader onderzoek uit 
te voeren. We sluiten hierbij aan bij de wijzigingen van de wet gemeenschappelijke 
regeling. Daarnaast geldt dat een rekenkamer(commissie) een onderzoeksbevoegdheid 
krijgen bij private samenwerkingsverbanden, zodra het belang van alle deelnemende 
gemeenten de grens van 50% overschrijdt. 

• met een afsprakenkader (toetsingskader) maakt het college een afweging over de 
verbonden partijen en de inrichting van de governance en legt deze met een voorstel aan 
de raad voor; 

• Bij verbonden partijen zal worden gevraagd om transparante informatievoorziening op de 
website. 
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C) Governance op verbonden partijen 

Het aangaan van verbonden partijen is een middel om beleidsdoeleinden te realiseren. Elk 
specifiek geval vraagt om een specifieke afweging, waarbij steeds de vraag centraal staat of 
samenwerking het beste bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelstellingen van de 
gemeente. Als wordt gekozen voor samenwerking dient bepaald te worden in welke vorm de 
samenwerking plaats moet gaan vinden. Bij formele verbonden partijen kan worden gekozen 
tussen een publiek- of privaatrechtelijk vorm. Bij het kiezen van een samenwerkingsvorm 
spelen de beginselen van openbaarheid en democratische controle, en democratische 
legitimatie van de (taak)uitvoering een belangrijke rol, zeker wanneer sprake is van overdracht 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Governance 
Het realiseren van beleidsdoelstellingen en de verantwoording daarover vereist samenhang in 
sturen, beheersen, toezicht en verantwoorden. Bij verbonden partijen stelt de gemeente de 
kaders en wordt de uitvoering overgelaten aan andere organisaties. Deze organisaties leggen 
verantwoording af over de uitvoering en verzorgen de informatie die van belang is voor het 
evalueren van de bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 
Het college legt op haar beurt verantwoording af aan de raad voor de wijze waarop invulling is 
gegeven aan de activiteiten op het gebied van sturen, beheersen, toezicht en verantwoording. 

Voor een goede governance op de verbonden partijen is het belangrijk een goed beheer-
instrumentarium beschikbaarte hebben. Hiervoor is een aantal instrumenten beschikbaar: 
• Afwegingskader bij het aangaan van verbonden partijen; 
• Risico analyse; 
• Informatievoorziening aan college en raad; 
• Heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. 

Afwegingskader 
Bij een voorstel tot aangaan van een verbonden partij, worden de verschillende 
mogelijkheden, waarop een taak kan worden uitgevoerd, in beeld gebracht. Op basis van de 
voor- en nadelen wordt een advies over een samenwerkingsvorm opgesteld voor college en 
raad. Het afwegingskader bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen wordt toegelicht in 
paragraaf Evan deze nota. 

Risico analyse 
Met de uitvoering van een risico-analyse krijgen we inzicht in maatschappelijke en financiele 
risico's en de manier waarop deze beheerst kunnen worden. Een risico analyse wordt 
uitgevoerd bij het aangaan van een verbonden partij en wordt vervolgens periodiek 
geactualiseerd. De frequentie van de actualisatie is afhankelijk van het risicoprofiel van de 
verbonden partij. Een risicoanalyse wordt zowel uitgevoerd bij het aangaan van een nieuwe 
verbonden partij als in de beheerfase (zie paragraaf E en F van deze notitie). 

Informatievoorziening 
Voor de uitvoering van de governance rol is het van belang dat de informatievoorziening 
richting college en raad op orde is. Met een verbonden partij worden afspraken gemaakt over 
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de aanlevering van informatie rondom de begroting en rekening en andere besluiten die van 
invloed kunnen zijn op de financiele situatie van de verbonden partij. 

Het is aan het college te zorgen voor een goede informatievoorziening aan de raad over de 
voortgang van verbonden partijen. De inhoud en de beoordeling van de informatie wordt 
zoveel mogelijk in de documenten van de gemeentelijke begrotingscyclus opgenomen. 

Rollen en verantwoordelijkheden 
De rollen en verantwoordelijkheden, zowel bestuurlijk als ambtelijk, worden duidelijk 
vastgelegd bij het aangaan van een verbonden partij. Daarmee wordt voorkomen dat er gaten 
vallen in de governance op de verbonden partijen. 

In het vervolg van deze kadernota zullen we afspraken rondom verbonden partijen uitwerken, 
waarbij we onderscheid maken tussen het aangaan van nieuwe verbonden partijen en 
beheren van bestaande verbonden. Hierbij hebben we de conclusies en aanbevelingen uit het 
onderzoek van de rekenkamercommissie en de opvattingen van de raadscommissie Financien 
en Veiligheid betrokken. 
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D) Algemene afspraken 

De kadernota verbonden partijen wordt eike vier jaar geactualiseerd, gekoppeld aan het 
aantreden van een nieuwe raad. Bij de actualisatie van de kadernota worden alle verbonden 
partijen, zoals opgenomen in bijiage 1, beoordeeld op nut en noodzaak. Daarvoor wordt een 
integraal overzicht opgesteld van de verbonden partijen met daarin onder andere een 
toelichting op de verbonden partij, (bestuurlijke) verantwoordelijken, doelen, risico's en 
ontwikkelingen. Dit overzicht wordt bij de 4-jaarlijkse doorlichting geactualiseerd. 

Voor de informatievoorziening over verbonden partijen aan de raad gelden de volgende 
algemene afspraken: 
• Het college heeft een actieve informatieplicht waar gaat over het informeren van de raad 

over relevante ontwikkelingen bij verbonden partijen; 
• De informatievoorziening vindt zoveel mogelijk plaats in de paragraaf verbonden partijen in 

begroting en rekening. In het geval van belangrijke ontwikkelingen wordt de raad 
afzonderlijk geTnformeerd; 

• Jaarlijkse worden de verbonden partijen besproken in een afzonderlijke vergadering van 
de commissie Financien en Veiligheid. In deze vergadering worden drie verbonden partijen 
nader besproken. Het college levert hiervoor de relevante informatie aan. 

Met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden bij verbonden partijen gelden de 
volgende algemene afspraken: 
• De inhoudelijke portefeuillehouder heeft de eerstelijns verantwoordelijkheid voor de 

verbonden partij. De portefeuillehouder financien houdt toezicht 
(tweedelijnsverantwoordelijkheid) op alle verbonden partijen; 

• Het inhoudelijke organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor het accountmanagement 
van de verbonden partij en wordt ondersteund door de adviseurs van het SSC. 
Concerncontrol is verantwoordelijk voor de tweedelijns control; 

• De accountmanager en concerncontrol hebben periodiek ambtelijk overleg over het 
betreffende verbonden partij. Met de grotere en risicovollere verbonden partijen wordt 
ten minste jaarlijks gesproken over de begroting en de rekening van de verbonden partij. 

De overige afspraken over het informeren van de raad en de governance van verbonden 
partijen komen aan bod in de volgende twee paragrafen. 
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E) Afspraken bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen 

Het uitgangspunt is dat we in beginsel terughoudend zijn bij het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsrelaties. Bij de besluitvorming over het aangaan van nieuwe verbonden 
partijen brengen we de afwegingen expliciet in beeld. Hierbij zal aandacht worden besteed 
aan de keuzemogelijkheden en alternatieve mogelijkheden om de taakte organiseren. 
Bij voorstellen voor het aangaan van een nieuwe samenwerkingsrelatie, geven we ook aan 
hoe we omgaan met de governance-aspecten. Onderstaand gaan we in op de governance 
aspecten die in ieder geval aan bod komen. 

• het stelsel van governance wordt beschreven en transparant gemaakt. Dit betekent dat 
wordt vastgesteld: 
- wie bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijk zijn, de ambtelijke verantwoordelijke 

vervult de rol van accountmanager binnen de organisatie of wijst een accountmanager 
aan. Een accountmanager is contactpersoon en verantwoordelijk voor de bundeling 
van informatie binnen de gemeentelijke organisatie; 

- wie (ambtelijk en bestuurlijk) de gemeente vertegenwoordigt in overleggen; 
- op welke wijze de besluitvorming van college en raad wordt geregeld (waaronder ook 

de procedure waarmee de raad wensen en bedenkingen kan geven bij besluiten die 
onder de bevoegdheid van het college vallen); 

- op welke wijze en wanneer raad en college worden geTnformeerd. 
• Bij het aangaan van een verbonden partij wordt expliciet een afweging gemaakt over de 

vorm van de verbonden partij (publiek- of privaatrechtelijk) en de vorm waarin (zoals 
bijvoorbeeld GR, stichting, vereniging, NV en BV). Bij een bestuurlijke bevoegdheid ligt 
een gemeenschappelijke regeling voor de hand. Wanneer sprake is van meer 
commerciele taken is, is een BV of NV-vorm logischer. Bij meer ideele verbonden partijen 
past een stichtings- of verenigingsvorm beter; 

• Er wordt expliciet aandacht geschonken aan de manier waarop geregeld is hoe de 
verbonden partij gewijzigd wordt en de wijze waarop de verbonden partij kan worden 
verlaten (uittreedregeling); 

• Per verbonden partij wordt een inventarisatie gemaakt welke overige besluitvorming of 
informatie noodzakelijk is om aan college en/of raad voorte leggen; 

• De interne governance van de verbonden partij / samenwerkingsrelatie wordt beoordeeld; 
• Er wordt een risicoanalyse van de verbonden partij uitgevoerd; 
• Voor de verbonden partij wordt een financiele bijsluiter opgesteld. 

Dit kader dwingt ons college bij het aangaan van verbonden partijen na te denken over 
bovenstaande governace aspecten, deze expliciet vast te leggen en voor te leggen aan de 
raad. De vastlegging van afspraken en de borging/toetsing daarvan vormt een systeem 
waarmee een goede basis onder nieuwe en bestaande verbonden partijen wordt gelegd. Het 
maakt het college verantwoordelijk en het stelt de raad in de gelegenheid te toetsen. 
De financiele bijsluiter die per verbonden partij wordt opgesteld is gebaseerd op de informatie 
van de Nederlandse Verenging voor Raadsleden. Zij hebben aangegeven welke elementen 
per verbonden partij van belang zijn. 
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De veranderingen die de gemeente te wachten staat in het sociaal domein vraagt scherpte op 
en in onze nieuwe verbonden partijen. Deze nieuwe verbonden partijen zullen als verbonden 
partijen worden opgenomen. Daarmee komen ze onder het governance-kader. Overigens 
hebben we hier met beperkte marges en keuzemogelijkheden te maken. 

F) Afspraken bij het beheer van bestaande verbonden partijen 

In deze paragraaf geven we aan welke afspraken we hebben omtrent de 
informatievoorziening en het beheer van bestaande verbonden partijen. Startpunt hierbij is de 
informatie in de financiele bijsluiter over de risico's en ontwikkelingen en de governance 
aspecten, die is opgesteld bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties (voor de als 
bestaande verbonden partijen wordt ook een financiele bijsluiter opgesteld). Dit geldt in ieder 
geval voor in bijiage 1 opgenomen verbonden partijen. 
In de bijiage bij deze nota is voor vier verbonden partijen een financiele bijsluiter opgenomen 
(bijiage 2). Hierin staan de informatie elementen die van belang zijn bij de beoordeling van de 
verbonden partijen. Indien uw raad van mening is dat de opgenomen informatie in de bijsluiter 
aansluit bij uw informatiebehoefte, stelien we ook voor de overige verbonden partijen een 
bijsluiter op. Deze geactualiseerde financiele bijsluiters worden jaarlijks geactualiseerd bij de 
gemeenterekening. 

Voor de bestaande verbonden partijen gelden de volgende governance aspecten: 

• Uw raad heeft een aantal bevoegdheden gekregen om toe te zien op gemeenschappelijke 
regelingen en daarover informatie te vragen. In formele zin heeft ons college hierin geen 
rol. We willen dit praktisch opiossen door de control op de relevante stukken van de 
gemeenschappelijke regeling voor uw raad uitte voeren en stukken voor de 
gemeenteraad voor te bereiden. Voor de privaatrechtelijk verbonden partijen geldt dat hier 
doorgaans het college het bevoegde orgaan is. 

• de conceptbegroting en -rekening (en eventuele andere management/tussenrapportages) 
van de publiekrechtelijke verbonden partijen' worden geagendeerd voor het college. Voor 
zover dit in de planning mogelijk is, gebeurt dit op het moment dat er nog invloed op de 
besluitvorming van de verbonden partij kan worden uitgeoefend. De conceptbegroting en 
-rekening brengt het college ter kennis van de raad ;̂ 

^ Voor privaatrechtelijke organisaties gelden de bepalingen in het Burgeriijk Wetboek. De instrumenten die 
kunnen worden ingezet voor private verbonden partijen zijn minder toegesneden op de specifieke 
overheidsaspecten. In de statuten kunnen nadere regels worden opgenomen voor bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden, informatievoorziening, begroting en verantwoording. Het is wel van belang deze 
afspraken bij oprichting of toetreding tot de verbonden partij worden geregeld (in de statuten of in een 
afzonderlijke overeenkomst met de verbonden partij). Het achteraf repareren is veel moeilijker. 

^ In de wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaande aan 
het begrotingsjaar moet zijn aangeboden aan Gedeputeerde staten. De ontwerp begroting dient acht weken voor 
deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. 
Ook is opgenomen dat voor 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar de algemene financiele en beleidsmatige 
kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden. 
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besluiten die invloed hebben op de (financiele) positie van de gemeente in de verbonden 
partij worden ter instemming voorgelegd aan het college. Daarbij kan het gaan om (niet 
limitatief): 
- belangrijke investeringsbeslissingen; 
- substantiele geldleningen; 
- aangaan van substantiele verplichtingen; 
- toetreding van een (andere) partij; 
- ontbinding en of vereffening van de verbonden partij. 
Het college informeert de raad hierover en stelt de raad in de gelegenheid hierover 
wensen en bedenkingen te geven wanneer de aard van het besluit hier om vraagt; 
De interne governance van het verbonden partij wordt periodiek beoordeeld. De intensiteit 
van de beoordeling is afhankelijk van de mate waarin de verbonden partij risico's loopt en 
de omvang van het belang van de verbonden partij voor de gemeente; 
De risicoanalyse van de verbonden partij wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de mate waarin de doelen van de verbonden partij worden gerealiseerd en 
deze doelen bijdragen aan de doelen van de gemeente Groningen; 
De financiele bijsluiter voor de verbonden partij wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Bijiagen: 
1. Verbonden partijen van de gemeente Groningen; 
2. Financiele bijsluiters van vier verbonden partijen (Euroborg, Groningen Airport Eelde, 

Martiniplaza en OV-bureau); 
3. Notitie verbonden partijen van 10 november 2014 van de commissie BBV. 
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Bijiage 1: Verbonden partijen van de gemeente Groningen 

Gemeenschappelijke regelingen 
1. Gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (in liquidatie) 
2. Gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (CEVAN) 
3. Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren 
4. Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen 
5. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te Groningen 
6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen te Groningen 
7. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG) 
8. Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 
9. Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers te Groningen 
10. Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio te Leer (Bondsrepubliek Duitsland) 
11. Gemeenschappelijke regeling GV-bureau Groningen Drenthe te Assen 
12. Gemeenschappelijke regeling Gmgevingsdienst Groningen te Veendam 

Stichtingen met daarin een financieel belang 
13. Stichting Sociaal Fonds Groningen te Groningen 
14. Stichting SIG te Groningen 
15. Stichting Ondernemerstrefpuntte Groningen 
16. Stichting Infoversumte Groningen 
17. Stichting WeerWerk Groningen te Groningen 

NV's, BV's en CV s 
18. NV Waterbedrijf Groningen te Groningen 
19. Martiniplaza BVte Groningen 
20. Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek 
21. Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele) 
22. NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag 
23. Thermiek BV 
24. NV Groningen Airport Eelde te Eelde 
25. Euroborg NVte Groningen 
26. NV Wonen boven Winkels te Groningen 
27. Community Network Noord Nederland BVte Groningen 
28. WarmteStad Holding BVte Groningen 

29. GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad) te Groningen 

Overige 
30. Oikocredit Nederland Fonds te Utrecht 
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Bijiage 2: Financiele bijsluiters verbonden partijen 

De informatie elementen van de financiele bijsluiter is overgenomen van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden. Voor de volgende vier verbonden partijen is een financiele bijsluiter opgesteld. 
- Euroborg (NV); 

Groningen Airport Eelde (NV); 
- Martiniplaza (BV); 

OV-Bureau Groningen Drenthe (GR) 

Naar aanleiding van de opvatting van de raad over de vorm en inhoud van de financiele bijsluiter wordt 
voor alle verbonden partijen een bijsluiter opgesteld en tegelijk met de gemeenterekening 2015 
aangeboden aan de raad. 
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• .• 7;-- --.k-' -J^. > 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in 
de ontwikkeling van het Europapark, de 
sportvoorziening voor betaald voetbal in Groningen. 

Relatie met programma Programma 1 Economie en Werkgelegenheid 
Programma 5 Sport en Bewegen 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen. 

Bestuurlijk belang Wethouder Van der Schaaf vertegenwoordigt de 
gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 
48.000 aandelen van nominaal € 1,-, zijnde € 48.000,-. 
De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuTtaire 
leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro. De restschuld 
bedraagt per 31 december 201416,3 miljoen euro. 

Vermogen Per 31 december 2013 bedraagt het eigen vermogen € 
97.278,-. Per 31 december 2012 was het eigen vermogen 
€325.876,-
Per 31 december 2013 bedraagt het vreemd vermogen € 
20.135.772,-. Per 31 december2012 was het vreemd 
vermogen €20.329.279,-. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2013 bedroeg € 228.598,- negatief. Dit 
wordt veroorzaakt doordat Euroborg NV vanaf 2012 
genoodzaakt is lineair af te schrijven. Onder 
ontwikkelingen wordt dit nader toegelicht. 

Risico's De Euroborg NV heeft FC Groningen als enige 
huurder, waardoor de Gemeente Groningen het 
risico loopt dat de Euroborg NV niet aan haar 
financiele verplichtingen kan voldoen als de 
huurinkomsten niet volledig worden ontvangen. 
Dit risico voor de gemeente is berekend op 8,4 miljoen 
euro met een kans van 25%. Voor het afdekken van 
het risico houdt de gemeente een 
weerstandsvermogen aan van 2,1 miljoen euro. 

De liquiditeit en solvabiliteit kunnen in de nabije 
toekomst in gevaar komen wanneer met ingang van 
het fiscale jaar 2016 de vrijstelling van Vpb-plicht voor 
overheidsbedrijven komtte vervallen. Dit scenario 
kan vergaande consequenties hebben voor de 
liquiditeitspositie van Euroborg N.V. Een extern fiscaal 
adviseur onderzoekt de gevolgen voor Euroborg N.V. 

Ontwikkelingen Vanaf 2012 is Euroborg NV genoodzaakt om in 
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overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 
een stelselwijziging toe te passen. Tot die datum werd 
annu'itair afgeschreven op de boekwaarde in plaats 
van lineair. Dit heeft negatieve gevolgen voor het eigen 
vermogen en het resultaat, maar geen invloed op de 
liquiditeitspositie, omdat de annuitaire lening niet 
wijzigt. 

Het voornemen is om een Topsportzorgcomplex aan de 
Laan Corpus den Hoorn te ontwikkelen, waarin het 
trainingscomplex van FC Groningen gehuisvest zal 
worden. De ontwikkeling bevindt zich in de 
haalbaarheidsfase waarbij de verschillende 
financieringsmogelijkheden warden onderzocht. 
Het trainingscomplex moetonderdak bieden aan de 
jeugdteams van FC Groningen en medische 
voorzieningen aan alle topsportclubs in Groningen. 
Euroborg N.V. wordt de opdrachtgever en zal het 
gebouw gaan verhuren. Naast bijdragen van derden, 
zal de gemeente een geldlening moeten verstrekken 
aan Euroborg NV voor de financiering van het gebouw. 
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•BUI • I I I HH 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang Het openbaar belang van de luchthaven is de 
bereikbaarheid door de lucht 

Relatie met programma Programma 1 Economie en Werkgelegenheid 
Programma 7 Verkeer 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen bezit 26 % van de aandelen 

Bestuurlijk belang Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt de gemeente 
in de aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 
3120 aandelen van nominaal € 453,-, zijnde € 1,08 
miljoen. 

Vermogen Per 31 december 2013 bedraagt het eigen vermogen € 
15,05 miljoen. Per 31 december 2012 was het eigen 
vermogen € 15,55 miljoen. 
Per 31 december 2013 bedraagt het vreemd vermogen € 
29,24 miljoen. Per 31 december2012 was het vreemd 
vermogen € 26,63 miljoen. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2013 bedroeg € 0,49 miljoen negatief 

Risico's In het strategisch plan "Werelden verbinden" is de 
kernboodschap dat de luchthaven groei nastreeft van 
personenverkeer om enerzijds de functie voor de 
bereikbaarheid van Noord-Nederland inhoud te 
geven, en anderzijds als noodzaak om een beter 
bedrijfsresultaatte bewerkstelligen. De eerste jaren 
wordt echter nog geen positief bedrijfsresultaat 
voorzien. Gezien het feit dat de agiostorting van de 
aandeelhouders met ingang van 2013 niet meer wordt 
ontvangen, zal het eigen vermogen van de 
ondememing de eerste jaren afnemen. 
Om de noodzakelijke groei te bewerkstelligen, is een 
route development strategic ontwikkeld. Voor route-
ontwikkeling zullen extra middelen vrijgemaakt 
moeten worden. 
Naast investeren in routeontwikkeling acht de 
directie verplaatsing van het brandweeronderkomen 
en uitbreiding van de terminal noodzakelijk. Hoewel 
de solvabiliteit en liquiditeit van de ondememing voor 
de komende jaren ruim voldoende zijn om de lopende 
zaken te kunnen bekostigen zijn de reserves van de 
ondememing niet toereikend om deze investeringen 
uit eigen middelen te financieren. De aandeelhouders 
is verzocht voor aanvullende financiering zorg te 
dragen, bijvoorbeeld uit regionale 
stimuleringsfondsen. Daarover zijn nog geen 
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Ontwikkelingen 

toezeggingen gedaan. 

Op 31 oktober 2013 is het Strategisch Plan "Groningen 
Airport Eelde, Werelden verbinden" door GAE 
gepresenteerd. Op 10 juni 2014 heeft het college 
hierover een standpunt ingenomen en zowel de raad 
als de directie hierover geTnformeerd (raadsbrief dd 14 
augustus '14). In de raadscommissie W&l van 
afgelopen november is deze brief besproken. 

Dit standput is als volgt geformuleerd: 
• Wij onderschrijven het belang van de luchthaven 

als versterking van het vestigingsklimaat voor 
bedrijven in de brede regio en de stad Groningen. 

• Wij kunnen instemmen met het Strategisch Plan en 
de verwoorde ambities en groeistrategie. 

• Wij kunnen instemmen met de extra investeringen 
in marketing en routedevelopment vanuit het eigen 
van vermogen van de NV 

• Wij zijn van mening dat de luchthaven in principe 
zichzelf financieel moet kunnen bedruipen. Totdat 
GAE de prognoses van reizigersaantallen en omzet 
waarmaakt investeren wij niet in het vliegveld. Wij 
zijn dus vooriopig niet bereid zorg te dragen voor 
de gevraagde investeringen in de terminal of 
brandweerkazerne. 

• Wij bieden wel ruimte voor een bescheiden 
bijdrage (eenmalig 60.000 euro) aan het Route 
Development Fonds, onder de voorwaarde dat ook 
de andere aandeelhouders en het bedrijfsleven 
hierin participeren. 

In de begroting voor 2015 wordt uitgegaan van de 
vervoersprognoses zoals geschetst in het Strategisch 
plan ("Werelden verbinden") waarbij opgemerkt wordt 
dat de vervoersontwikkeling redelijk "op koers" ligt. 
De prognoses voor het resultaat 2014 bedraagt een 
tekort van €923.000 (obv 3' kwartaalcijfers) ten opzicht 
van de begrote €912.000. Ingegaan wordt op de 
ontwikkeling, waarbij in 2014 zowel bestemmingen 
verioren zijn gegaan als nieuwe bestemmingen begroet 
konden worden. 
De belangrijkste ambitie op het gebied van 
routeontwikkeling blijft het realiseren van een 
verbinding met een hub-luchthaven. Kopenhagen is de 
meest kansrijke optie. In "Werelden verbinden" is zo'n 
netwerkverbinding voorzien in 2016, waarbij is 
aangegeven dat incentives nodig zijn om de 
luchtvaartmaatschappijen tegemoet te komen in de 
financiele risico's die het opzetten van een nieuwe 
verbinding met zich meebrengt. Participatie vanuit de 
regio, middels of naast het Route Development Fonds, is 
daarvoor een belangrijke voorwaarde. Groningen 
Airport Eelde werkt met een aantal regionale partners, 
onder andere verenigd in het 'Route Development 
Forum' aan die regionale steun.. 
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Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Groningen 

Doelstelling en openbaar belang De doelstelling en het openbaar belang van 
MartiniPlaza betreft het bevorderen van cultuur in de 
meest brede zin van het woord en het aanbieden van 
een zaiencomplex voor sportactiviteiten. 

Relatie met programma Programma Cultuur en Economie en Werkgelegenheid 

Deelnemende partijen Gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen 

Bestuurlijk belang Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt de gemeente 
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.; 

Financieel belang Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 
1800 aandelen van nominaal € 1000,-, zijnde € 1,8 
miljoen. 
De gemeente heeft leningen verstrekt met een 
restschuld per 31 december2013 van €12,96 miljoen. 
Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse subsidie 
van 1,8 miljoen euro. 

Vermogen Per 31 december 2013 bedraagt het eigen vermogen € 
3,94 miljoen. Per 31 december 2012 was het eigen 
vermogen € 7,56 miljoen. 
Per 31 december 2013 bedraagt het vreemd vermogen € 
16,43 miljoen. Per 31 december 2012 was het vreemd 
vermogen € 16,88 miljoen. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2013 bedroeg € 3,62 miljoen negatief 
Voor 2014 is het geprognosticeerde veriies € 0,98 
miljoen. Het boekjaar 2015 is conservatief begroot en 
komt uit op de nullijn. 

Risico's Het gebouwencomplex en de huidige locatie hebben 
een aantal nadelen die het concurrentieprofiel van 
MartiniPlaza belemmeren. De belangrijkste nadelen 
zijn de kwaliteit van het gebouwencomplex ende 
geschiktheld voor de diverse activiteiten. 
Daarnaast zijn de afstand tot de binnenstad, de matige 
bereikbaarheid voor openbaar vervoer en de slechte kwa 
hotelvoorzieningen belemmerende factoren. 

De belangrijkste risico's met betrekking tot het niet 
voortzetten van de activiteiten zijn: 

Afschrijving van de uitstaande lening (13,5 mio) 

Afschrijving van de waarde van de aandelen; 

Gevolgen sociaal statuut op grond waarvan 

medewerkers zijn geplaatst bij MP; 

Onderhoud c.q. afbreek leegstaand gebouw; 
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Asbest 

Economische spin off voor de stad valt weg. 
We schatten het risico bij het niet voortzetten op 25 • 
30 miljoen euro. 

Ontwikkelingen In het afgelopen jaar is de raad meerdere keren 
geinformeerd over de financiele situatie en het 
achterstalligonderhoud. Dit heeft geresulteerd in het 
afboeken van € 3 miljoen euro op het eigen vermogen 
en het beschikbaar stelien van € 6,6 miljoen euro om het 
achterstallig onderhoud weg te werken. De jaarschijf 
2014 ad € 2,4 miljoen is in december aan MartiniPlaza 
uitgekeerd. 
In juli 2014 is de raad geTnformeerd over de schorsing 
van de directeur en het vertrek van de Raad van 
Commissarissen. Besloten is vanuit de gemeente een 
tijdelijke eenhoofdige Raad van Commissarissen en een 
interim-directeur aan te stelien. Tevens is een tijdelijk 
extern financieel toezichthouder aangesteld, die 
rechtstreeks rapporteert aan de aandeelhouder. De 
interim-directeur is inmiddels aangesteld en brengt de 
financiele en organisatorische situatie in kaart en werkt 
aan een aangescherpte koers voor de toekomst. Er 
zullen twee onderzoeken worden uitgevoerd naar de 
toekomst van MartiniPlaza. Het betreft enerzijds een 
onderzoek naar de marktontwikkelingen en 
marktpositionering in combinatie met onderzoek naar 
de podiumfuncties en de daarbij behorende 
infrastructuur. Anderzijds zal het onderzoek betrekking 
hebben op de toekomstgerichte inrichting van de 
governance van MartiniPlaza en OPSB. 
De uitkomsten van het onderzoek zullen van waarde zijn 
voor de strategische visie voor de langere termijn van 
MartiniPlaza. 

De directeuren van MartiniPlaza en Oosterpoort/ 
Stadsschouwburg zijn begonnen met de gewenste 
samenwerking. Zij hebben gezamenlijk de positionering 
van hun respectievelijke organisaties ten opzichte van 
elkaar verkend. Er zijn concrete afspraken gemaakt op 
een aantal gebieden om de samenwerking nader uitte 
werken en te versterken. 

Voor 2015 wordt een omzettoename voor theater en 
daaraan gerelateerde horeca verwacht. Ook voor de 
overige productmarktcombinaties zal in de komende 
periode worden gekeken hoe nieuwe markten kunnen 
worden aangeboord en hoe meer omzet kan worden 
gehaald uit crossovers. Voor een deel zullen lagere 
afschrijvingen en lagere rentelasten als gevolg van 
herfinanciering van de leningen in 2015 ruimte geven 
aan de kostenkant, maar ook zal worden gekeken naar 
het flexibeler maken van de kostenstructuur. 
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-.• "Vr ..v; ..^ -.f. 4 'f. ?> 'k 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Assen 

Doelstelling en openbaar belang Het doel van het OV bureau is zoveel mogelijk mensen 
te stimuleren in de bus te stappen. Daarnaast zoekt het 
OV bureau met de opdrachtgevers naar passende 
oplossingen voor de vervoervraagstukken in de regio 
en levert zo een bijdrage om steden bereikbaar en het 
platteland ontsloten te houden. 

Het openbaar belang van het OV bureau is het vorm 
geven van het openbaar vervoer en het aansturen van 
de vervoerders in het openbaar vervoer. 

Relatie met programma Programma 7 Verkeer 

Deelnemende partijen Het OV-bureau is een initiatief van de provincies 
Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. 

Bestuurlijk belang Wethouder De Rook is lid van het dagelijks bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 9 leden, drie uit ieder 
betrokken overheidsorgaan. De Gemeente Groningen 
wordt hierin vertegenwoordigt door de wethouders de 
Rook, van der Schaaf en van Keulen. 

De raad wordt zo goed mogelijk geTnformeerd en 
betrokken. Dit gebeurt op vaste momenten (zoals 
begroting en dienstregeling) en op incidentiele basis. 

Financieel belang De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OV-
bureau is 159 duizend euro. 
De gemeente is wel voor 21% risicodragend in het OV-
bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit 
respectievelijk voor 44% en 35%. 

Vermogen Per 31 december 2013 bedraagt het eigen vermogen € 0 
miljoen. Per 31 december 2012 was het eigen vermogen 
€0 miljoen. 
Per 31 december 2013 bedraagt het vreemd vermogen € 
9,85 miljoen. Per 31 december 2012 was het vreemd 
vermogen € 4,24 miljoen. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2013 bedroeg € 3,88 miljoen. 
De begroting over 2015 is sluitend, rekening houdend 
meteen bezuinigingspakketvan 2,1 miljoen euro. Bij 
ongewijzigd beleid neemt het tekort de komende jaren 
toe, vooral doordat de kosten sneller toenemen dan het 
budget. Bij eike begroting worden 
bezuinigingsvoorstellen gedaan om tot een sluitende 
begroting te komen. 

Risico's De gemeente Groningen is voor 21% risicodragend in 
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het het OV-bureau. 

Het belangrijkste risico voor het OV bureau zit in de 
ontwikkeling van de reizigersinkomsten en de 
ontwikkeling van de inkomsten uit de BDU. 
Daarnaast gelden voor het OV-bureau (onder andere) 
de volgende risico's: 

Vereiste intensivering marketing 
nalatig haltebeheer 
de invloed van de landelijke politiek op de SOV 
een nieuwe verdeling van de SOV 
het regiovervoer kent een open einde 
de verhouding tussen bonussen en boetes 
verdeling sterabonnementen en kosten CVS 
risico's OV-chipkaart 
niet kostendekkend evenementenvervoer 
meerwerk vervoerders / onvolledigheid 
reizigersopbrengsten 
juridische risico's m.b.t. contracten 
werkdruk 
afhankelijkheid, financiering, landelijke 
ontwikkelingen BDU. 

In de notitie Risicomanagement en 
weerstandsvermogen bij de begroting 2015 zijn deze 
risico's nader beschreven en gekwantificeerd. De 
genoemde risico's zijn in 2013 niet opgetreden of 
konden worden opgevangen binnen de begroting. 

Ontwikkelingen De grootste opgave voor het OV Bureau is de tekorten 
van het OV beheersbaar te houden om daarmee het 
openbaar vervoer betaalbaar te houden. Deze tekorten 
ontstaan bij ongewijzigd beleid met name door het 
uiteenlopen van de indexering van het budget en de 
OV-index (kostenontwikkeling). 

In december is de raad verzocht zienswijzen kenbaar te 
maken om de concessie openbaar busvervoer 
Groningen en Drenthe met Qbuzz met 2 jaar te 
verlengen. Aan deze verlenging zijn verschillende 
voordelen verbonden voor het openbaar vervoer in 
Groningen en Drenthe. 

De verlenging biedt het OV-bureau significante 
financiele ruimte, die het mogelijk maakt de 
bezuinigingen van 2016 en 2017 het hoofd te 
bieden; 
Voor de OV-reiziger in Groningen en Drenthe biedt 
de verlenging meer comfort en de verlenging 
brengt aanzienlijke milieuvoordelen met zich mee; 
Door te verlengen krijgen gemeenten meer ruimte 
om met het OV-bureau mee te denken over een 
kapstok voor de eigen aanbesteding van het 
doelgroepenvervoer. 

Een financieel voordeel door een eventuele verlenging 
van de concessie kan worden ingezet om de 
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dooriopende rijks-bezuinigingen op het openbaar 
vervoer (deels) op te vangen. Op basis van de huidige 
prognoses zouden daarmee in 2016 en 2017 geen extra 
bezuinigingen nodig zijn en worden de prognoses voor 
2018 en 2019 gunstiger. 
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Uittreksel verslag F&V 05/02/14 
 

B.1. Onderzoek Rekenkamercommissie naar samenwerkingsverbanden  

 (raadsvoorstel 24 januari 2014)  

Dhr. Zuurbier (voorzitter Rekenkamercommissie): 

 Benadrukt dat de gemeente zich bij samenwerkingsverbanden wel verantwoordelijk voelt, 

anders was het geheel uitbesteed. Een vorm van sturing en controle is dus wenselijk. 

 Concludeert dat een eenduidig logisch systeem hiervoor ontbreekt en vaak ad hoc wordt 

vormgegeven. 

 Pleit voor periodieke evaluatiemomenten van samenwerkingsverbanden. 

 Roept op naast financiële risico's ook beleidsrisico's te betrekken. Doet de partij nog wat de 

bedoeling is? En welke vorm past daar het best bij? 

 Verwacht door de kerntakendiscussie en de decentralisaties nieuwe samenwerkingsverbanden, 

waarbij de te kiezen vorm en manieren van sturing en controle ook essentieel zullen zijn. 

Mw. Van Gijlswijk (SP): 

 Noemt het onderzoek een nuttig afwegingskader. 

 Vindt het tijd kritisch te kijken naar alle relaties door ze allemaal in beeld te brengen en waar 

nodig te saneren. Wil het college hier een voorzet voor geven? 

 Lijkt het goed eens in de vier jaar op deze wijze alle samenwerkingsverbanden tegen het licht 

te houden. 

 Pleit voor bespreking van samenwerkingsverbanden en hun doelstellingen in de functionele 

commissies en niet alleen in deze commissie.  

 Steunt het opsplitsen en prioriteren van te bespreken samenwerkingsverbanden. 

 Vindt het opvallend dat het subsidieproces nog steeds niet op orde is en vraagt aandacht voor 

professionalisering en waar mogelijk vereenvoudiging. 

 Vraagt hoe de raad meer vooraf betrokken kan worden bij ingrijpende beslissingen. 

Dhr. Baldew (PvdA): 

 Kan zich vinden in de aanbevelingen van het baanbrekende onderzoek. 

 Roept het college op het risicomanagement goed op te pakken. Wanneer pakt het college de 

aanbevelingen hierover op en wanneer volgt een rapportage? 

 Vraagt hoe het college de mogelijke risico's hanteert van de vele bestuurlijke vacatures bij 

O2G2. 

 Wil meer structuur geven aan het evalueren en bespreken van samenwerkingsrelaties. 

 Steunt het voorstel van de SP eens per vier jaar te evalueren welke nog nodig zijn. 

 Maakt graag afspraken met het college over de informatievoorziening. Dit kan 

uitkristalliseren in het auditcommittee. 

 Oppert kwaliteitseisen te stellen aan bestuurders en toezichthouders van instellingen waarbij 

de gemeente financieel risico loopt. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 

 Vond de besproken casussen leerzaam en voelt voor een systematische terugkoppeling. 

 Steunt evaluatie eens per vier jaar, maar kan zich voorstellen dat de raad ook per situatie 

wenst te agenderen.  

 Pleit voor voldoende aandacht voor risicomanagement. Vaak blijkt achteraf pas wie 

verantwoordelijk is bij calamiteiten. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij diefstal van een schilderij, 

het te water raken van een bus of het instorten van Martiniplaza? 

 Is benieuwd wanneer het college een voorstel over risicomanagement presenteert. 

 Stelt dat college en raad beide verrast werden door financiële tegenvallers. Hoe kan 

betrokkenheid van de raad bij hoge risicoprofielen beter?  

 Vindt dat de raad scherper mag zijn. Zo was het laatste grote topsportevenement in 

Martiniplaza het uitzwaaien van atleten naar Peking, terwijl de gemeente wel voor dit doel 

financiert. 
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Dhr. Luhoff (D66): 

 Stelt dat het rapport-Kouwenhoven een tijd geleden al duidelijk maakte dat duidelijker 

afspraken met subsidierelaties nodig zijn. Het onderwerp is structureel en actueel. 

 Pleit voor duidelijke bevoegdheden van de gemeente om direct te sturen, met name bij 

voorzieningen die de gemeente toch nooit zal laten vallen. 

 Is voor democratische controle op het niveau waar de besluiten plaatsvinden. Zo zouden 

medezeggenschapsraden na de verzelfstandiging van O2G2 meer bevoegdheden moeten 

hebben. 

 Is bezorgd over de doorlichting van het sociale domein, waaruit blijkt dat heldere 

subsidieafspraken ontbreken en de controlecyclus niet geheel doorlopen is. 

 Roept het college op het sociale domein mee te nemen in de schouw, mede met het oog op de 

aanstaande decentralisaties. Ook moet daarbij ruimte blijven voor vernieuwing. 

 Oppert grote instellingen die niet mogen omvallen op te knippen. 

Dhr. Koopmans (ChristenUnie): 

 Trekt zich als raadslid de harde conclusies aan. 

 Kan zich vinden in vierjaarlijkse evaluatie en het opstellen van een eenduidig kader. 

 Pleit voor verbeterd risicomanagement, zodat verrassingen als bij het Groninger Museum niet 

voorkomen. 

 Verifieert of het college vindt dat een uniforme behandeling van samenwerkingsverbanden 

door de grote verschillen niet mogelijk is.  

 Vraagt waarom de Rekenkamer in dat geval slechts drie grote casussen heeft uitgewerkt. 

Dhr. Van den Anker (Student en Stad): 

 Stelt vast dat bespreking van samenwerkingsverbanden lange tijd willekeurig was. 

 Hecht aan een vierjaarlijkse schouw en aandacht voor governance. Dit is belangrijk bij 

nieuwe verbonden partijen door de decentralisaties, maar ook bij bijvoorbeeld het Groninger 

Forum. 

 Vindt de governancescan bij partijen met een hoog risicoprofiel belangrijk om te bepalen of 

de gemeente meer aansturingsmogelijkheden zou moeten hebben. 

 Mist samenwerkingsverbanden waar het wel goed ging, die als voorbeeld kunnen dienen. 

 Vraagt zich af of de ambtelijk toezichthouder bij het Groninger Museum een 

toekomstbestendige oplossing is en een denkrichting voor controle bij toekomstige 

samenwerkingsverbanden. 

 Sluit aan bij de SP wat betreft behandeling in functionele commissies en verdere 

professionalisering van het subsidieproces. 

Dhr. Maat (Stadspartij): 

 Is ook voor bespreking van samenwerkingsverbanden in functionele commissies. Een aparte 

commissie samenwerkingsverbanden valt ook te overwegen. 

 Vraagt verduidelijking op de stelling dat de gemeente niet alles kan controleren bij 

organisaties. 

 Is benieuwd of gemeentelijke onderdelen door de veelheid aan onderdelen en 

aansturingsvormen mogelijk langs elkaar heen werken. 

 Neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer graag over. 

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren): 

 Sluit aan bij het voorstel vierjaarlijks te kijken of alle samenwerkingsverbanden nog nut 

hebben. 

 Vindt dat het college samenwerkingsrelaties goed in de gaten moet houden wanneer er veel 

publiek belang of geld mee gemoeid is. 

 Reflecteert dat haar partij vliegveld Eelde eigenlijk had moeten agenderen op basis van 

rapporten en publiciteit in de afgelopen jaren. Flora en fauna moesten wijken voor een 

onrendabele baanverlenging en de gemeente hevelde veel geld over. 

 Vraagt of er verbetervoorstellen komen voor het OV-bureau, die te weinig beleidsvragen aan 

het college en Provinciale Staten heeft voorgelegd. 

Dhr. Koops (CDA): 
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 Vindt de scope van het goede onderzoek erg breed met alle samenwerkingsverbanden. Het is 

goed om te beginnen met de subsidierelaties. 

 Gebruikt het onderzoek graag bij de kerntakendiscussie. Er staan duidelijke waarschuwingen 

in. 

 Constateert dat verbonden partijen niet echt leven bij de raad, terwijl extra waakzaamheid 

geboden is. Hopelijk komt het college met een beter format voor de betreffende paragraaf in 

de jaarrekening. 

 Is niet gerust op sturing op afstand, waarbij de gemeente tijdig verantwoordingsdocumenten 

moet analyseren. 

 Wordt niet blij van toezichthouders en bestuurders die via coöptatie hun stoel hebben 

ingenomen. 

 Vraagt of het college de raad steeds wil betrekken bij toekomstige oprichtingen. 

 Kan bij de casuïstiek zonder balans niet beoordelen wat een investering van 5,2 miljoen euro 

in aandelenkapitaal betekent. 

 Stelt vast dat een early warning system ontbrak bij Martiniplaza, gezien de laat 

geconstateerde problemen met meerjarig onderhoud. 

 Herkent conclusies dat doelen weinig SMART geformuleerd worden en dat weinig aandacht 

voor sturing en governance ook te wijten is aan de beleidskennis van raadsleden. 

 Schrikt dat het college en het ambtelijk apparaat geen gestructureerd inzicht hebben in de 

risicotaxaties van de samenwerkingsrelaties. 

 Vraagt of hardere afspraken mogelijk zijn wanneer raden van toezicht in beeld moeten 

komen. 

 Is benieuwd of het provinciale sterrensysteem uitkomst zou kunnen bieden. 

 Stelt dat niet met alle samenwerkingspartijen op gezette tijden gesproken wordt. 

 Pleit voor het classificeren en kwalificeren van alle partijen, zodat bij de uitvoering de focus 

licht op partijen met een slechte kwalificatie. 

Dhr. Zuurbier (voorzitter Rekenkamercommissie): 

 Denkt dat de commissie Financiën en Veiligheid met wat meer afstand naar verbonden 

partijen, governance en doelstellingen kan kijken. De raad beslist natuurlijk over de wijze van 

agenderen. 

 Kan zich een fasering van diepgravende behandeling goed voorstellen en raadt aan flink de 

tijd te nemen voor de politieke bespreking. Een optie is het gros van 

samenwerkingsverbanden kort te behandelen en een aantal dieper. Essentieel is het 

aanbrengen van structuur. Classificatie en kwalificatie kunnen helpen bij de prioritering. 

 Beaamt dat een prospectieve risicoanalyse belangrijk is, maar toch zijn nooit alle risico's uit te 

sluiten. De raad zou per geval goed moeten nadenken waarop hij wil sturen en controleren. 

Bij het Martiniplaza kun je bijvoorbeeld denken aan onderhoud en bezoekersaantallen. 

 Antwoordt dat democratische controle door medezeggenschapsraden pas mogelijk is na 

aanpassing van de regels. 

 Stelt dat de decentralisaties tot nog meer uitvoering door externe partijen zullen leiden, 

waardoor de Rekenkamercommissie ook geen bevoegdheden tot onderzoek heeft. Dit speelt 

landelijk. 

Wethouder Schroor: 

 Benadrukt de grote verscheidenheid en complexiteit van het onderwerp.  

 Stelt dat verantwoordelijkheden vaak heel precies op papier staan, maar dat de praktijk soms 

weerbarstiger is zoals bij Martiniplaza. 

 Ziet verbeteringsmogelijkheden zaken beter te regelen en de voorspelbaarheid te vergroten, 

zoals ook bij het onderhoud van Martiniplaza. Toch zal een partij eigenstandige beslissingen 

moeten nemen in de eigen bedrijfsvoering, anders moet de gemeente het zelf weer in huis 

nemen. 

 Noemt als voorbeeld de Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Het streven was eerst 

verzelfstandiging, maar de onderhoudsproblemen leidden tot een omgekeerde beweging. 

 Onderschrijft dat de kwaliteit van bestuurders en toezichthouders belangrijk is. 
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 Stelde met de raad van toezicht van het Groninger Museum een kwaliteitsprofiel op met ook 

aandacht voor de vergaderfrequentie en verbondenheid met de regio. 

 Antwoordt dat het provinciale sterrensysteem de problemen bij het Groninger Museum ook 

niet kon voorkomen. 

 Werkt aan het verbeteren van het subsidieproces. Zo zijn alle subsidierelaties online 

inzichtelijk en komt er een early warning system voor omvangrijke subsidies. De monitoring 

wordt hierop aangepast en kan variëren van jaarlijks tot intensief. 

 Komt nader terug op dit systeem in de analyse van het rapport over drie tot vier weken. 

 Wil als college de raad in staat stellen een goed debat te voeren. Daarbij helpen de jaarlijkse 

sturingsinformatie in de rekening en de vierjaarlijkse evaluatie of alle samenwerkingsrelaties 

nog zin hebben en goed functioneren. Dit is een fundamenteel debat. 

 Zal binnen het college bespreken hoe vaker inhoudelijk debat over verbonden partijen met de 

raad gevoerd kan worden. Portefeuillehouders nemen in het dagelijks bestuur uiteindelijk 

specifieke beslissingen. 

 Meldt dat O2G2 dit voorjaar een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt en met spoed een nieuwe 

directeur-bestuurder zoekt.  

 Gaat niet meer over personele aangelegenheden bij O2G2 en wijst op de formele rol van de 

raad de begroting met O2G2 te bespreken. 

 Schat in dat de vacatures de financiële belangen van de gemeente niet in gevaar brengen. 

 Is bereid het sociale domein en het mogelijk opknippen van grote instellingen mee te nemen 

in de schouw. 

 Wijst erop dat de gemeente in sommige gevallen de rekening moet betalen. Zo is de 

Stadsschouwburg een monument. 

 Besteedt erg veel aandacht aan de uitrol van de decentralisaties, ook omdat er bepaalde 

risico's nog niet in beeld zijn. 

Het raadsvoorstel wordt als conformstuk geagendeerd voor de raad van 19 februari 2014. 
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VERSLAG EXTRA RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID 

 

Datum:  1 oktober 2014 

Plaats:  oude raadzaal 

Tijd:  13.00 – 14.55 uur 

 

Aanwezig: de heer B.N. Benjamins (voorzitter, D66), de dames L.R. van Gijlswijk (SP), N.G.J. Temmink 

(SP), C.E. Bloemhoff (PvdA), S.A. Koebrugge (VVD), A. Kuik (CDA) tot B1, de heren C. Schimmel (D66), 

A.J. Wonink (D66), D.J. van der Meide (PvdA), M. van der Glas (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij), 

R. Bolle (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), M.M. van den Anker (Student en Stad) en T. van Zoelen 

(Partij voor de Dieren) 

Namens de griffie: de heer W.T. Meijer (commissiegriffier) 

Namens het college: de heer T. Schroor (D66) 

Afwezig m.k.: mevrouw E. Akkerman (VVD) 

Insprekers: geen 

Verder aanwezig: de heer T. Dijkstra (concerncontroller) 

Verslag: de heer J. Bosma 

 

 

A.  ALGEMEEN DEEL 

A.1. Opening en mededelingen 

De voorzitter: 

 Opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

 Meldt dat de workshop Veiligheidsbeleid (22 oktober 2014, 16.30 uur) niet doorgaat. 

Wethouder Schroor: 

 Stelt de SP gerust dat het Twaalfde Huis, waarvan de veiligheidsmiddelen wegvielen, nu is 

opgenomen in de financiering voor maatschappelijke opvang. 

 Tekent stukken al enige tijd digitaal, maar de griffie heeft nog papieren stukken nodig. Tot de 

informatiestroom tussen college en raad volledig digitaal is, geldt nog de huidige werkwijze. 

 

A.2. Vaststelling agenda 

De voorzitter staat bij hoge uitzondering een rondvraag toe in deze extra vergadering. 

De agenda wordt conform deze wijziging vastgesteld. 

 

A.3. Rondvraag 

Mw. Kuik (CDA): 

 Informeert vanwege de aardbeving van gisteren naar de uitvoering van de motie over 

aardbevingsrisico's en kwetsbare gebouwen, het achtstappenplan en de impactstudie. 

Wethouder Schroor: 

 Werkt voor nieuwbouwvergunningen met een verstevigde norm vanwege aardschokken. 

 Wacht de landelijke norm voor bestaande bouw af, die het Rijk in de loop van 2015 uitwerkt. 

 Voert met geld van de NAM vervroegd onderzoek uit naar veertien kwetsbare gebouwen, zoals de 

Tasmantoren, de Martinikerk en Kardinge. 

 Discussieert met de NAM over of ook scholen eerder onderzocht kunnen worden, hetzij door de 

NAM hetzij met geld van de NAM. 

 Schrok van de aardbeving, waaruit blijkt dat niet negen plus één, maar tien gemeenten last hebben. 

 Zegt een uitgebreide brief toe in oktober over de stand van zaken en de acties. 

 

B. INHOUDELIJK DEEL  

B.1. Discussienotitie verbonden partijen en samenwerkingsrelaties (collegebrief 19 september 2014) 

 + Aanpak controlegat samenwerkingsverbanden (brief rekenkamercommissie 18 juni 2014) 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

 Had meer van de nota verwacht, die lang op zich liet wachten. Politieke gevoeligheid speelt een 

grote rol. 
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 Vindt het goed en voor herhaling vatbaar dat suggesties van de griffie zijn overgenomen. 

 Zou een reactie van de rekenkamercommissie op prijs stellen. 

 Concludeert uit recente voorbeelden dat samenwerkingsverbanden onvoldoende herijkt zijn en dat 

risico's financieel en materieel onvoldoende breed in beeld zijn gebracht. De gemeente betaalt dan. 

 Vraagt meer informatie over de onderhoudsproblematiek van de Stadsschouwburg. 

 Acht het nodig dat het college niet alleen passief informatie ontvangt, maar ook zelf onderzoek doet. 

Bij Martiniplaza bleken de cijfers ondanks de paraaf van de accountant niet zo rooskleurig. 

 Wil een fundamentele discussie over hoe college en raad beslissen al dan niet over te gaan tot een 

samenwerkingsverband. Het moet een aparte vergadering blijven als vandaag. 

 Mist een argumentatie waarom het college van governanceaspecten af zou willen kunnen wijken. 

 Lijkt de jaarrekening geen geschikt moment voor het bespreken van de uitwerking: het is laat en 

men heeft het dan al druk. 

 Vraagt of het college de aanbeveling over het controlegat overneemt en overweegt een motie. 

 Mist een voorstel om het budget van de rekenkamercommissie op te hogen (motie). Komt dit bij de 

begroting? 

Mw. Bloemhoff (PvdA): 

 Vindt het stuk goede stappen bevatten op het gebied van governance en een sterkere rol voor de 

concerncontroller. Met het oog op de decentralisaties is de discussie des te belangrijker. 

 Bepleit terughoudendheid met deelname aan een BV, NV of gemeenschappelijke regeling vanwege 

het verlies aan democratische controle. 

 Wil tijdig meedenken over de te kiezen vorm als het toch nodig is. De raad schoot hierin zelf ook 

tekort. Een soort kadernota zou in moeten gaan op de meerwaarde, de sturingswijze, de 

maatschappelijke effecten, evaluatiemomenten en de manier van uittreden. 

 Is ervoor dat de rekenkamercommissie onderzoek kan doen bij nieuwe én bestaande verbonden 

partijen. 

 Is voor een jaarlijkse aparte bespreking, waarbij drie verbonden partijen stevig doorgelicht worden. 

 Juicht een actieve rol van de griffie toe. In Friesland heeft een aantal griffies afspraken gemaakt over 

het tijdig aanleveren van stukken bij een gemeenschappelijke regeling. 

 Vindt het college de plank misslaan door te stellen dat collegeleden geen formele rol zouden hebben. 

De raad kan een wethouder instructies meegeven en ter verantwoording roepen als AB-lid. 

 Verwacht van het college een actieve opstelling bij alle verbonden partijen, maar ook bij 

organisaties waarbij een faillissement grote gevolgen heeft, zoals Simplon. Het college moet 

vooraan in de keten betrokken zijn en de raad informeren. 

 Vindt het goed concerncontrol een centrale rol te geven. Zo waren er op verschillende plekken in de 

organisatie signalen over het Groninger Museum zonder dat ze verbonden werden. 

 Wil kwalitatief goede mensen met hart voor de zaak in raden van toezicht middels een 

sollicitatieprocedure. Omgaan met politiek-bestuurlijke gevoeligheid moet een van de competenties 

zijn. Het mag geen baantjesmachine zijn. 

 Oppert van elke verbonden partij transparantie te eisen door op hun website jaarstukken te 

publiceren en de leden van directie en raad van toezicht te vermelden. Dit was bij Martiniplaza niet 

het geval. 

Dhr. Koopmans (ChristenUnie): 

 Kan zich vinden in op maat gesneden plannen, maar vindt bespreking bij de jaarrekening laat en 

vreest dat het onder zal sneeuwen. Een aparte commissievergadering is beter. 

 Wil voorkomen dat de gemeente opeens veel geld uit moet trekken, zoals bij Martiniplaza, O2G2, 

Simplon en het Groninger Museum. 

 Kan zich grotendeels vinden in de governancemaatregelen en het voorstel van de PvdA elk jaar drie 

verbonden partijen door te lichten. 

 Is voor SMART geformuleerde doelstellingen, maar waakt er ook voor zich met de bedrijfsvoering 

te bemoeien. 

 Sluit zich aan bij de Stadspartij wat betreft de opmerking dat de rekenkamercommissie ook 

onderzoek moet kunnen doen bij verbonden partijen waarbij het belang kleiner is dan 50% en 

overweegt ook een motie. 
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 Neemt graag het aanbod van de griffie aan verbonden partijen in kaart te brengen. 

Mw. Koebrugge (VVD): 

 Steunt een jaarlijkse commissie gewijd aan verbonden partijen en een evaluatie van elke verbonden 

partij eens per vier jaar. 

 Juicht toe om beter inzichtelijk te maken welke verbonden partijen er zijn, waarom, waarom voor 

welke vorm gekozen is en welke rol de gemeente heeft. 

 Kan zich vinden in de governanceaspecten, maar hoopt dat een aantal zaken al gebeuren. Zo lijkt het 

vanzelfsprekend een conceptbegroting te agenderen wanneer invloed nog mogelijk is, een 

risicoanalyse te maken, verantwoordelijkheden vast te leggen en te inventariseren welke informatie 

en besluiten naar de raad moeten. 

 Is voor een grotere rol van concerncontrol bij risicomanagement, al zijn nooit alle problemen te 

voorkomen. 

 Pleit ervoor bij een financiële injectie meer invloed en controle te eisen, bijvoorbeeld door een 

ambtenaar in de raad van toezicht te plaatsen. Wellicht waren nieuwe problemen bij Simplon dan te 

voorkomen geweest. 

 Begrijpt dat per geval gekeken moet worden en een blauwdruk niet mogelijk is. De raad moet zich 

expliciet buigen over de noodzaak en de te kiezen vorm. 

 Sluit aan bij de opmerking van de PvdA over transparantie bij verbonden partijen. 

 Is benieuwd of er een bepaling opgenomen wordt dat de rekenkamercommissie onderzoek moet 

kunnen doen bij een gemeenschappelijke regeling. Wat zijn de consequenties? Wanneer een partij 

niet mee zou willen werken, zegt dat ook al veel. 

Mw. Temmink (SP): 

 Acht de discussie noodzakelijk, omdat de raad onverwacht met grote tekorten geconfronteerd werd. 

 Vraagt zich af wat het toetsingskader is om verbonden partijen door te lichten en of op maat 

gesneden plannen voor de jaarrekening 2014 wel realistisch zijn. Bovendien sneeuwt het onderwerp 

dan onder. Is het niet belangrijker eerst de basis op orde te hebben? 

 Pleit ervoor een stappenplan op te stellen door een afvaardiging van de commissie en de ambtelijke 

organisatie met de griffie. Een eerste stap zou zijn om de raad een toetsingskader vast te laten stellen 

voor de keus een verbonden partij aan te gaan en in welke vorm. 

 Is benieuwd hoe het college aankijkt tegen verzelfstandiging van de Oosterpoort en de 

Stadsschouwburg, die nu tegen problemen aanlopen als bijzonder onderdeel van de gemeente. 

 Vindt het een goed idee concerncontrol een grotere rol te geven, maar hoe wordt gewaarborgd dat 

ambtelijke informatie het college bereikt en de relatie goed blijft? 

 Voelt voor een jaarlijkse aparte vergadering en wil het voorstel van de PvdA bekijken. 

 Lijkt het niet de bedoeling wanneer de griffie werk van het college gaat overnemen. 

Dhr. Van den Anker (Student en Stad): 

 Vindt het antwoord op het rekenkameronderzoek uitgebreid, maar wel wat laat. 

 Is benieuwd of sinds februari, toen er plannen waren om diverse partijen te verzelfstandigen, nu een 

omgekeerde beweging zichtbaar is. 

 Informeert naar de middelen om goede governance af te dwingen. Bij Martiniplaza ging het niet 

goed, ondanks de goedkeuring van de accountant voor onderhoud. 

 Wil elke samenwerking op haar eigen merites beoordelen en verlangt duidelijke uitleg over de 

gekozen vormen. 

 Ziet graag een soort financiële bijsluiter waarin de financiële en maatschappelijke risico's geschetst 

worden om verantwoord te beslissen. Hoe meer risico's, hoe meer informatie er nodig is. 

 Is voor een stappenplan en een prioritering van het doorlichten van verbonden partijen. 

 Vindt extra bemoeienis gerechtvaardigd wanneer de gemeente een partij overeind houdt en is 

benieuwd hoe het college reageert op het VVD-voorstel. De raad moet de resultaatverplichting 

kunnen controleren. 

 Vraagt welke diensten of producten in aanmerking komen voor verzelfstandiging. Gaat het ook over 

de Oosterpoort? 

 Steunt de strekking van de motie die Stadspartij en ChristenUnie aankondigden. 

 Hoopt dat goede governance fouten en grote problemen in de toekomst voorkomt, maar wijst erop 
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dat zelfs met goede governance het risico bestaat dat iets misgaat. 

Dhr. Van der Glas (GroenLinks): 

 Juicht de discussie toe, zeker nu veel taken naar gemeenten overgeheveld worden. Een overzicht van 

partijen door de griffie is een goed idee. 

 Ziet graag vooraf afspraken over risicobeheersing en sturing om risico's zoveel mogelijk te 

verminderen en excessen te voorkomen. 

 Is benieuwd hoe het college reageert op de oproep medewerking aan rekenkameronderzoek 

verplicht te stellen, ook bij een belang lager dan 50%, en steunt een eventuele motie. 

 Benadrukt dat betrokkenheid van de gemeente noodzakelijk blijft, ook bij geprivatiseerde of 

uitbestede taken. De gemeente moet nut en risico's van samenwerking blijven toetsen. 

 Pleit voor nauwere betrokkenheid van de raad naarmate het maatschappelijk belang groter is. 

Heldere afspraken maken toetsing makkelijker. De rol van concerncontrol is goed. 

 Vraagt wat bedoelt wordt met opgedrongen samenwerking. Wanneer de opties voor de vorm beperkt 

zijn, moet dit de raad duidelijk gemaakt worden. 

 Is voor een aparte vergadering over dit onderwerp voor de komende periode. 

Dhr. Bolle (CDA): 

 Kan zich voorstellen dat het verplicht meewerken aan een rekenkameronderzoek opgenomen wordt 

in algemene voorwaarden bij een privaatrechtelijke overeenkomst. 

 Kan een motie met die strekking steunen als het gaat om een gemeenschappelijke regeling. 

 Vindt het goed dat college en concerncontroller controle uit gaan oefenen, maar vraagt of dit ook 

gevolgen heeft voor de controlerende taak bij een gemeenschappelijke regeling. 

 Steunt het pakket aan governancemaatregelen, maar mist classificatie en kwantificering zodat 

prioritering mogelijk wordt en niet alles in de raad besproken hoeft te worden. 

 Vindt dat vooraf de politieke afweging gemaakt moet worden of een activiteit gemist kan worden als 

het misgaat. Bij Martiniplaza en Veiligheidszorg Noord kwam de gemeente voor het blok te staan. 

Een financiële bijsluiter kan helpen, ook bij huidige partijen. 

 Hecht waarde aan het stellen van doelen en het duidelijk krijgen of ze gehaald zijn. 

 Is voor een aparte vergadering. De jaarrekening is niet het geschikte moment. 

 Steunt het voorstel van de griffie, met de kanttekening van de SP. 

Dhr. Wonink (D66): 

 Stelt dat het aangaan van samenwerkingsrelaties belangrijke voordelen op heeft geleverd. 

 Vindt het democratische gat het grootste nadeel; dat moet gedicht worden. Zeker bij toekomstige 

gevoelige dossiers als jeugd- en ouderenzorg is dat van wezenlijk belang. 

 Sluit zich aan bij PvdA wat betreft transparantie en publiek verantwoordelijkheid afleggen. 

 Vindt het openbaar subsidieregister een belangrijke stap en steunt de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie. De gemeentelijke reorganisatie zorgde al voor betere controle. 

 Stelt voor organisaties zelf voorstellen te laten doen om tegenwicht te organiseren. Zo zou de 

vriendenstichting van het Groninger Museum meer invloed kunnen krijgen. 

 Vraagt of de controlebevoegdheid van de rekenkamercommissie al deel uitmaakt van afgesloten 

Wmo-contracten en overweegt anders een motie met die strekking te steunen. 

 Vraagt of de maatregelen voldoende zijn. Achteraf blijkt vaak wanneer meer nodig was. Heeft het 

college naar de aanpak in andere gemeenten gekeken? 

 Wijst erop dat de raad alleen het college aan kan spreken en niet een ambtenaar, die volgens punt 2 

verantwoordelijk zou moeten zijn voor informatieverstrekking en besluitvorming. 

 Oppert alsnog risicoanalyses toe te passen op bestaande samenwerkingsverbanden en wanneer nodig 

governancemaatregelen toe te passen of de controle te vergroten. 

 Is benieuwd of de raad of het college aangewezen is om wat te doen aan de door de PvdA benoemde 

baantjesmachine van raden van toezicht en commissarissen. 

 Vindt dat de raad te weinig kijkt naar gerealiseerde resultaten. 

 Kan zich voorstellen dat de kerntakendiscussie nader ingaat op wat de raad in eigen hand wil 

houden en wat uitbesteed kan worden. 

 Vraagt zich af hoe realistisch de terughoudendheid van het college is om nieuwe verbanden aan te 

gaan met het oog op de decentralisaties. 
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 Heeft de indruk dat de griffie te weinig mankracht heeft, maar gaat akkoord met het voorstel 

informatie te verzamelen als de griffie dat aan denkt te kunnen. 

 Vraagt of bij inkoop van zorg wel bekeken wordt of een partij bonafide is en de zaken goed op orde 

heeft. 

Dhr. Van Zoelen (Partij voor de Dieren): 

 Vindt het onderzoek duidelijk en begrijpt de terughoudendheid van het college. 

 Kan zich een hogere toetsingsfrequentie dan vierjaarlijks voorstellen. Bij de jaarrekening kunnen 

aspecten als duurzaamheid bij gedelegeerde taken aan de orde komen. 

 Acht het verstrekken van gegevens aan de rekenkamer vanzelfsprekend. 

 Vindt dat gesubsidieerde partijen transparant moeten zijn. Rapportages over uitvoering van beleid 

moeten beschikbaar komen, zodat raadsleden relevante zaken kunnen agenderen. 

 Zou een classificatie van samenwerkingsverbanden handig vinden. 

Wethouder Schroor: 

 Vindt het rapport goede elementen bevatten, maar ook alles op een hoop vegen. 

 Legt uit dat subsidierelaties wezenlijk anders zijn. De gemeente kijkt naar het geleverde product en 

bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering. 

 Neemt waardevolle suggesties mee in de definitieve notitie. 

 Erkent dat totale controle onmogelijk is, maar wil zoveel mogelijk voorkomen dat de gemeente met 

grote problemen wordt geconfronteerd. 

 Legt juist verschillende bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden vast. De extra 

controleslag bestaat uit het meekijken door de wethouder Financiën en de concerncontroller, wat 

extra druk legt op de portefeuillehouder in het AB of DB. 

 Meldt dat deze solide aanpak van Deloitte in meer gemeenten ingevoerd wordt. 

 Stelt dat de controle per geval verschilt. Zo is de gemeente 100% aandeelhouder en risicodrager bij 

Meerstad en is de controle anders dan bij een partij als Martiniplaza, al zijn daar wel lessen geleerd 

en wordt de controle strenger. 

 Vindt het opstellen van een soort financiële bijsluiter bij het aangaan van verbonden partijen over de 

risico's, belangen, kritische punten en governancestructuur een goede suggestie. 

 Wil ook in de begroting best dieper ingaan op governance, de financiële stand van zaken en 

eventuele dilemma's. 

 Vindt het een goed voorstel in een aparte vergadering drie partijen dieper door te lichten en zal 

ervoor zorgen dat de benodigde informatie voor die discussie beschikbaar is. Naast financiële 

informatie zullen ook maatschappelijke doelen aan de orde komen in de evaluatie. 

 Acht een motie over medewerking aan rekenkameronderzoeken niet nodig. Wanneer een verbonden 

partij als Martiniplaza niet mee wil werken, dan gaan de alarmbellen in het college af. De 

rekenkamercommissie moet daar naar binnen kunnen. 

 Kan zich best een plausibele reden voorstellen van een gesubsidieerde partij als bijvoorbeeld Lentis 

om niet mee te willen werken, omdat ze bijvoorbeeld al door vier autoriteiten gecontroleerd worden. 

 Wenst de gemeente ook niet toe gesubsidieerde partijen te controleren op meer dan de geleverde 

dienst. Daar zitten ook geen risico's in als too big too fail of vastgoed. 

 Noemt als voorbeeld de Sontbrug van 35 miljoen euro. De gemeente gaat niet de bedrijfsvoering 

van de BAM controleren, maar heeft een juridisch geschil wanneer de brug niet goed opgeleverd 

wordt. 

 Gaat in op het voorbeeld van Simplon. De raad had meteen kunnen kiezen niet bij te springen en 

Simplon failliet te laten gaan, aangezien het een subsidierelatie betrof. Het klopt wel dat bij extra 

geld verantwoording hoort; dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij Martiniplaza. 

 Verwacht dat gesubsidieerde partijen de kosten van medewerking aan een rekenkameronderzoek bij 

de gemeente in rekening zullen brengen bij vervolgcontracten. 

 Vindt rekenkameronderzoeken goed in het blootleggen van wat de gemeente niet goed doet, maar 

minder geschikt om calamiteiten te voorkomen en bij te sturen. 

 Toetst bij aanbesteding wel op omgang met personeel en deugdelijkheid van de jaarrekening om te 

bepalen of partijen bonafide zijn. 

 Vindt bij nieuwe verbonden partijen toegang van de rekenkamer erbij horen, ook bij een 
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minderheidsbelang. 

 Is bereid nieuwe verbonden partijen met een aanzienlijk belang of risico voor te leggen aan de raad. 

 Wijst erop dat de raad vaak ook invloed heeft, vaak via een AB. 

 Pakt dit onderwerp in de toekomst op samen met de portefeuillehouder Organisatie. 

 Beaamt dat de gemeente zich niet te veel met de bedrijfsvoering moet bemoeien, maar wel goed 

toezicht moet houden. 

 Wil niet dat de griffie uitzoekwerk van het college doet, maar kan zich wel een waardevolle rol 

voorstellen in de bemiddeling met de commissie over de verwachtingen. 

 Waakt ervoor de rol van raden van toezicht niet te overschatten. Het zijn geen baantjesmachines 

meer en bij sollicitaties komen competenties aan de orde. Soms zijn ze te goed van vertrouwen 

omdat ze zich verbonden voelen en zien ze gevoelige problemen niet tijdig aankomen, zo bleek al 

bij twee gevallen. De huidige aanpak is een betere borging waardoor de gemeente eerder zelf kan 

interveniëren. 

 Maakte al een toetsingskader om afwegingen te maken over verbonden partijen en de inrichting van 

governance en stuurt dit de raad toe. Het college maakt de eerste afweging aan de hand van dit kader 

en legt een voornemen aan de raad voor. 

 Meldt dat sommige verbonden partijen landelijk opgelegd zijn, zoals de Veiligheidsregio. 

 Zette met de provincie als toezichthouder een earlywarningsystem op bij het museum en kijkt mee 

in het bedrijf hoe het gaat. Tot nu toe gaat dat goed. 

 Vindt het Forum een geval apart, omdat het wel een subsidierelatie is waarbij bij een faillissement 

grote politieke implicaties en problemen ontstaan. Dat vraagt om het toepassen van 

governanceregels en sturing, ook al is het geen verbonden partij. 

 Acht verzelfstandiging van de Oosterpoort en de Stadsschouwburg nu nog ver weg. Eerst moet het 

vastgoed op orde komen. 

 Vindt wel dat de gemeente eigenlijk tussen twee vormen moet kiezen: verzelfstandigen of het zelf 

doen. Bij de Stadsschouwburg is uitbesteden van vastgoed en onderhoud wel problematisch 

aangezien het een monument betreft. 

 Zal transparante verantwoording op websites aan de orde brengen bij verbonden partijen, maar kan 

bij een minderheidsbelang niet garanderen dat het lukt. 

 Komt in januari of februari met de definitieve notitie. 

De Stadspartij kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 14.55 uur. 
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Griffie 

 

 De leden van de raad 

 Peter Kommerij  

  

  

 16 februari 

 Nadere uitwerking rol griffie bij samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 
regelingen 

  

 

Aan de leden van de raad, 
 
Op 1 oktober vorig jaar hebt u in een speciale bijeenkomst van de raadscommissie F&V gesproken 
over samenwerkingsverbanden. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het rapport van de 
Rekenkamercommissie die naar dit onderwerp onderzoek heeft gedaan. Vanuit de griffie is toen het 
aanbod gedaan om de gemeenschappelijke regelingen en enkele andere relevante 
samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en dit in de LTA’s van de raadscommissies nader uit te 
werken. Inmiddels heeft het college van B&W een nieuwe nota Verbonden Partijen aan de raad 
aangeboden waarin wordt ingegaan op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. In die nota 
is in bijlage 1 een overzicht van de verbonden partijen opgenomen. Gemakshalve verwijzen we 
daarnaar.  

 

Het voorstel van de griffie is om op twee manieren de grip op de samenwerkingsverbanden te 
vergroten, naast de voorstellen die het college van B&W doet in bovengenoemde nota: 

1. om de raad jaarlijks de gelegenheid te geven iets te vinden van de begroting en de rekening 
van de genoemde verbanden, wordt voorgesteld een inventarisatie van het tijdstip van 
verschijnen van deze begrotingen/rekeningen te maken en deze vervolgens op te nemen op 
de LTA’s van de diverse raadscommissies. De commissieleden kunnen er dan zelf voor kiezen 
om deze documenten te agenderen en eventueel wensen en bedenkingen hierover naar 
voren te brengen. In de LTA-gesprekken van de commissievoorzitters en de raadsadviseurs 
met de portefeuillehouder kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt.  

2. Om verder meer grip te krijgen op de verbonden partijen stellen we voor dat  
portefeuillehouders zelf ook alert zijn om voorafgaande aan een belangrijke 
bestuursvergadering van de GR’s bij de raadscommissieleden te informeren of de raad nog 
iets wil meegeven voor die vergadering. Ook dit thema kan aan de orde komen in de LTA-
gesprekken van de commissievoorzitters en de raadsadviseurs met de portefeuillehouder. 
 

Zodra er een beeld is van de nieuw gevormde GR’s in het kader van de vernieuwing sociaal domein 

zullen deze ook in de lijst van verbonden partijen moeten worden meegenomen. Mocht u zelf nog 

aanvullingen wensen, dan kan dat uiteraard ook.   
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Kenmerk 

2015-0000015018 

Uw kenmerk 

2014-0000328711 

 

 

Geachte heer Plasterk, 
 

Op initiatief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal1 hebt u in uw brief van 27 

juni 2014 de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de 
democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.  
 
Graag biedt de Raad u het eerste deel aan van het gevraagde advies, een 
probleemverkenning. Hierin verkent de Raad wat wordt verstaan onder 
democratische legitimiteit van samenwerking, welke factoren de democratische 
legitimiteit beïnvloeden en welke knelpunten zich daarbij voordoen. 

 
De Raad wil de komende maanden de gesignaleerde knelpunten toetsen aan de 
bestuurlijke praktijk. In de zomer van 2015 verwacht de Raad met het tweede 
deel van het advies te komen waarin conclusies en aanbevelingen worden gedaan 
over de borging van de democratische legitimiteit. 
 
De Tweede Kamer is vandaag op gelijke wijze geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
 
Prof. drs. Jacques Wallage, voorzitter   Dr. Kees Breed, secretaris 
Raad voor het openbaar bestuur      Raad voor het openbaar bestuur en 
                      Raad voor de financiële verhoudingen 
 
 

  

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 841, nr. 161 (gewijzigde motie). 
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Ten geleide 
 
Het lokaal bestuur staat bol van ontwikkelingen. In het oog springen de drie 
decentralisaties in het sociaal domein. Gemeenten kregen er per 1 januari 2015 
belangrijke taken bij, bestaande taken zijn uitgebreid en de aard van de taken is 

anders: rechten zijn ingeruild voor voorzieningen. Het gaat onder andere om zorg 
voor langdurig zieken of ouderen, jeugdzorg en om hulp bij het vinden van werk. 
Het lokale niveau wint daarmee als ‘eerste overheid’ aan belang ten opzichte van 

het nationale.  
 
Er is meer aan de hand. Niet alleen het takenpakket verandert, ook de omgeving 
is in beweging. De verhouding tussen overheid, markt en samenleving blijft in 

beweging. Pleidooien voor, en voorbeelden van burgers die meer 
verantwoordelijkheid nemen voor de publieke zaak vinden gretig aftrek. Ook 
groeit het besef dat maatschappelijke vraagstukken te ingewikkeld zijn om alleen 
aan de overheid over te laten. Dat leidt tot het steeds luider klinkende geluid dat 
politiek en bestuur de mensen en hun verbanden in staat moeten stellen zelf het 
heft in handen te nemen. Zij zijn vaak beter dan de overheid in staat om 

maatschappelijke problematiek op te lossen. Dit speelt niet alleen in het sociale 
domein. Deze ontwikkeling doet zich ook voor in het onderwijs, de culturele 
sector, bij wonen en in het fysieke domein. Niet zelden wordt deze tendens van 
‘vermaatschappelijking’ ingegeven door het gegeven dat de financiële rek er bij de 

(lokale) overheid uit is. Financieel kregen gemeenten de afgelopen jaren veel voor 
de kiezen. Zo hebben zij miljarden aan verliezen moeten nemen op grondposities2 
en stegen de uitgaven aan bijstandsuitkeringen. Daarnaast is er op de budgetten 

van de recent gedecentraliseerde taken stevig gekort. 
 
Er zijn meer ontwikkelingen in maatschappij en bestuur die van grote betekenis 
zijn voor het lokaal bestuur dan de decentralisaties en vermaatschappelijking. 
Geconstateerd kan worden dat steeds ’het lokale’ als sleutel tot de oplossing van 
veel problemen wordt gezien. Tegelijkertijd wordt de vraag gesteld of het lokaal 
bestuur wel toegerust is voor alle opgaven. Zo worden gemeenten gelegd langs de 

lat van bestuurskracht, zijn er zorgen over de kracht van de lokale democratie, en 
herleeft de discussie over opschaling.  
 
Naast deze probleemverkenning, onderdeel van het advies over de democratische 

legitimiteit van samenwerkingsverbanden, bereidt de Raad voor het openbaar 
bestuur samen met de Raad voor de financiële verhoudingen een aantal adviezen 

voor die lokaal bestuur tot onderwerp hebben. Dit betreft de toekomst van de 
lokale democratie, leerervaringen van decentralisaties, de stad als broedplaats van 
democratische innovatie en nieuwe profielen en competenties van bestuurders.  
 
In deze probleemverkenning verkent de Raad wat wordt verstaan onder 
democratische legitimiteit van samenwerking, welke factoren de democratische 
legitimiteit beïnvloeden en welke knelpunten zich daarbij voordoen. De Raad 

toetst de komende maanden de gesignaleerde knelpunten aan de bestuurlijke 
praktijk. In de zomer van 2015 publiceert de Raad met het tweede deel van dit 
advies, waarin conclusies en aanbevelingen worden gedaan over de borging van 
de democratische legitimiteit. 
  

                                                
2 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/20/grondposities-gemeenten-nog-
onder-druk.html. 
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Inleiding 
 
De Tweede Kamer nam op 24 april 2014 de motie3 van het lid Bergkamp aan over 
de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden. In de motie 
wordt de regering verzocht in overleg te treden met de Raad voor het openbaar 

bestuur, om onderzoek te verrichten naar de vraag hoe democratische legitimiteit 
van de regionale samenwerkingsverbanden kan worden geborgd. Gemeenten 
moeten immers onderdeel daarvan uitmaken voor de uitvoering van de 

decentralisaties in het sociaal domein. Zorgpunt van de Kamer is dat op lokaal 
niveau de borging van de democratische legitimiteit van regionale 
samenwerkingsverbanden onvoldoende is, terwijl belangrijke taken voor de burger 
door deze samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. Wordt de afstand tot 

gemeenteraden voor de aansturing niet te groot? Op 27 juni 2014 verzocht de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad advies uit te 
brengen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.  
 
Eerder sprak het Kabinet uit dat het omvangrijke terrein waarop de 
decentralisaties in het sociale domein betrekking hebben, bij voorkeur ‘wordt 

belegd binnen de democratisch gelegitimeerde, bestuurlijke hoofdstructuur, zodat 
burgers invloed op het beleid kunnen uitoefenen via raadsverkiezingen.’ 4 Het 
Kabinet koos voor een tweesporenbeleid om de uitvoeringskracht van gemeenten 
te borgen: gemeenten werd op korte termijn gevraagd onder een aantal 

voorwaarden congruente samenwerkingsverbanden rond de decentralisaties te 
vormen. Daarnaast zou de opschaling van gemeenten worden bevorderd.5 In 
samenwerking met de VNG werd gestreefd naar niet-vrijblijvende 

samenwerkingsverbanden waarbij incongruentie en bestuurlijke drukte zoveel 
mogelijk wordt voorkomen.6 Gemeenten werden opgeroepen om vóór 31 mei 
2013 met voorstellen voor (nieuwe) vormen van samenwerking in het sociale 
domein te komen. Uit de inventarisatie van de VNG bleek vervolgens dat alle 
gemeenten per 31 mei 2013 de intentie uitspraken onderdeel uit te gaan maken 
van samenwerkingsverbanden in het kader van de decentralisaties jeugdzorg, 
nieuwe Wmo en participatie. In de meeste gevallen bestaat overlap tussen de 

samenwerkingsverbanden voor de verschillende domeinen (congruentie).7 
 
Adviesverzoek 
De minister signaleert in zijn verzoek dat gemeenteraadsleden het moeilijk vinden 

het overzicht te bewaren over samenwerkingsverbanden en dat zij het lastig 
vinden te sturen op taken die op afstand worden uitgevoerd. Ook benoemt de 

minister het spanningsveld tussen meer kwaliteit door samenwerking tegenover 
verlies van autonomie. Tevens vraagt hij zich af wat het effect is van een groter 
aantal samenwerkingsverbanden na de decentralisaties, op het vermogen van de 
gemeenteraad om zijn rol waar te maken. De Raad wordt gevraagd uiteen te 
zetten wat onder democratische legitimiteit van samenwerking wordt verstaan en 
welke factoren het vermeende gebrek aan democratische legitimiteit beïnvloeden. 
De minister vraagt de Raad breder te kijken dan het sociale domein.  

 
Afbakening 
In de motie-Bergkamp wordt gesproken over regionale samenwerkingsverbanden 
in het sociale domein. In zijn adviesvraag wijst de minister erop dat het vraagstuk 
van democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden speelt in 

                                                
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 841, nr. 161 (gewijzigde motie), bijlage 1. 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VII, nr. 59, p. 2. 
5 Idem, p. 3. 
6 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2013 
aan de colleges van B&W, bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 28 750, nr. 
52. 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VII, nr. 81. 
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meerdere beleidsdomeinen en het ook een rol speelt in discussies over opschaling 
en bestuurskracht. De Raad heeft oog voor de bredere context die de minister 
schetst; naar het oordeel van de Raad zijn de principes van democratische 
legitimiteit niet per se gebonden zijn aan een bepaald type domein. In het advies 
zal, voor zover relevant, ook aandacht besteed worden aan andere domeinen. Het 

accent ligt echter op het sociale domein.  
 
Naast intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking, vormen van 

samenwerking die al decennia voorkomen, zoeken gemeenten naar 
maatschappelijke samenwerking. Met maatschappelijke organisaties en (groepen 
van) inwoners streeft men naar co-creatie van beleid en uitvoering. Gelet op de 
focus van de adviesvraag concentreert dit advies zich op samenwerking tussen 

gemeenten in samenwerkingsverbanden in formele publiekrechtelijke zin. 
 
In deze probleemverkenning en het daaropvolgende advies ligt de nadruk verder 
op de knelpunten in de bestuurlijke praktijk van het verlengd lokaal bestuur. De 
Raad bereidt een advies voor over de toekomst van de lokale democratie. Daarbij 
verdiept hij zich verder in het doordenken van meer principiële aspecten van de 

lokale democratie en de aanwezigheid van verschillende vormen van democratie 
op lokaal niveau. Het gaat dan onder meer om de relatie tussen de 
representatieve democratie, de directe democratie, de participatieve democratie, 
de deliberatieve democratie en de ‘doe-democratie’.  

 
De decentralisaties in het sociale domein gaan gepaard met de overdracht van 
omvangrijke geldstromen van het Rijk naar gemeenten. De financiële aspecten 

van samenwerking komen aan de orde voor zover zij van invloed zijn op 
democratische legitimiteit. Analyse en aanbevelingen komen tot stand in nauwe 
afstemming met de Raad voor de financiële verhoudingen.  
 
Probleemstelling 
Samenwerking tussen gemeenten behoort tot de essentie van het lokaal bestuur 
en gaat terug tot de Gemeentewet van 1851. De praktijk werd vanaf 1922 in de 

Grondwet werd erkend. Het democratische gehalte van intergemeentelijke 
samenwerking is al decennia onderwerp van discussie. Er zijn veel 
bestuurskundige en juridische beschouwingen aan gewijd en ook de wetgever 
heeft ermee geworsteld. Met de drie decentralisaties ontstaat er (opnieuw) 

urgentie om de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden tegen het 
licht te houden. 

 
Gemeenten deden de afgelopen jaren veel praktijkervaring op met de 
vraagstukken rond democratische legitimiteit van hun samenwerking. De Raad wil 
graag gebruik maken van deze ervaringen bij het beantwoorden van de vragen 
van de minister. Maar voordat de Raad dat doet, brengt hij eerst het speelveld in 
kaart: wat zijn de bestaande wettelijke kaders voor (publiekrechtelijke) 
samenwerking? Daar gaat een belangrijke vraag aan vooraf: wat moet worden 

verstaan onder democratische legitimiteit? Deze probleemverkenning is om die 
reden in de eerste plaats een ordening van het vraagstuk van de democratische 
legitimiteit van samenwerkingsverbanden, maar ook van de bestuurlijke 
problematiek die hiermee samenhangt. Deze ordening mondt uit in een 
inventarisatie van knelpunten die zich voordoen bij samenwerking. De Raad zal in 
het tweede deel van dit adviestraject deze inzichten toetsen aan de bestuurlijke 

praktijk, waarna conclusies en aanbevelingen volgen. De aard van de adviesvraag 

heeft de Raad doen besluiten zich te concentreren op aanbevelingen die concreet 
toepasbaar zijn in de bestuurlijke praktijk.  
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De Raad hanteert voor dit adviestraject de volgende probleemstelling: 
 

1. Wat wordt verstaan onder democratische legitimiteit van samenwerking en 

welke factoren beïnvloeden de democratische legitimiteit?  
2. Welke knelpunten doen zich daarbij voor?  
3. Welke pragmatische handelingsperspectieven kunnen bijdragen aan het 

borgen van de democratische legitimiteit van regionale 

samenwerkingsverbanden? 

 
Beoogde doorwerking 
De Raad adviseert weliswaar op initiatief van de Tweede Kamer en op verzoek van 
de minister van BZK, maar het advies beoogt ook en vooral het lokaal bestuur 

concrete handelingsperspectieven te bieden. De rol van het Rijk is belangrijk als 
wetgever en systeemverantwoordelijke, maar het zijn de gemeenten die met 
samenwerking in regionaal verband uitvoering geven aan de decentralisaties in 
het sociale domein. De Raad ziet dan ook de besturen van de gemeenten, in het 
bijzonder de gemeenteraden, als belangrijke adressanten van dit advies. 
 

Leeswijzer 
Dit traject valt uiteen in twee delen. Dit eerste deel van het adviestraject, de 
probleemverkenning, bakent de adviesvraag af en ordent de problematiek.  
Hoofdstuk 1 bevat op hoofdlijnen een verkenning van de begrippen ‘regionale 

samenwerkingsverbanden’ en ‘democratische legitimiteit’. Een uitgebreidere 
analyse van deze begrippen inclusief de (wettelijke) kaders voor publiekrechtelijke 
samenwerking is opgenomen in de toelichting bij dit advies. Het geeft daarmee 

antwoord op de eerste vraag in het adviesverzoek van de minister en deelvraag 1 
van de probleemstelling.  
In hoofdstuk 2 identificeert de Raad de knelpunten die hij in deze verkennende 
fase heeft waargenomen (deelvraag 2 van de probleemstelling).  
Hoofdstuk 3 sluit af met een aantal eerste constateringen. 
 
De constateringen en de knelpuntenanalyse vormen het vertrekpunt voor het 

tweede deel van het adviestraject. Dit tweede deel bestaat uit de toetsing van de 
constateringen en knelpunten aan de bestuurlijke praktijk. Daarna volgen 
conclusies en aanbevelingen in antwoord op deelvraag 3 van de probleemstelling.   
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1. Waar hebben we het over? 
 
Regionale samenwerkingsverbanden en democratische legitimiteit lijken 
eenduidige begrippen, maar zijn dat niet. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen 
verkend wat de Raad onder deze begrippen verstaat. De toelichting bevat een 

nadere verdieping.  
 

1.1 Regionale samenwerkingsverbanden 

Regionale samenwerkingsverbanden staan op afstand van het gemeentebestuur, 
maar zijn wel onderdeel van dit bestuur: het wordt daarom verlengd lokaal 
bestuur genoemd. Vanuit het perspectief van democratische legitimiteit is bij 
samenwerking de afstand tussen bestuur en taakuitvoering groter dan in het geval 

dat een gemeente een bepaalde taak zelf uitvoert, maar kleiner dan bij 
uitbesteding. Afstand tot het gemeentebestuur impliceert het deels afstaan van 
zeggenschap en sturing. Er is grote variatie tussen regionale 
samenwerkingsverbanden, zowel wat de taken als het aantal deelnemers betreft. 
Dit leidt tot een gevarieerde wijze van aansturing. De mate waarin sprake is van 
een publiek belang speelt een rol, maar ook welke partijen taken uitvoeren. 

Volstaat sturing op hoofdlijnen of is meer gedetailleerde bemoeienis gewenst? Wat 
zijn de wettelijke uitgangspunten voor uitvoering door derden? Hoe is de 
zeggenschap door de gemeente vorm te geven? In wezen gaat het hierbij om 
twee fundamentele vragen: 

1. Is het gemeentebestuur (burgemeester, college van B&W en 
gemeenteraad) naar eigen inzicht voldoende in staat om het 
samenwerkingsverband aan te sturen en daarvoor verantwoording af te 

leggen?; 
2. Zijn burgers in staat om zich over het samenwerkingsverband een oordeel 

te vormen? 
 
In principe kan een gemeente op elk terrein waarop zij taken uitvoert 
samenwerken met anderen. Het betreft dan beleidsuitvoering of bedrijfsvoering. 
Ook worden beleidsbepalende taken en bevoegdheden overgedragen. Doorgaans 

worden drie vormen van samenwerking onderscheiden: afstemming, 
samenwerking in een netwerkconstructie en de oprichting van een zelfstandige 
organisatie.8 Samenwerken kan zowel op grond van het privaatrecht als op grond 
van het publiekrecht. Omwille van democratische waarborgen zoals openbaarheid 

en politieke verantwoordelijkheid heeft de wetgever steeds een voorkeur voor 
publiekrechtelijke samenwerking boven privaatrechtelijke vormen van 

samenwerking. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) regelt 
publiekrechtelijke samenwerking.  
 
Samenwerking is al sinds de 19e eeuw een vaste component van het lokaal 
bestuur. Het aantal gemeenten is kleiner dan destijds als gevolg van opschaling, 
maar samenwerking is gebleven. Gemiddeld neemt een gemeente deel aan acht 
gemeenschappelijke regelingen en negen privaatrechtelijk vormgegeven 

samenwerkingsverbanden.9 Meestal worden samenwerkingsverbanden vrijwillig 
aangegaan, soms is samenwerking wettelijk verplicht zoals bij de 
veiligheidsregio’s, regionale uitvoeringsdiensten of op het terrein van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
 
Samenwerkingsverbanden worden niet alleen door gemeenten bestuurd, ze 

worden ook door hen bekostigd. Het deel van de gemeentebegroting dat wordt 

besteed aan samenwerkingsverbanden is tussen 2005 en 2012 bijna 
verdrievoudigd van 6 naar 17,4%.10 Door de decentralisaties in het sociale domein 

                                                
8 Zie ook: VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2013. 
9 Zie ook hierna in de Toelichting onder 8. Cijfers. 
10 Cijfers via CBS Statline. 
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zal dit percentage verder stijgen. Bij de bekostiging van taken die door het 
samenwerkingsverband worden uitgevoerd spelen behalve vragen van 
kostentoedeling en risicoverevening tussen deelnemende gemeenten, ook 
vraagstukken op het gebied van de financiële verhoudingen tussen Rijk en 
gemeenten over de toedeling van rijksgelden.11  

 
De verhouding tussen Rijk en gemeenten speelt ook bij toezicht. De 
gemeenteraad houdt in eerste instantie toezicht op een samenwerkingsverband, 

de provincie en/of het Rijk volgen. Verticaal toezicht betreft veelal 
kwaliteitstoezicht, met alle kenmerken van handhavingstoezicht en toezien op de 
naleving van de wettelijke voorschriften.  
 

1.2 Democratische legitimiteit 
Democratische legitimiteit is een begrip dat vele aspecten kent. In de kern bestaat 
het beginsel democratische legitimiteit uit drie delen12: 
1. de eis van algemeen (actief en passief) kiesrecht: burgers moeten invloed 

kunnen uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen.  
2. de eis van democratische sturing: vertegenwoordigende lichamen moeten 

richting kunnen geven aan het overheidsoptreden.  
3. de eis van democratische verantwoording: vertegenwoordigende lichamen 

moeten in staat zijn om het overheidsoptreden te controleren en betrokkenen 
te vragen hierover verantwoording af te leggen.  

 
Nederland is een indirecte, representatieve democratie. Het volk kiest zijn eigen 
vertegenwoordigers die namens hen beslissingen nemen en het bestuur 

controleren. Het principe van verlengd lokaal bestuur beperkt de invulling van het 
democratieconcept: er is wel sprake van sturing van het overheidsoptreden, en 
van verantwoording en controle, maar er vinden géén algemene rechtstreekse 
verkiezingen plaats. 
 
Tussen verschillende soorten van democratische legitimiteit kan onderscheid 
worden gemaakt in input-, troughput-, output-13 en feedbacklegitimiteit. Bij 

inputlegitimiteit zijn politieke keuzes legitiem als de wil van het volk wordt 
weerspiegeld. In het geval van troughputlegitimiteit gaat het om 
proceslegitimiteit: transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid van het 
politieke besluitvormingsproces verlenen legitimiteit aan de gemaakte keuzes. 

Vanuit het outputperspectief zijn politieke keuzes legitiem wanneer deze effectief 
het algemeen belang bevorderen. Feedbacklegitimiteit bestaat uit verantwoording 

en terugkoppeling. Aan democratische organen en kiezers wordt over de 
uitoefening van publieke bevoegdheden en de besteding van publieke middelen 
rekenschap afgelegd; het overheidsoptreden kan worden beoordeeld en zo nodig 
bijgestuurd. 
 
  

                                                
11 Zie ook hierna in de Toelichting onder 10. Financiële verhoudingen Rijk-decentrale 
overheden. 
12 Bovens en Scheltema, 1999, p. 141-142. 
13 Zie ook Scharpf, 1970.  
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Schematisch kan het begrip democratische legitimiteit als volgt worden 
weergegeven: 
 

 
Schema: Democratische legitimiteit 

  

Democratische legitimiteit 

Inputlegitimiteit 

 

Participatie 

 

Representatie 

Throughput-
legitimiteit 

 

Politiek primaat 

 

Controle en 
kaderstelling 

Output-legitimiteit 

 

Effectiviteit en 
efficiëntie 

 

Responsiviteit 

 

 

Feedback-legitimiteit 

 

Verantwoording 

 

Terugkoppeling 
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2. Knelpuntenanalyse 
 
Een analyse van de vraag hoe het is gesteld met democratische legitimiteit van 
regionale samenwerkingsverbanden moet vooraf worden gegaan door de vraag: is 
er wel een legitimiteitsprobleem? Het antwoord daarop is niet eensluidend. Uit 

onderzoek in opdracht van het Ministerie van BZK blijkt dat er weinig consensus 
bestaat over de vraag of er een probleem is met de democratische legitimiteit van 
samenwerkingsverbanden.14 Het beeld varieert van ‘nee, want we hebben het 

opgelost’ via ‘soms wel, soms niet’ tot ‘het is een drama’. Er is wel een algemene 
consensus dat samenwerking moet, en dan moet democratische legitimiteit ook. 
 
Hoe dan ook, zo luidt ook de conclusie van voornoemd onderzoek, er zijn 

problemen aanwijsbaar. Voor een analyse daarvan is literatuur bestudeerd en zijn 
verschillende deskundigen geraadpleegd.15 
 

2.1 Vraagstuk is niet nieuw 
Het vraagstuk van democratische legitimiteit van regionale 
samenwerkingsverbanden is niet nieuw. In 1947 rapporteerde de commissie-

Koelma ‘over de wijze waarop zal moeten worden voorzien in de 
gemeenschappelijke belangen van grote stedelijke gemeenten en de hun 
omringende kleine gemeenten’. Om het regionale gat te dichten adviseerde de 
commissie de instelling van districten. Een stap te ver voor de regering, die in 

antwoord op de voorgestelde ingrijpende hervorming in 1950 koos voor de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Eerst de mogelijkheden voor de ‘gewone’ 
samenwerking tussen gemeenten uitbreiden, zo was de redenering. Het markeert 

het begin van vele naoorlogse adviezen en rapporten over de bestuurlijke 
organisatie van Nederland, waarbij een oplossing voor het regionale gat centraal 
staat. Varianten passeerden de revue: gemeentelijke schaalvergroting, 
complementair bestuur, het Openbaar Lichaam Rijnmond met een rechtstreeks 
gekozen ‘Rijnmondraad’, gewestvorming, regiovorming met ‘doe-provincies’, 
agglomeratievorming, stadsregio’s, stadsprovincies, WGR-plusgebieden, 
kaderwetgebieden.16 Een niet-limitatieve opsomming van veel blauwdrukken en 

concepten, maar de bestuurlijke inrichting van Nederland blijkt zeer 
veranderbestendig. De bestuurlijke hoofdstructuur – Rijk, provincies en 
gemeenten – bleef bestaan, inclusief de nodige hulpstructuren, die vervolgens 
steeds discussie bleven oproepen. 

 
In discussies over de bestuurlijke inrichting van Nederland wordt vaak de 

metafoor van het Huis van Thorbecke gebezigd, een term die werd geïntroduceerd 
in 1971 en pas sinds de jaren ’90 echt in zwang is.17 Thorbecke zelf was niet erg 
gecharmeerd van een statisch model voor de inrichting van de staat dat alle tijden 
en omstandigheden zou moeten doorstaan. Veeleer was hij een organisch denker 
die zag dat het staatsmodel voortdurend veranderde en permanent in 
ontwikkeling was, en hij probeerde het bestuurlijk stelsel bij deze voorstelling te 
laten aansluiten.18  

 
2.2 Decentralisaties in het sociale domein: geen bestuurslaag maar arena 

Voortdurend in beweging en ontwikkeling is ook de manier waarop de zorg voor 
elkaar en hulpbehoevenden is georganiseerd. Van de Donk wijst er in zijn Rob-
lezing 201419 op dat de veelbesproken decentralisaties bepaald complexer zijn dan 

                                                
14 Steegh, 2010, p. 26-27. 
15 Bijlage 2 geeft een overzicht van geraadpleegde personen. 
16 Zie voor een overzicht van naoorlogse adviezen en rapporten: Raad voor het openbaar 
bestuur, 2010. 
17 Vergelijk Raijmakers, 2014, p. 13 e.v. 
18 Zie ook Van de Donk, 11e ROB lezing, 12 november 2014. 
19 Idem. 
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het simpelweg overdragen van geldstromen en bevoegdheden van de ene aan de 
andere bestuurslaag. Het sociale domein is geen bestuurslaag maar een complexe 
arena van kwetsbare verhoudingen. Van de Donk stelt dat die arena vraagt om 
een vorm van democratische besluitvorming en rechtsvorming die ruimte geeft 
aan een betekenisvolle dialoog met burgers. Gemeenteraden spelen daarin een 

belangrijke rol om de inhoudelijke discussie aan te jagen, maar zeker niet om die 
te monopoliseren. Die discussie gaat gepaard met een dynamiek die vraagt om 
erkenning van zich steeds verder ontwikkelende maatschappelijke vormen van 

democratie en bestuur. Van de Donk waarschuwt voor centralisatie en bestuurlijke 
schaalvergroting om decentralisaties te laten slagen, en voor politiek en bestuur 
als centraal management van de samenleving. Wat is de betekenis van deze en 
andere inzichten op de democratische legitimiteit van regionale 

samenwerkingsverbanden?  
 

2.3 Knelpunten in kaart 
Door het decentraliseren van taken neemt regionale samenwerking toe in gewicht: 
in taken en activiteiten, belangen, doelen en financiën. Dit stelt eisen aan de vorm 
van deze regionale samenwerking, de aansturing en financiering ervan en het 

toezicht erop.20 Terugkerend vraagstuk bij het democratisch gehalte van 
samenwerkingsverbanden is of de representatieve democratie (nog) volstaat of 
dat er (aanvullend) vormen van participatieve democratie nodig zijn.21 In deze 
paragraaf zijn de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht die uit literatuur naar 

voren komen en door gesprekspartners zijn benoemd. Hiertoe wordt de indeling in 
vier categorieën gehanteerd (zie ook het schema hiervóór over democratische 
legitimiteit): 

 
1. Participatie en representatie 
2. Politiek primaat en controle / kaderstelling 
3. Effectiviteit / efficiëntie en responsiviteit 
4. Verantwoording en terugkoppeling 

 
De indeling is niet absoluut, sommige knelpunten kennen raakvlakken met twee of 

meer categorieën. 
 
Participatie en representatie (inputlegitimiteit) 
Democratie en bestuur ontwikkelen zich in tegengestelde richtingen: het 

zwaartepunt van de lokale democratie verschuift naar het sublokale, het niveau 
van buurt, wijk of dorpskern, terwijl tegelijkertijd het bestuurlijke zwaartepunt 

steeds meer verschuift naar de regio.22 
 
Verlengd lokaal bestuur is een indirecte vorm van democratische legitimiteit via 
gemeenteraden. Burgers kiezen gemeenteraadsleden, maar kunnen niet het 
bestuur van een samenwerkingsverband kiezen. Het bestuur wordt gevormd uit de 
burgemeesters, wethouders en/of raadsleden van de deelnemende gemeenten. In 
het bestuur van samenwerkingsverbanden worden belangrijke richtinggevende 

beslissingen genomen die alle deelnemende gemeenten raken. De 

                                                
20 Het gaat bij deze bespreking van knelpunten in de eerste plaats om vrijwillige of verplichte 
samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau. De uitvoering van een regionale 
voorziening via een centrumgemeente, waarbij deze gemeente tevens het budget ontvangt 
namens de andere deelnemers (bijvoorbeeld de vrouwenopvang), maar waarover deze geen 
verantwoording verschuldigd is aan deze gemeenten, is van een andere orde en kent daarom 
deels andere knelpunten.  
21 De Raad bereidt een advies voor over de toekomst van de lokale democratie waarin een 
overzicht zal worden gegeven van verschillende vormen van democratie (representatieve 
democratie; directe democratie, participatieve democratie, deliberatieve democratie, ‘doe-
democratie’).  
22 Boogers, 2014. 
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stemverhoudingen binnen het samenwerkingsverband spelen daarin een rol, wat 
effect heeft op de invloed van gemeenten op de besluitvorming in het 
samenwerkingsverband. De besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken 
op intergemeentelijk niveau raken burgers direct. De afstand tussen 
gemeenteraden en samenwerkingsverbanden en daarmee ook de afstand tussen 

burgers en samenwerkingsverbanden dreigt echter te groot te worden, zo wordt 
gesteld. De vraag is dan of het bestuur zo nog wel voldoende bij de behoeften van 
burgers kan aansluiten. 

 
Politiek primaat en controle / kaderstelling (throughputlegitimiteit) 
Democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden betekent in de 
dagelijkse bestuurspraktijk een worsteling voor de gemeenteraad vanuit zijn rol 

als kadersteller en controleur. Uit onderzoek van Raadslid.nu uit begin 2014 blijkt 
dat zeven van de tien raadsleden het toenemende aantal regionale 
samenwerkingsverbanden een bedreiging voor de lokale democratie vindt.23 
 
Samenwerkingsverbanden hebben volgens sommigen geleid tot een 
ondoorzichtige structuur waarin onduidelijk is welke taak binnen welk 

samenwerkingsverband thuishoort en wie waarvoor verantwoordelijk is.24 Lokale 
en regionale bestuurders en hun maatschappelijke partners klagen over wat wel 
genoemd wordt ‘bestuurlijke drukte’: het grote aantal regionale besturen zou de 
effectiviteit en de democratische controle in de weg staan. 

 
Samenwerkingsverbanden zijn vormen van verlengd lokaal bestuur, maar soms 
lijkt er sprake van verlegd lokaal bestuur.25 Bij verlengd lokaal bestuur zet het 

gemeentebestuur samenwerking zelfverzekerd in als strategie om gemeentelijke 
doeleinden te bereiken, maakt het binnen samenwerking zelfstandig keuzes om 
gemeentelijke doeleinden te bereiken en stuurt het de samenwerking zelfbewust 
en actief aan. Bij verlegd lokaal bestuur stelt het gemeentebestuur zich – al dan 
niet door omstandigheden gedwongen – afhankelijk op en heeft het geen goed 
zicht op de doelen van de samenwerking, accepteert het afwachtend de diensten 
van de samenwerking en is het afhoudend ten opzichte van de samenwerking in 

relatie met de gemeente.26 
 
Ook de financiering van samenwerkingsverbanden wordt als problematisch 
ervaren. Gemeenteraden merken dat ze, behalve een jaarlijkse bemoeienis met 

de omvang van het budget, weinig invloed hebben op de begroting van een 
samenwerkingsverband. De verantwoording en de controle zijn indirect. Het 

algemene budgetrecht van de raad komt daardoor in de knel. De gemeentelijke 
uitgaven voor samenwerkingsverbanden zijn immers inflexibel en verplicht en in 
geval van financiële problemen is de mogelijkheid tot bijsturing door de 
deelnemers beperkt.  
 
Effectiviteit / efficiëntie en responsiviteit (outputlegitimiteit) 
Uitvoering op afstand door middel van regionale samenwerkingsverbanden wordt 

vaak gedreven door doelmatigheid. Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zorg 
door een samenwerkingsverband is efficiënter en goedkoper dan individuele 
inkoop. Maar het proces onttrekt zich aan directe invloed van de diverse 

                                                
23 Raadslid.nu, 2014. 
24 Voor een uitwerking van de structuren, bevoegdheidsverdeling en verantwoordingsrelaties 
wordt verwezen naar de toelichting bij dit advies. 
25 Igno Pröpper heeft de term verlegd lokaal bestuur gemunt en gebruikt in verschillende 
rekenkameronderzoeken. 
26 Vergelijk Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg, oktober 2014. 
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gemeenteraden.27 De vraag is hoeveel democratische legitimiteit effectieve en 
efficiënte uitvoering mag kosten. 
 
De verdeling van de financiële bijdrage over deelnemende gemeenten aan een 
samenwerkingsverband kan tot controverse leiden, net als de besteding van de 

gelden door het samenwerkingsverband. Op het regionale niveau zijn uitgaven 
niet altijd in overeenstemming met de lokale behoeften en budgetstromen zijn 
ondoorzichtig. Het financieel toezicht op samenwerkingsverbanden door een 

aantal provincies wordt marginaal ingevuld, terwijl eventuele problemen grote 
gevolgen voor individuele gemeenten kunnen hebben.  
 
Het toegenomen belang van regionale samenwerkingsverbanden is van invloed op 

de financiële verhoudingen tussen het Rijk en decentrale overheden. Bekostiging 
via een specifieke uitkering, rechtstreekse toedeling van rijksbijdragen aan 
regionale samenwerkingsverbanden of aan centrumgemeenten kunnen op 
gespannen voet staan met de uitgangspunten van de financiële verhoudingen.28 
Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of de decentralisaties leiden tot een dusdanige 
versterking van regionale samenwerkingsverbanden, dat er een regionale 

bestuurslaag ontstaat, waardoor het Rijk wordt verleid deze rechtstreeks te 
bekostigen. Deze beweging heeft gevolgen voor de besluitvorming over de 
middelen voor regionale samenwerkingsverbanden: wie betaalt, bepaalt. Zijn dat 
de gemeenten of is dat het Rijk? 

 
Goed bestuur hoort democratisch gelegitimeerd te zijn. Wanneer democratische 
legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden gebrekkig is, kan het 

voorkomen dat de burgers uit de samenwerkende gemeenten de output van het 
samenwerkingsverband niet langer accepteren. Aanspreekbaar is echter alleen de 
gemeenteraad die op zijn beurt beperkte sturingsmogelijkheden heeft. Deze 
situatie heeft ook zijn weerslag op de relatie tussen burger en bestuur. 
 
Verantwoording en terugkoppeling (feedbacklegitimiteit) 
De bestuurlijke macht wordt in toenemende mate opgedragen aan niveaus die niet 

samenvallen met het niveau waarop bestuurders voor het grootste deel van hun 
tijd werkzaam zijn. Dit hangt samen met het probleem dat de minister in zijn 
adviesvraag signaleert dat het voor gemeenteraadsleden lastig is het overzicht te 
behouden: ze houden zich de meeste tijd bezig met de gemeente, niet met 

samenwerkingsverbanden. Als gevolg van de afstand en het feit dat het bestuur 
van het samenwerkingsverband geen directe verantwoording aflegt aan het 

volksvertegenwoordigende lichaam, dreigen verantwoordingsprocessen in het 
gedrang komen. De Wgr schept weliswaar formeel het verantwoordingskader, 
maar de praktijk lijkt weerbarstiger.  
 
Raadsleden zijn niet altijd tevreden over de informatie vanuit de 
samenwerkingsverbanden. Informatie is te algemeen van aard of biedt geen zicht 
op de realisatie van lokale doelenstellingen. Daar staat tegenover dat de aandacht 

van raadsleden niet uitgaat naar samenwerking of dat raadsleden niet altijd 
voldoende actief zijn bij het formuleren van eisen aan de informatievoorziening.29 
Deze situatie zet niet alleen de adequate politieke controle onder druk maar ook 
andere vormen van toezicht zoals controle door gemeentelijke rekenkamers.  
 

                                                
27 Zie ook: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/geen-invloed-op-zorginkoop-door-
democratisch-gat.9449509.lynkx. 
28 Deze voorkeursvolgorde houdt in dat taken bij voorkeur moeten worden bekostigd uit 
prijzen, heffingen, belastingen, algemene uitkering en ten slotte uit specifieke uitkeringen. 
29 Zie ook Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg, oktober 2014. 
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Samenwerkingsverbanden zouden een dubbele verplichting moeten voelen om 
zich te verantwoorden. Feedbacklegitimiteit komt niet alleen tot stand in de 
gemeenteraad, de vorm van representatieve democratie zoals we die kennen. Er 
zou ook rekenschap moeten worden afgelegd aan burgers en instellingen, iets dat 
nu in de praktijk van samenwerking vrijwel afwezig lijkt. 
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3. Eerste constateringen en vervolg 
 
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de deelvragen wat moet worden 
verstaan onder democratische legitimiteit van samenwerking, welke factoren de 
democratische legitimiteit beïnvloeden en welke knelpunten zich daarbij voordoen. 

Deze probleemverkenning wordt besloten met een aantal constateringen.  
 

3.1 Eerste constateringen 

1. Het vraagstuk van democratische legitimiteit van regionale 
samenwerkingsverbanden is niet nieuw. Het principe van verlengd lokaal 
bestuur en de Wgr funderen in formele zin de democratische legitimiteit 
van regionale samenwerkingsverbanden en de wet voorziet in meerdere 

instrumenten. Gemeenteraadsleden ervaren echter dat zij weinig invloed 
hebben. Ongeacht de vorm van samenwerking (publiek of privaat) en 
ongeacht het domein van samenwerking (beleid of uitvoering) is de 
invloed en controle van de volksvertegenwoordiging op samenwerking een 
terugkerend punt van zorg. Geconstateerd kan worden dat er een verschil 
bestaat tussen wet en werkelijkheid: er is een verschil tussen de formele 

kant van het systeem van samenwerken en het functioneren in de 
praktijk. 
 

2. Democratische legitimiteit komt niet alleen tot stand in de 

gemeenteraadsvergadering of in de vergaderingen van 
samenwerkingsverbanden. De decentralisaties vragen om een vorm van 
democratische besluitvorming en rechtsvorming die ruimte geeft aan een 

betekenisvolle dialoog met burgers. Gemeenteraden moeten die dialoog 
aanjagen, maar niet monopoliseren. 
 

3. Als gevolg van decentralisaties in het sociale domein zijn taken en 
bevoegdheden belegd op gemeentelijk niveau, terwijl dit gepaard gaat 
met de wettelijke verankering van de overtuiging dat gemeenten de taken 
niet aankunnen en regio’s moeten vormen.  

 
4. Regionaal bestuur is inherent aan lokaal bestuur. Gemeentelijke 

opschaling beperkt samenwerking niet en zal altijd resulteren in afstand 
tot het gemeentebestuur. Het aantal en de variëteit aan 

samenwerkingsverbanden illustreren de behoefte aan een vorm van 
bestuur op verschillende niveaus tussen de drie algemene bestuurslagen 

in.  
 

5. Samenwerken is de kunst van het haalbare. Samenwerking gaat goed als 
het draait om het realiseren van iets positiefs. Gaat het om het verdelen 
van pijn, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Wanneer zich problemen 
voordoen op het gebied van samenwerking, dan is het niet alleen de vraag 
of gemeenten in staat zijn adequaat de (financiële) gevolgen van de 

decentralisaties in regionale samenwerkingsverbanden op te vangen, maar 
ook of de besturen van gemeenten en van samenwerkingsverbanden 
hierover adequate verantwoording kunnen afleggen aan gekozen 
volksvertegenwoordigers én tegenover burgers en instellingen. 

 
6. Met de decentralisaties neemt de omvang van de middelen die van het 

Rijk naar gemeenten worden overgeheveld toe. Dat roept vragen op over 

de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten en de bekostiging van 
taken: wie beslist over het geld en hoe beïnvloedt dat de legitimiteit? 
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3.2 Hoe verder 
De knelpuntenanalyse en de constateringen leiden tot vier kernvragen die de 
opmaat vormen voor toetsing aan de bestuurlijke praktijk. In het tweede deel van 
het adviestraject gaat de Raad na welke concrete handelingsperspectieven in 
aanmerking komen voor het borgen van de democratische legitimiteit van 

regionale samenwerkingsverbanden.  
 
De kernvragen worden gegroepeerd overeenkomstig de eerder genoemde vier 

kenmerken van democratische legitimiteit:  
 

I. Wat is ervoor nodig om niet alleen de formele, maar ook de materiële 
invloed van gemeenteraadsleden op regionale 

samenwerkingsverbanden te verbeteren, zodanig dat participatie en 
representatie van belangen zijn geborgd? 

II. Hoe kan in de praktijk vorm worden gegeven aan het politieke primaat 
in de relatie tussen het gemeentebestuur (burgemeester, college van 
B&W en de gemeenteraad) en samenwerkingsverbanden? 

III. Leidt een actieve politieke participatie van gemeenteraadsleden in 

samenwerkingsverbanden tot meer outputlegitimiteit, of zijn andere 
mogelijkheden even of meer succesvol? 

IV. Naast de verantwoording aan de gemeenteraad, welke vormen zijn 
denkbaar voor het afleggen van rekenschap door 

samenwerkingsverbanden aan burgers en instellingen? 
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Toelichting | Regionale samenwerkingsverbanden en democratische 
legitimiteit nader beschouwd 
 
In hoofdstuk 1 van dit advies is op hoofdlijnen verkend wat onder de begrippen 
regionale samenwerkingsverbanden en democratische legitimiteit wordt verstaan. 

Deze toelichting gaat hier uitgebreider op in, en geeft daarmee antwoord op de 
eerste vraag in het adviesverzoek van de minister en de eerste deelvraag van de 
probleemstelling: Wat wordt verstaan onder democratische legitimiteit bij 

samenwerking en welke factoren beïnvloeden de democratische legitimiteit?  
 

I. Regionale samenwerkingsverbanden 
 

1. Soorten bestuur: algemeen en functioneel 
Kenmerkend voor het openbaar bestuur in Nederland is een spreiding van (in 
politieke termen) macht en (in juridisch opzicht) bevoegdheden, taken en de 
daarvoor benodigde middelen. Het staatsgezag is niet op één bepaalde plaats, 
maar op vele plekken aan te treffen. Dit is het kenmerk van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat.  

 
Nederland kent drie niveaus van algemeen, territoriaal bestuur. Deze drie niveaus 
– Rijk, provincie en gemeente – hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij 
functioneren op basis van een stelsel van algemene politieke vertegenwoordiging. 

Het algemeen bestuur kent waarborgen over de democratische basis van deze 
algemene politieke vertegenwoordiging (algemeen kiesrecht, evenredige 
vertegenwoordiging; artikelen 4, 53 en 129 van de Grondwet). Daarnaast kennen 

we functioneel bestuur, zoals bij waterschappen. Bij territoriaal (decentraal) 
bestuur is het gebied waarover het bestuur wordt uitgeoefend bepalend voor de 
bestuurlijke eenheid. Territoriaal bestuur maakt integrale belangenbehartiging 
voor dit gebied mogelijk. Bij functioneel bestuur gaat het om de adequate 
behartiging van een doel, domein of functie. Het biedt zo kans voor een gerichte 
aanpak van maatschappelijke problemen, maar teveel functioneel bestuur kan 
fragmentatie van overheidszorg betekenen. 

 
Het fundamentele verschil tussen algemene en functionele bestuurslichamen is dat 
op het eerste type overheden de verplichting rust, intern en extern op politiek en 
ambtelijk niveau tot een afstemming te komen van verschillende belangen, wat 

kan leiden tot samenwerking. Bij een lichaam van functioneel bestuur gaat het 
primair om één opgedragen taak, al is bij de waterschappen een tendens te zien 

om onderling of met gemeenten samen te werken.  
 
Regionale samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de decentralisaties in 
het sociaal domein zijn te categoriseren als een vorm van functionele 
decentralisatie op regionaal niveau. De taken zijn weliswaar per 1 januari 2015 
aan gemeenten gedecentraliseerd, maar bij het voornemen tot decentralisatie 
stond aan rijkszijde vast dat vrijwel alle gemeenten – ook de grotere – eigenlijk 

niet in staat zouden zijn om deze taken zelfstandig uit te voeren en dat hiervoor 
het regionale niveau passend was. 
 
Regionale samenwerkingsverbanden staan op afstand van het gemeentebestuur, 
maar zijn wel onderdeel van dit bestuur: het wordt daarom verlengd lokaal 
bestuur genoemd. 

 

2. Smaken voor de uitvoering van taken 
Gemeenten hebben veel verschillende taken. Gemeentelijke taken zijn bij wet 
opgedragen (medebewind) of worden door gemeenten zelf aan zich getrokken 
(autonomie). Er wordt meestal onderscheid gemaakt in beleidsbepalende taken 
die vaak zijn vastgelegd in verordeningen die de inwoners direct raken, 
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uitvoeringstaken op grond van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
(vergunningverlening, handhaving) en bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH). Was er al 
een tendens om beleidsrijkere taken over te dragen aan het regionale niveau zoals 
bij de veiligheidsregio. Met de deels verplichte samenwerking die voortkomt uit de 
decentralisaties, wordt ook beleid maken in toenemende mate een regionale taak. 

Het is de vraag hoe deze taak met een politieker karakter zich regionaal laat 
beleggen nu de belangenafweging op regionaal niveau tussen samenwerkende 
gemeenten van een andere orde is dan de brede belangenafweging in een 

individuele gemeente.  
 
Bij het uitvoeren van taken hebben gemeenten drie smaken: zelf doen, 
samenwerken of uitbesteden.30 In de eerste variant houden gemeenten zelf de 

verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering. Bij uitbesteden staat de uitvoering 
op verdere afstand van de gemeenten. Vormen van samenwerking zitten daar 
tussenin.  
 
Steeds meer gemeenten vinden het verstandig om bij het uitvoeren van hun taken 
samen te werken met andere gemeenten omdat zij streven naar 

kwaliteitsverbetering, het realiseren van schaalvoordelen, het aanbieden van 
complexe voorzieningen, het besparen op kosten en het delen van expertise.  
 

3. Activiteiten 

De terreinen waarop samenwerkingsverbanden actief zijn, zijn zeer divers. 
Vuilophaal en afvalverwerking, brandweer, veiligheidshuizen, jeugdzorg, welzijn, 
gebiedsontwikkeling, gemeenschappelijke sociale dienst of belastinginning, 

recreatieschappen en energiemaatschappijen zijn voorbeelden. Met de 
(beleidsrijke) terreinen waarop de decentralisaties zich richten – jeugdzorg, werk 
en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen – is het aantal taken in het 
sociale domein aanzienlijk en ingrijpend uitgebreid, terwijl de aard van die taken 
van karakter verandert (recht wordt voorziening). 
 

4. Belangen 

Samenwerken doen gemeenten vanuit een bepaald belang. We noemen een 
drietal belangen die meespelen bij samenwerken.  
 
Het samenwerkingsbelang is de belangrijkste reden van bestaan van het 

samenwerkingsverband en wordt door de samenwerkende partners 
onderschreven, anders beginnen ze er niet aan. Daarnaast blijft ‘gewoon’ het 

individuele belang van de samenwerkingspartner bestaan. Verder ontstaat er bij 
een samenwerkingsverband ook het organisatiebelang, het belang van de 
uitvoerende organisatie zoals dat van een goede uitvoering.  
 
Liggen de belangen in elkaars verlengde, dan is samenwerken meestal niet 
problematisch. Dat wordt anders als de belangen van de deelnemers uiteen gaan 
lopen, zeker wanneer individuele belangen of het organisatiebelang afbreuk gaan 

doen aan het samenwerkingsbelang. Idealiter zal op dat moment een 
belangenafweging moeten plaatsvinden om de samenwerking te kunnen 
continueren of, als men elkaar niet langer vindt, de samenwerking te beëindigen. 
Dit wordt vanwege de financiële nadelen weleens nagelaten.  
 
Naast deze samenwerkingsbelangen zijn samenwerkingsverbanden een 

uitdrukking van de netwerkrealiteit waarin markt, overheid en maatschappij met 

elkaar verweven zijn geraakt: overheden werken samen met private of 
semipublieke partijen om zo het beste van twee werelden te verenigen ten 
behoeve van een gedeeld belang.   

                                                
30 Strikt genomen hebben gemeenten nóg een keuze, namelijk de taak niet uitvoeren. 
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5. Doelen 
Voor wat betreft de doelen van samenwerking kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen strategische, tactische en operationele regionale bestuursvormen. 
 
Strategische samenwerking gaat vaak om het bundelen van invloed (en daarmee 

macht) en is gericht op regionale strategie- en planvorming. Het doel hiervan is de 
aanpak van gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven die op regionaal 
niveau spelen, zoals demografische en economische ontwikkelingen. Het gaat 

daarbij ook om economische, ruimtelijke ordenings- en infrastructurele 
maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) 
concurrentiepositie van de regio. Strategische samenwerking heeft een territoriaal 
en integraal karakter.  

 
Tactische samenwerking betreft regionale beleidsontwikkeling en -implementatie. 
Hiermee wordt beoogd de bestuurs- en uitvoeringskracht te vergroten van 
gemeentelijke taken die door hun omvang en complexiteit het vermogen van de 
gemeentelijke organisatie te boven gaan. In veel gevallen gaat het hier om 
gezamenlijke uitvoering van gedecentraliseerde taken. Ook verplichte 

samenwerkingsverbanden als veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten vallen 
onder deze categorie. Tactische samenwerking is vooral taakgericht en sectoraal. 
 
Operationele samenwerking heeft betrekking op regionale bedrijfsvoering en 

beheer, met als doel kwaliteits- en kostenvoordelen te bereiken. Daarbij kan 
worden gedacht aan gezamenlijke inkoop van diensten of inhuur van personeel, 
de gemeenschappelijke exploitatie van een publieke voorziening of gezamenlijke 

verzorging van gemeentelijke dienstverlening. Operationele samenwerking heeft 
een organisatiegericht en beheersmatig karakter.  
 

6. Vormen en besturing 
Wanneer het gemeentebestuur op grond van een afweging van belangen en 
doelen kiest voor samenwerking, dan zegt dat nog niets over de 
samenwerkingsvorm of de rechtsvorm.  

 
De afgelopen jaren zijn door beleidsmakers en wetenschappers verschillende 
pogingen gedaan om de veelsoortige bestuurlijke praktijk van 
samenwerkingsverbanden en het bijbehorende juridische kader in samenhang te 

presenteren.31 Samenwerkingsverbanden komen voor onder verschillende namen, 
wat in de praktijk maar ook in de discussies over samenwerking tot verwarring 

kan leiden: verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen, 
bestuursovereenkomsten, publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS) met 
CV’s (commanditaire vennootschappen), BV’s, NV’s, stichtingen, publieke 
coöperaties, et cetera. Samenwerking tussen bestuursorganen lijkt dus op eerste 
oog een bonte verzameling van taken, vormen en verschijningsvarianten. 
Enerzijds is dit logisch: per taak, bevoegdheid of vraagstuk zou de vorm gekozen 
moeten worden die (juridisch) het beste past. Anderzijds kan juist die diversiteit 

opnieuw voor afstemmingsproblematiek zorgen (gebrekkig overzicht bij 
gemeenten welke taken waar zijn belegd en met wie wordt samengewerkt): niet 
voor niets benadrukt de regering het belang van congruentie bij de 
decentralisaties en het vormen van samenwerkingsverbanden in het sociaal 
domein, onder andere om de integraliteit van de uit te voeren taken te 
waarborgen. 

 

                                                
31 Berenschot 2010, Partners+Pröpper 2005, beide in opdracht BZK; VNG en Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2013; Korsten, 2006; Van der Laar, 
2010; Herwijer en Fraanje, 2011. 
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Samenwerkingsvormen zijn in drie hoofdcategorieën in te delen: afstemming, een 
netwerkconstructie en een zelfstandige organisatie (zie ook het schematisch 
overzicht van de verschillende rechtsvormen hieronder).32  
 
Bij afstemming doen de betrokken overheden niet meer dan met elkaar om tafel 

gaan om beleid of bevoegdheidsuitoefening op elkaar af te stemmen. Er wordt in 
dat geval ook wel gesproken van beleidsmatige integratie. Iedere betrokken 
gemeente blijft volledig zelf bevoegd om te beslissen en blijft zodoende ook 

volledig politiek verantwoordelijk voor zijn keuzes. Deze vorm van samenwerking 
kenmerkt zich door het feit dat er sprake is van ‘besluitvorming’ bij unanimiteit. Er 
kunnen immers slechts ‘gezamenlijke besluiten’ worden genomen indien alle 
afzonderlijke betrokken (bestuursorganen van) gemeenten hiermee hebben 

ingestemd. Bij een afstemmingssamenwerking is geen sprake van 
opdrachtgeverschap of opdrachtnemerschap, omdat kenmerk van deze vorm van 
samenwerking is dat er geen taken en/of bevoegdheden van de ene naar de 
andere deelnemer gaan. Afstemmingssamenwerking is de minst vergaande vorm 
van samenwerking. Er gaat in beginsel geen zeggenschap verloren.  
 

Een netwerkconstructie33 gaat al verder dan een afstemmingssamenwerking. Bij 
netwerksamenwerking gaan ook taken en bevoegdheden over naar de 
centrumentiteit. Er is tevens sprake van een bepaalde mate van organisatorische 
integratie. Een bekende vorm daarvan is de centrumgemeente of 

gastheergemeente. Deze vorm van samenwerking kenmerkt zich door het feit dat 
de uitvoering of bedrijfsvoering gezamenlijk kan gebeuren, maar dat beleid en 
verordeningen altijd via de deelnemers tot stand komen. Al zal de centrumentiteit 

mogelijk meer eisen stellen voor harmonisatie omdat de uitvoerings- of 
bedrijfsvoeringstaken anders niet goed uitvoerbaar zijn. De ‘gasten’ zullen hun 
eigen individuele belangen moeten inbrengen bij de centrumentiteit.  
 
De zwaarste vorm van samenwerking voor wat betreft structuur is die waarbij een 
zelfstandige organisatie wordt opgericht. Het gaat daarbij om de instelling van een 
nieuwe rechtspersoon en/of nieuwe bestuursorganen die door de betrokken 

deelnemers wordt beheerst. Deze organisatie voert taken en/of bevoegdheden uit 
voor de deelnemers. Er is sprake van bestuurlijke integratie. Deze vorm van 
samenwerking kenmerkt zicht door de veelvoud aan mogelijkheden. De vorm kan 
qua taken heel licht worden ingericht. In dat geval gaan uitsluitend 

bedrijfsvoerings- of uitvoerende taken over en blijven beleidsbepalingen en de 
verordenende bevoegdheid verantwoordelijkheden van de deelnemers. Een 

verdergaande vorm is die waarbij ook beleidsbepalende taken en bevoegdheden, 
waaronder eventueel zelfs verordenende bevoegdheid, worden overgedragen aan 
het samenwerkingsverband. 
 
De vormgeving van samenwerkingsverbanden zegt met name iets over de 
bestuurlijke grip die bestaat ten aanzien van de samenwerking. De 
samenwerkingsvorm heeft naast de juridische vormgeving (privaat- of 

publiekrechtelijk) ook juridische gevolgen, met name op het gebied van Europees 
recht, aanbestedingsrecht en fiscaal recht (btw en naar verwachting vanaf 2016 
ook de vennootschapsbelasting).  
 

                                                
32 Zie ook: VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2013; 
Rekenkamer Oost-Nederland, november 2014. 
33 De term netwerkconstructie kan voor verwarring zorgen. De suggestie dat wordt 
samengewerkt in netwerken is namelijk niet alleen van toepassing tussen gemeenten, 
netwerksamenwerking is óók de benaming voor de samenwerking met veel verschillende 
partners uit de maatschappij, iets wat gemeenten ook doen, zonder verdere status in de 
vorm van een gemeenschappelijke regeling of iets dergelijks. Dat soort samenwerking is 
fundamenteel iets anders dan de centrumconstructie. 
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De gekozen samenwerkingsvorm is bepalend voor de inrichting van het bestuur 
van het samenwerkingsverband. Het maakt voor de besturing van het 
samenwerkingsverband uit of de grondslag is gelegen in het privaatrecht of het 
publiekrecht.  
 

Hoewel publiekrechtelijke samenwerking door velen als het meest wenselijke 
wordt beschouwd, is algemeen aanvaard dat overheden zich ter uitvoering van 
hun overheidstaken niet alleen kunnen bedienen van de bevoegdheden die hun 

krachtens het publiekrecht zijn toegekend, maar ook dat zij – binnen zekere 
grenzen – privaatrechtelijke instrumenten kunnen aanwenden. Dat is de kern van 
de tweewegenleer uit het arrest van de Hoge Raad uit 1991 (Windmill).34 Daarin is 
bepaald dat in bepaalde gevallen het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden 

een onaanvaardbare doorkruising (van de onderliggende publiekrechtelijke 
regeling) oplevert. 
 
Privaatrechtelijke samenwerking 
Op de stichting na, hebben alle privaatrechtelijke rechtspersonen in beginsel 
hetzelfde governancemodel: het zogenoemde verenigingsmodel. Dat betekent dat 

de betrokken partijen (leden/aandeelhouders) zich verenigen in de algemene 
vergadering, in de praktijk vaak algemene ledenvergadering of algemene 
vergadering van aandeelhouders genoemd. De stichting kent een dergelijk orgaan 
niet, omdat de stichting een ledenverbod heeft. De ‘leden’ van de algemene 

vergadering hebben stemrecht in die vergadering om hun eigen individuele 
(gemeentelijke) belang te kunnen dienen.  
 

Voorbeelden van privaatrechtelijke samenwerking zijn: 
- Bestuurs- / beleidsovereenkomst35  
- Dienstverleningsovereenkomst / overeenkomst tot opdracht 
- Vereniging 
- Naamloze vennootschap/besloten vennootschap  
- Coöperatie 
- Stichting36 

 
Privaatrechtelijke samenwerking betekent dat tussen bestuursorganen wordt 
samengewerkt op basis van het Burgerlijk Wetboek. Dit kan samenwerking tussen 
alleen bestuursorganen betreffen of het gebruik van een privaatrechtelijke 

organisatievorm door slechts één bestuursorgaan. Het gaat bij privaatrechtelijke 
samenwerking om het doen van privaatrechtelijke handelingen of het aangaan van 

een privaatrechtelijke rechtsvorm. Ook kan er voor de uitvoering van taken 
gekozen worden voor een private rechtspersoon. Behalve de privaatrechtelijke 
samenwerking tussen bestuursorganen, bestaat er echter ook de mogelijkheid van 
samenwerking van bestuursorganen met private partijen, waarbij het in strikte zin 
om publiek-privaatrechtelijke samenwerking gaat.  
 
Privaatrechtelijke samenwerking of uitvoering van taken in een privaatrechtelijke 

rechtsvorm komt voor bij (gemeentelijke) taken waarbij het vanwege het karakter 
daarvan voor de hand ligt deze vorm te kiezen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke 
uitbesteding van afvalinzameling. Gemeenten kiezen soms voor een 
privaatrechtelijke variant vanwege de grotere flexibiliteit die dit zou bieden. 
Ondanks de voordelen en het feit dat privaatrechtelijke vormen in de praktijk vaak 
voorkomen, is er ook kritiek vanwege minder sterke democratische waarborgen en 

de verminderde rechtswaarborgen voor burger (gang naar de rechter). De 

bestuurlijk-juridische waarborgen moeten apart worden geregeld omdat de 

                                                
34 26 januari 1991, NJ 1991, 393. 
35 Afstemming over inzet privaatrechtelijke bevoegdheden. 
36 Zie voor uitwerking van deze vormen: VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, oktober 2013. 
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publiekrechtelijke waarborgen (zoals bepaald in Gemeentewet, Provinciewet en 
Algemene wet bestuursrecht) niet automatisch van toepassing zijn (wat bij 
publiekrechtelijke samenwerking wel het geval is).37 
 
Publiekrechtelijke samenwerking 

De Gemeentewet (artikel 160, tweede lid) kent een voorkeur voor een 
publiekrechtelijke samenwerkingsvorm: “Het college besluit slechts tot de 
oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in 
het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het 
daarmee te dienen openbaar belang.” De Gemeentewet kent dus eigenlijk een 
vorm van ‘pas toe of leg uit’: er wordt gekozen voor publiekrechtelijke varianten 

voor samenwerking, tenzij het privaatrecht in het bijzonder aangewezen is. Deze 
voorkeur voor publiekrecht is opgenomen omdat de wetgever vond dat het 
publiekrecht meer waarborgen kent dan het privaatrecht. De praktijk laat 
overigens veel privaatrechtelijke samenwerking zien, omdat dit als eenvoudiger 
wordt beschouwd.38 
 

Uit de parlementaire geschiedenis rond artikel 160 Gemeentewet en zijn 
voorgangers komt zoals gezegd steeds naar voren dat de publiekrechtelijke weg 
de voorkeur verdient omdat deze meer waarborgen kent zoals – gelet op het 
belang van democratische legitimiteit – openbaarheid en (politieke) 

verantwoordelijkheid.  
 
Het beginsel van openbaarheid is een van de basiskenmerken van het 

democratiebeginsel. Op grond van artikel 110 Grondwet moet de overheid dan ook 
openbaarheid betrachten bij de uitvoering haar taak. Deze openbaarheid komt in 
beginsel tot stand via openbaarheid van besluiten, openbaarheid van 
vergaderingen en openbaarheid van documenten. Dit is even goed bij 
samenwerkingsverbanden als bij afzonderlijke bestuursorganen van belang. 
 
Een ander uitgangspunt van het democratiebeginsel is dat bestuursorganen die 

niet zelf rechtstreeks gekozen worden politieke verantwoording schuldig zijn aan 
vertegenwoordigende organen. De vertrouwensregel houdt in dat een bestuurder 
kan worden ontslagen zodra deze niet langer het vertrouwen geniet van degene 
die hem heeft aangewezen. De vertrouwensregel wordt in de praktijk vaak 

gehanteerd als sluitstuk van de politieke verantwoordelijkheid.  
 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen 
bestuursorganen. De gemeenschappelijke regeling is zelf geen rechtsvorm. In de 
praktijk wordt vaak echter gesproken over de gemeenschappelijke regeling in de 

betekenis van het gemeenschappelijk openbaar lichaam. Dat is echter niet juist. 
De gemeenschappelijke regeling is te vergelijken met de statuten bij een 
privaatrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijke overeenkomst. De 
gemeenschappelijke regeling zelf doet niets, het is een juridisch document.  
 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de wet die de publiekrechtelijke 

samenwerking tussen bestuursorganen (gemeenten, rijk, provincies, 
waterschappen) in gemeenschappelijke regelingen beheerst. Vanaf 1 januari 2015 

kent de Wgr vijf vormen van samenwerking: met de recente wetswijziging is de 
bedrijfsvoeringsorganisatie aan de bestaande mogelijkheden toegevoegd. De wet 
is bovendien aangepast vanwege benodigde (technische) wijzigingen vanwege de 
invoering van de dualisering, die niet voor de Wgr geldt, en verbetering van de 

                                                
37 Idem, p. 22.  
38 Zie ook Van den Dool en Schaap, 2014. 
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planning- en controlcyclus (zie verderop). De verschillen tussen deze vijf vormen 
betreffen de doelstelling, werking, samenstelling en bevoegdheden van de 
gemeenschappelijke regeling.39 
 
De samenwerkingsvormen zijn: 

- Gemeenschappelijk openbaar lichaam (art. 8 lid 1 Wgr en art. 135 Grondwet) 
- Gemeenschappelijk orgaan (art. 8 lid 2 Wgr) 
- Centrumconstructie (art. 8 lid 4 Wgr)  

- Regeling zonder meer (art. 8 jo. art. 1 Wgr)40 
- Vanaf 1 januari 2015: de bedrijfsvoeringsorganisatie (art. 8 lid 3 Wgr)  
 
Voor publiekrechtelijke samenwerking kan een onderscheid worden gemaakt naar 

de deelnemende bestuursorganen. Het kan om een homogene samenwerking 
gaan (de deelnemers zijn allemaal onderdeel van dezelfde bestuurslaag, 
bijvoorbeeld gemeenten) of een heterogene samenwerking (deelnemers komen uit 
verschillende bestuurslagen). Er kan op basis van de Wgr ook worden 
samengewerkt met (en tussen) andere openbare lichamen en met andere 
rechtspersonen. Samenwerking tussen gemeenten komt het meest voor. In het 

geval van heterogene samenwerking heeft dit gevolgen voor de algemene 
toezichtrelaties, in het bijzonder de toezichthoudende functie van de provincie op 
gemeenten en/of waterschappen.  
 

Er bestaan vijf verschillende soorten regelingen van een gemeenschappelijk 
openbaar lichaam, verwijzend naar de deelnemers die bevoegdheden overdragen. 
Uitgaande van de situatie in gemeenten zijn dit: zuivere raadsregelingen, 

collegeregelingen, burgemeestersregelingen, gemengde regelingen waaraan de 
raad deelneemt, en gemengde regelingen waaraan de raad niet deelneemt. 

 

 
Een schematisch overzicht van de verschillende rechtsvormen ziet er als volgt uit: 
 

 

 

Regeling 
zonder meer 
Bevoegdheden-
overeenkomst 
Convenant  

Bestuurs-
overeenkomst  
Beleids-
overeenkomst  

Enkelvoudige 
centrumregeling 
Meervoudige 
centrumregeling  

Dienstverlenings-
overeenkomst 
Overeenkomst 
tot opdracht  

Gemeenschappelijk 
openbaar lichaam  
Bedrijfsvoerings-
organisatie  
Gemeenschappelijk 
orgaan  

Vereniging 
Coöperatie 
Besloten 
vennootschap 
Naamloze 
vennootschap 
Stichting  

Bron: Rekenkamer Oost-Nederland, Sturing en toezicht op gemeenschappelijke 
regelingen, november 2014 

                                                
39 Zie voor een uitgebreidere uitwerking van deze vormen: VNG en Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2013, en Rekenkamer Oost-Nederland, 
november 2014. 
40 Alternatieven zijn convenant of bevoegdhedenovereenkomst; net als bij de regeling zon-
der meer gaat het om een publiekrechtelijke overeenkomst over de wijze waarop deelne-
mende bestuursorganen hun bevoegdheden inzetten.  
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7. Kenmerken van de samenwerkingsvormen en verantwoordingsrelaties  

De indeling van de vijf genoemde samenwerkingsvarianten uit de Wgr in 
bovenstaand schema maakt duidelijk dat zij verschillende bestuurlijke doelen 
beogen te ondersteunen. De bijbehorende juridische vorm en bijbehorende 

instrumenten, verschillen tussen de vormen. Het betreft dan feitelijk het 
gemeenschappelijk openbaar lichaam, het gemeenschappelijk orgaan en de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. 

 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- Mate van bevoegdheidstoedeling vanuit de deelnemende gemeenten: is er 

sprake van overdracht (delegatie) of enkel mandaat? De 

bevoegdheidstoedeling heeft invloed op de relatie met en mate van aansturing 
vanuit de deelnemende gemeenten op het samenwerkingsverband. 
Mandatering is in alle gevallen mogelijk. Delegatie is enkel mogelijk in de 
gevallen waar er een nieuw bestuursorgaan wordt opgericht. Hiervoor geldt 
dat de algemeen verordenende bevoegdheid, die berust bij de raad, enkel aan 
het openbaar lichaam kan worden overgedragen. Hetzelfde geldt voor de 

heffing en inning van bepaalde belastingen, en de bevoegdheid tot 
belastingheffing van bepaalde belastingen.41 

- Het bezit van rechtspersoonlijkheid. Enkel het openbaar lichaam en de nieuwe 
variant van de bedrijfsvoeringsorganisatie bezitten rechtspersoonlijkheid, die 

deze organisaties in staat stelt zowel privaatrechtelijke handelingen kunnen 
doen (zoals het aannemen van personeel) of het oprichten van nieuwe 
privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals een N.V. ten behoeve van de 

regionale sociale werkvoorziening), waarbij voor de 
bedrijfsvoeringsorganisatie geldt dat dit alleen kan binnen het beperkte 
taakveld van bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.42 

- De aanwezigheid van een ongeleed of een geleed bestuur, in geval van de 
oprichting van een nieuw bestuursorgaan. De bedrijfsvoeringsorganisatie en 
het gemeenschappelijk orgaan kennen een ongeleed bestuur (enkel algemeen 
bestuur); het openbaar lichaam kent als enige samenwerkingsvorm uit de Wgr 

een geleed, monistisch bestuur. Dit betekent dat het een algemeen bestuur 
kent, waaruit het dagelijks bestuur voortkomt (maar waarmee het niet mag 
samenvallen). Deze ‘zwaardere’ bestuurlijke vormgeving voor het openbaar 
lichaam hangt samen met het bezit van meer bevoegdheden. Vanwege het 

karakter van verlengd lokaal bestuur is er expliciet voor gekozen om de 
dualisering niet door te voeren voor de Wgr. De al dan niet aanwezigheid van 

een geleed bestuur heeft gevolgen voor de verantwoordingsrelaties (zie 
verderop). 
 

De regeling zonder meer, die ook geen expliciete regeling in de Wgr kent, valt 
hierbuiten. Het gaat hier zoals gezegd enkel om het doen van afstemming en het 
maken van concrete afspraken hierover. Ook bij de centrumconstructie wordt geen 
nieuw bestuursorgaan opgericht, waardoor de situatie van bovenstaande 

informatie verschilt. In de regeling, die al dan niet vrijwillig of op aanwijzen van 
het Rijk wordt aangegaan, wordt een centrumgemeente (of -gemeenten) 
aangewezen die de bevoegdheden namens de deelnemende gemeenten uitoefent 
(via mandaat) en deze gemeenten op dit terrein als het ware vertegenwoordigt.43 
In geval van aanwijzing door het Rijk wordt via het gemeentefonds geld 

                                                
41 Precariobelasting, heffingen bedoeld als in art. 292 Gw, afvalstoffenheffing, heffingen op 
andere gronden dan de gemeentewet. 
42 Zie voor toelichting op de bedrijfsvoeringsorganisatie: VNG en Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2013, en Rekenkamer Oost-Nederland, november 
2014.  
43 Van den Dool en Schaap, april 2013, p. 8. 
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uitgekeerd aan de centrumgemeente, die de taak voor de omliggende gemeenten 
uitvoert, meestal op basis van een regionale functie. 
 
Essentieel element van de sturingsrelaties van de samenwerkingsverbanden 
vanuit de deelnemende gemeenten zijn de verantwoordingsrelaties. Vanwege het 

gelede karakter van het bestuur van een openbaar lichaam, zijn bestaan er hier 
twee lijnen van verantwoording. De eerste lijn betreft de interne verantwoording, 
van het dagelijks bestuur (DB) aan het algemeen bestuur (AB). Het DB en elk van 

zijn leden afzonderlijk zijn verantwoording verschuldigd aan het AB, en moeten 
inlichtingen verschaffen die het AB nodig heeft voor uitvoering van zijn taak. In de 
nieuwe Wgr is expliciet bepaald dat het AB (een lid) van het DB kan ontslaan als 
dit lid niet langer het vertrouwen bezit. Voorheen kon dit enkel als dit expliciet in 

de gemeenschappelijke regeling was bepaald. Omdat er sprake is van een 
monistisch stelsel, blijft het ‘ontslagen’ lid van het dagelijks bestuur, wel lid van 
het algemeen bestuur. Het DB is geen verantwoording verschuldigd aan colleges 
en/of raden van deelnemende gemeenten met wie zij immers geen 
verantwoordingsrelatie hebben (dat heeft alleen het algemeen bestuur). Zij zijn 
wel inlichtingen verschuldigd aan alle deelnemers.44 

 
De tweede lijn is de ‘externe’ verantwoording en inlichtingenplicht, tussen de 
desbetreffende leden van het algemeen bestuur en de respectievelijke 
bestuursorganen in hun gemeenten die deelnemen aan de regeling (burgmeesters 

uitgezonderd. Deelnemende colleges zijn bovendien inlichtingen en 
verantwoording verschuldigd aan hun eigen raden. Deze regeling is bedoeld dat 
deelnemende gemeenten zo niet alleen bij instelling (goedkeuring van de 

regeling), maar ook gedurende de rit sturing en invloed kunnen uitoefenen. Indien 
het afgevaardigde lid in het AB niet meer het vertrouwen bezit, kan hij worden 
teruggeroepen. De ultieme actie in het verantwoordingsproces is, het uittreden uit 
de regeling, wat zoals gezegd vanwege de financiële consequenties en het gebrek 
aan alternatieven, vaak wordt nagelaten. Voor het gemeenschappelijk orgaan en 
de bedrijfsvoeringsorganisatie, die een ongeleed bestuur kennen, geldt alleen 
deze verantwoordingsrelatie.  

 
De gemeentelijke instrumenten van rekenkameronderzoek en 
raadsonderzoek/enquêterecht strekken zich ook uit tot het openbaar lichaam 
(gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoeringsorganisatie). Met de recente wijziging 

van de Wgr bestaat dit recht expliciet ook voor rekenkamercommissies, niet 
langer enkel voor rekenkamers.  

 
8. Cijfers45 

Om zicht te krijgen op de bestaande samenwerkingsverbanden heeft 
onderzoeksbureau OBMC alle ‘verbonden partijen’ in de gemeentebegrotingen van 
2012 geïnventariseerd. In de paragraaf verbonden partijen zijn 
samenwerkingsverbanden opgenomen waar de gemeente een bestuurlijk én 
financieel belang in heeft. De meest recente gegevens zijn dus van 2012 en 

betreffen een momentopname.  
 
Uit de informatie die alle (in 2012: 415) gemeenten hebben opgenomen in de 
paragraaf verbonden partijen van de gemeentebegroting 2012 blijkt dat er 512 
gemeenschappelijke regelingen zijn: 
  

                                                
44 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 597, nr. 3, onder 3.2. 
45 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, nr. 7. 
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Openbare Lichaam 361 

Centrumgemeentenconstructies 38 

Gemeenschappelijk orgaan 28 

Regeling zonder meer 10 

WGR+ 8 

Type GR onbekend 67 

  
Totaal aantal gemeenschappelijke regelingen 512 
 
Gemiddeld neemt een gemeente deel aan acht gemeenschappelijke regelingen en 
negen privaatrechtelijk vormgegeven samenwerkingsverbanden.  
 
Uit de gegevens van adviesbureau OBMC blijkt dat gemeenten ruim 1300 

privaatrechtelijke organisaties hebben opgenomen in de paragraaf verbonden 
partijen van de gemeentebegroting. Ruim 70% daarvan is echter opgericht door 
slechts één gemeente. Ongeveer 30% van de privaatrechtelijke organisaties heeft 

twee of meer gemeentelijke deelnemers (en er dus pas sprake is van 
samenwerking). 
 

9. Financiering 

Samenwerkingsverbanden behoeven behalve bestuurlijke, ook financiële 
betrokkenheid van de deelnemers. Gemeenten zijn dus zowel bestuurlijk 
(eind)verantwoordelijk, als financieel betrokken en (eind)verantwoordelijk. De 
financiering kan van onderop komen (deelnemende gemeenten), soms van boven 
(specifieke uitkering) en soms allebei (hybride financiering, zoals bij de 
veiligheidsregio’s). 
 

De omvang van de financiële betrokkenheid van gemeenten bij 
samenwerkingsverbanden op het totaal van de begroting neemt toe. Gaven 
gemeenten in 2005 nog ‘maar’ 6% van hun begroting uit aan 
samenwerkingsverbanden, in 2012 besteedden gemeenten 17,4% van hun 

begroting via samenwerkingsverbanden.46 Na de aanstaande decentralisaties in 
het sociale domein zal dit percentage verdere stijgen vanwege de grote 

overheveling van gelden waarmee deze operatie gepaard gaat, en de uitvoering 
van deze taken op bovenlokaal/regionaal niveau. 
 
De inkomsten van een samenwerkingsverband zijn in de regel afkomstig van de 
deelnemende gemeenten. Over hoe de financiële inbreng tussen gemeenten is 
geregeld, worden afspraken gemaakt (vaste voet, kosten per product, hoe 
verhoging plaatsvindt, hoe kostentoerekening plaatsvindt, hoe de financiële 

afwikkeling verloopt bij uittreding, etc.). De deelnemende gemeenten bepalen 
hoeveel geld er jaarlijks naar het samenwerkingsverband gaat, maar zijn door de 
gemaakte afspraken in de regeling, en vanwege gesloten afspraken en 
compromissen in het samenwerkingsverband, hier niet geheel vrij in. Bovendien is 
het meestal zo dat de besluitvorming over de bijdrage bij meerderheidsbesluit 

plaatsvindt, en een gemeente het risico loopt op die manier meer (of minder) bij 
te dragen heeft dan hij wil en/of voor deze gemeenten doelmatig is gelet op het 

belang van de samenwerking. Nadat de jaarlijkse bijdrage voor de begroting is 
vastgesteld, heeft de gemeenteraad geen sturingsmogelijkheden meer. Er rest 
enkel het instrument van verantwoording bij de jaarrekening en daarbij horende 

                                                
46 Cijfers via CBS Statline. 
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eindcontrole, of bij gewenste verandering invloed uitoefenen op de begroting voor 
het volgende jaar. Het is op deze manier een verplichte bijdrage op de begroting 
geworden. De daadwerkelijke controle en het budgetrecht over de door het 
samenwerkingsverband te besteden gelden ligt bij het algemeen bestuur. Wel 
kan, net als bij beleidsmatige input richting een samenwerkingsverband, 

gedurende het jaar gestuurd worden op de inbreng van de ‘eigen’ leden in het 
algemeen bestuur, bijvoorbeeld door vooroverleg met de wethouder. Of deze 
input echter iets oplevert, hangt af van de dynamiek in het 

samenwerkingsverband. 
 
In een openbaar lichaam dienen de jaarstukken en de begroting conform het 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) te zijn. Het gemeenschappelijk 

openbaar lichaam beschikt over eigen vermogen, dat door de deelnemende 
gemeenten is ingebracht. Deze zijn echter verantwoordelijk voor de 
daadwerkelijke jaarlijkse financiering en de oplossing van eventuele financiële 
problemen (liquiditeit, budgetoverschrijding, risicoverevening etc.). 
 
Met de recente wijziging van de Wgr is geprobeerd de financiële sturing en 

controle (planning- en controlecyclus) op samenwerkingsverbanden te verbeteren, 
vanuit het oogpunt van versterking van de democratische legitimiteit. Dit is 
gedaan door de begrotingscyclus van het samenwerkingsverband in de tijd meer 
te laten aansluiten op die van de gemeente.  

 
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam, 
gemeenschappelijk orgaan en bedrijfsvoeringsorganisatie) moet voortaan uiterlijk 

15 april ‘de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende 
begrotingsjaar’47 aanbieden aan de raden van deelnemende gemeenten. Op deze 
manier kunnen deze kaders worden meegenomen in het begrotingsproces van de 
gemeenten, ten behoeve van het opstellen van de voorjaarsnota. Het is de 
bedoeling dat langs die weg gemeenten (al dan niet samen) tijdig hun invloed 
kunnen uitoefenen. Het samenwerkingsverband dient eveneens uiterlijk 15 april 
de jaarrekening en accountantscontrole aan de raden van de deelnemende 

gemeenten aan te bieden. Het advies van de wetgever aan de 
samenwerkingsverbanden is om al eerder dan 15 april aan gemeenten inzicht te 
geven in de financiële voorstellen, onder het mom van hoe eerder hoe beter. Ook 
meerjarige kaders kunnen helpen. 

 
De zienswijze voor de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband wordt 

verlengd van zes naar acht weken; de vastgestelde begroting dient voor 1 
augustus te worden ingediend. Dit zou gemeenteraden in staat moeten stellen om 
beter onderling te overleggen. De uiterlijke indiening van de jaarrekening blijft op 
15 juli staan vanwege de afspraken omtrent de verantwoording via SiSa. 
 
Bovenstaande voorstellen betreffen de financiële relaties met een enkel 
samenwerkingsverband. Voor goede (financiële) sturing en verantwoording is het 

van belang om het volledige overzicht te hebben over de 
samenwerkingsverbanden en de gelden die daarin omgaan. De paragraaf 
verbonden partijen bij de begroting biedt hiertoe de mogelijkheid.  
 

10. Financiële verhoudingen Rijk-decentrale overheden 
Vanuit het perspectief van de financiële verhoudingen zijn twee vraagstukken 

relevant voor samenwerkingsverbanden. Bij gemeenschappelijke regelingen is er 

in principe sprake van een horizontale financiële verhouding. Het betreft immers 
gelijkwaardige partners en de beslissingsmacht over de besteding van de 
middelen ligt bij de gezamenlijke deelnemers. Intergemeentelijke samenwerking 

                                                
47 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 597, nr. 3, p. 21. 
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heeft echter ook op verschillende manieren gevolgen voor de verticale financiële 
verhoudingen tussen het Rijk en decentrale overheden. Het gaat dan om de 
bronnen waaruit regionale taken worden bekostigd in relatie tot de financiële 
omvang van de samenwerking.  
 

De financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden gaan uit van een 
voorkeursvolgorde bij de bekostiging van taken. Deze voorkeursvolgorde houdt in 
dat taken bij voorkeur bekostigd moeten worden uit prijzen, heffingen, 

belastingen, algemene uitkering en ten slotte uit specifieke uitkeringen. De 
gedachte achter deze volgorde is dat prijzen en heffingen de voorkeur hebben 
omdat deze de afweging tussen nut en offer het dichtst bij de gebruiker leggen, 
waardoor een doelmatige besteding van middelen in beginsel wordt bevorderd. 

Bekostiging uit algemene middelen geniet de voorkeur boven specifieke 
uitkeringen omdat dit de slagvaardigheid van het bestuur, de democratische 
controle en de betrokkenheid van de burger vergroten. De vraag is of deze 
bekostigingsvoorkeur ook geldt bij de bekostiging van taken die door middel van 
intergemeentelijke samenwerking worden uitgevoerd. 
 

Het toegenomen belang van regionale samenwerkingsverbanden is van invloed op 
de voorkeursvolgorde en daarmee op de financiële verhoudingen tussen het Rijk 
en decentrale overheden. We noemen hier drie aandachtspunten. 
In de eerste plaats kan de specifieke uitkering als bekostigingsvorm vanuit de 

optiek van het Rijk voordelig zijn omdat bij de verdeling van middelen relatief 
gemakkelijk differentiatie kan plaatsvinden naar taak en omstandigheden van de 
betrokken bestuurslagen.  

Een tweede aandachtspunt is de rechtstreekse toedeling van rijksbijdragen aan 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Volgens velen druist dit in tegen het 
principe van verlengd lokaal bestuur. De betrokkenheid van het lokale bestuur bij 
de intergemeentelijke samenwerking zou beter gewaarborgd zijn als de 
gemeenten de rijksbijdragen ontvingen en deze vervolgens overdragen aan het 
samenwerkingsverband. Bij de Wgr-plus is het Rijk er bewust toe overgegaan een 
aantal specifieke uitkeringen rechtstreeks aan het kaderwetgebied te verstrekken. 

Dit houdt verband met het van rijkswege verplichtende karakter van de 
samenwerking op een aantal beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu, 
verkeer en vervoer en economische ontwikkeling.  
Sommige centrumgemeenten ten slotte ontvangen uitkeringen ter bekostiging van 

regionale voorzieningen. De bekostiging wordt gebaseerd op een veronderstelde 
regio waarvoor de voorziening geacht wordt werkzaam te zijn. Voor zover het 

daarbij louter de uitvoering van taken betreft, is hier weinig op tegen. Dat neemt 
niet weg dat andere gemeenten soms wel afhankelijk zijn van de wijze van 
uitvoering van de regeling zonder dat er sprake is van een voorgeschreven vorm 
van overleg. Naast de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is met de 
Wmo 2015 de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen een goed voorbeeld. 48  
 

11. Toezicht 

Op samenwerkingsverbanden wordt toezicht gehouden. Conform de herziening 
van het interbestuurlijk toezicht is de eerste lijn die van horizontale 
verantwoording. De gemeenteraad houdt in algemene zin toezicht door 
beoordelen van de verantwoording en financiën, de provincie en/of het Rijk houdt 
hierop tweedelijns toezicht. Interbestuurlijk toezicht op gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie, 

gemeenschappelijk orgaan) ligt in principe bij de provincie. Als de provincie zelf 

deelneemt in een samenwerking, maar geen bevoegdheden overdraagt, blijft deze 
de functie van toezichthouder vervullen. Brengt de provincie wel bevoegdheden in, 

                                                
48 De Raad voor de financiële verhoudingen bereidt een verkenning voor over de gevolgen 
gemeentelijke samenwerking voor de financiële verhoudingen. 
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dan wordt het Rijk toezichthouder, net als in de gevallen waar dit conform het 
bepaalde in de Gemeentewet al zo is. Dit toezicht op samenwerkingsverbanden is, 
tenzij er aanleiding toe is om dit aan te scherpen of te interveniëren, dan wel in de 
plaats te treden, marginaal. In de recente wetswijziging van de Wgr is zijn ook 
deze bepalingen verduidelijkt als gevolg van de veranderingen in de Gemeentewet 

en Provinciewet na inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht. 
De betrokken (vak)minister kan, indien nodig, direct informatie (‘bericht en raad’) 
opvragen aan een samenwerkingsverband. Dit neemt niet weg dat de horizontale 

verantwoording en inlichtingen het belangrijkste zou moeten zijn. Dit betekent ook 
dat ingrijpen door de toezichthouder niet aan de orde is, tenzij er duidelijke 
signalen zijn dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid door de verantwoordelijke 
bestuurslaag wordt verwaarloosd terwijl en er zaken misgaan. 

 
Verticaal toezicht betreft veelal kwaliteitstoezicht, met alle kenmerken van 
handhavingstoezicht en nazien op de naleving van de wettelijke voorschriften, 
bijvoorbeeld door de Inspectie Jeugdzorg. Kwaliteitstoezicht houdt in het 
signaleren van voor het landelijk beleid relevante ontwikkelingen (signalerend 
toezicht), het aanzetten tot lerend verbeteren van de kwaliteit en kwaliteitszorg 

(lerend toezicht), het bevorderen van de naleving van wettelijke eisen (reflectief 
toezicht), het beoordelen en bevorderen van het functioneren van het stelsel als 
geheel (stelseltoezicht), het toezicht bij calamiteiten, en het ondernemen van 
actie naar aanleiding van signalen van burgers en professionals. 

 
12. Moeten of mogen 

Een belangrijk onderscheid om te maken is dat tussen vrijwillige en verplichte 

samenwerking. Meestal bepalen gemeenten en/of provincies (en soms 
waterschappen) zelf of ze een samenwerkingsverband aangaan, al dan niet 
gedwongen door omstandigheden of druk van buitenaf. Het gros van de 
samenwerking tussen bestuursorganen is vrijwillig, wat zoveel betekent dat er 
geen wettelijke verplichting toe bestaat. Ook al is een samenwerking vrijwillig, er 
kunnen wel zeker dwingende en dringende redenen bestaan waarom 
bestuursorganen gaan samenwerken. Denk aan het behalen van schaalvoordelen 

(zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig), vergroten van de bestuurskracht of het 
verbeteren van de afstemming. Ook uit een vrijwillige samenwerking vloeien 
vervolgens bestuurlijke en financiële verplichtingen voort. Met de decentralisaties 
in het verschiet komt de bestuurskracht van gemeenten onder druk. Bijvoorbeeld 

bij het decentraliseren van jeugdzorgtaken. Zo zullen er jeugdigen zijn die 
specifieke zorgbehoeften hebben of zal er sprake zijn van zware 

jeugdzorgproblematiek die niet altijd op lokaal niveau kan worden georganiseerd. 
Om dit voor belanghebbenden goed te kunnen organiseren en risico’s voldoende 
af te dekken, vindt de regering het dan ook nodig dat gemeenten voldoende 
slagkracht hebben.49 Op enkele terreinen (jeugdbescherming, jeugdreclassering 
en Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) is regionale 
samenwerking verplicht; echter ook de overige elementen van deze 
gedecentraliseerde taak brengt met zich dat regionale samenwerking 

onontkoombaar is.  
 
Soms zijn samenwerkingsverbanden wettelijk verplicht. Verplichte samenwerking 
houdt in dat op basis van de wet wordt bepaald dat bestuursorganen moeten 
samenwerken omtrent de inzet van bepaalde bevoegdheden. Hierbij kan een 
verplichte regio-indeling gelden of een verplichting om te samenwerken met een 

landsdekkende indeling, maar met vrijheid voor gemeenten om te bepalen met 

wie ze samenwerken. De meest bekende voorbeelden van verplichte 
samenwerking in de eerste categorie zijn de veiligheidsregio’s en de zogeheten 
Wgr-plusregio’s. Afhankelijk van het besluit van de Eerste Kamer hierover wordt 

                                                
49 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 684, nr. 3, p. 24. 
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deze laatste variant per 1 januari 2015 opgeheven. De regionale 
uitvoeringsdiensten, die uitvoerende taken hebben ten aanzien van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van ruimtelijke 
ordening en milieu zijn eveneens een vorm van verplichte samenwerking, waarbij 
bovendien congruentie met de veiligheidsregio’s is vereist.50 De wetsbehandeling 

hiervan loopt nog; in de praktijk zijn de gemeenten al van start gegaan. 
 
Congruentie 

Congruentie betekent dat bestuursorganen (vooral gemeenten) hun taken zoveel 
mogelijk met dezelfde partners uitvoeren, en/of dat de buitengrenzen van 
samenhangende samenwerkingsgebieden zoveel mogelijk overeenkomen. Zeker 
bij verplichte samenwerking is congruentie een aandachtspunt. De 

veiligheidsregio’s bijvoorbeeld werden congruent gemaakt aan de (toenmalige) 
politieregio’s. Waar het gaat om vrijwillige samenwerking kan dit anders worden 
bezien: zouden gemeenten niet zelf in staat moeten zijn te bepalen met wie zij 
samenwerken (belangenafweging waarmee de gemeente het best gediend is), ook 
al levert dit veel verschillende partners op?  
 

Vanuit het Rijk zijn de afgelopen jaren wisselende signalen gegeven over het 
belang van congruentie. Per 2006 is de verplichte bundeling en integratie van 
gemeenschappelijke regelingen en goedkeuring van provincies bij samenwerking 
van gemeenten, geschrapt. Zowel de invoering van deze bepaling begin jaren 

1990 als de opheffing ervan hing samen met de discussie over regionaal bestuur 
via de Wgr, regionale problematiek en een daadkrachtige aanpak daarvan – een 
vraagstuk wat nog steeds speelt.51 Als gevolg van de sinds 2006 nog steeds 

groeiende omvang (financieel en beleidsmatig) van gemeentelijke taken in een 
samenwerkingsverband (mede vanwege Rijksbeleid), is de discussie over 
congruentie en regionale samenwerking opnieuw opgelaaid.  
 
  

                                                
50 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 872, nr. 3, p. 18. 
51 Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 008, nr. 3. 
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II. Democratische legitimiteit 
 
Behalve de aansturing en controle, financiën en risico’s is het thema van 
democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden één van de belangrijkste 
algemene discussiepunten over deze bestuursvorm. Het is bovendien de kern van 

het verzoek dat door de Tweede Kamer aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is gericht. Een veel gehoord bezwaar tegen regionale 
samenwerking is dat de democratische legitimiteit ervan onvoldoende is.  

 
Wat is echter de betekenis van begrippen als democratie, legitimiteit en daarmee 
van democratische legitimiteit? Die vraag laat zich nog niet zo simpel 
beantwoorden. Democratische legitimiteit is een begrip dat vele aspecten kent.52 

Over beide begrippen bestaat veel wetenschappelijke discussie. Om enig houvast 
te krijgen worden in dit hoofdstuk daarom eerst de begrippen democratie en 
legitimiteit op hoofdlijnen verkend.  
 

1. Vormen van democratie 
 

’Wij hebben een staatsvorm die niet een kopie is van de instellingen van 
onze naburen. In plaats van anderen na te bootsen, zijn wij juist een 
voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in 
handen is van velen en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen 

verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publieke opinie eert 
een ieder die zich door iets onderscheidt in het openbare leven boven 
anderen, niet om de klasse, waartoe hij behoort, maar om zijn waarde 

alleen. Armoede is voor niemand die de staat van nut kan zijn een 
beletsel, hoe gering zijn aanzien ook is.’ 

 
Volgens de overlevering is dit citaat uit Perikles’ lijkrede de oudst opgetekende 
definitie van democratie. Het wezen van de democratie is in al die eeuwen niet 
veranderd.  
 

Het oude Athene was een vorm van directe democratie waar het volk rechtstreeks 
invloed had op het bestuur. Directe democratie in de moderne betekenis van het 
woord duidt op instrumenten waarbij opnieuw de deelnemers direct de uitkomst 
van bestuur of beleid beïnvloeden zonder de tussenkomst van een parlement. 

Voorbeelden zijn het bindend referendum en het volksinitiatief. 
 

De Oostenrijkse econoom Schumpeter beschouwde een bestuursvorm 
democratisch als er regelmatige, vrije en eerlijke verkiezingen zijn.53 In die zin 
gaat democratie over wilsuiting, via participatie in de keuze van 
volksvertegenwoordigers wordt het openbaar bestuur gelegitimeerd. Een 
samenleving waarin groepen worden uitgesloten van politieke participatie zal door 
weinigen democratisch worden genoemd. Omgekeerd hoeft het niet participeren 
van groepen nog niet te leiden tot een ondemocratische samenleving. Ook 

mensen die niet stemmen kunnen hun bestuur als democratisch en gelegitimeerd 
beschouwen. 
 
Het beginsel democratische legitimiteit bestaat volgens Bovens en Scheltema54 uit 
drie delen: 

1. de eis van algemeen (actief en passief) kiesrecht: burgers moeten invloed 

kunnen uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende 

lichamen.  

                                                
52 Voor een verkenning van verschillende theorieën en benaderingen van het begrip 
legitimiteit, zie Bokhorst, 2014. 
53 Schumpeter, 1942. 
54 Bovens en Scheltema, 1999, p. 141-142. 
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2. de eis van democratische sturing: vertegenwoordigende lichamen moeten 
richting kunnen geven aan het overheidsoptreden.  

3. de eis van democratische verantwoording: vertegenwoordigende lichamen 
moeten in staat zijn om het overheidsoptreden te controleren en 
betrokkenen te vragen hierover verantwoording af te leggen.  

 
Nederland is te kenmerken als een indirecte, representatieve democratie: het volk 
kiest zijn eigen vertegenwoordigers die namens hen beslissingen nemen en het 

bestuur controleren. Hoewel zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben 
(volksvertegenwoordigers stemmen zonder last), eist de hedendaagse democratie 
dat wetgeving en beleid responsief is, dat wil zeggen in overeenstemming met de 
wens van de burger.  

 
Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen ook op andere manieren 
(politiek) participeren. Vooral op lokaal niveau is een tendens te zien naar burgers 
die rechtstreekse zeggenschap in lokale aangelegenheden naar zich toe trekken. 
Inwoners pakken maatschappelijke problemen gezamenlijk aan of organiseren zelf 
vormen van deliberatieve democratie, bijvoorbeeld volgens het lotingsprincipe van 

de G1000, en omzeilen zo het principe van de representatieve democratie. Dit is 
van invloed op de rol van de overheid én de politiek, zo schreef de Raad eerder in 
zijn advies Loslaten in vertrouwen.55  
 

Verlengd lokaal bestuur 
Samenwerking tussen (gemeentelijke) bestuursorganen wordt aangeduid als 
verlengd lokaal bestuur. Volgens de wetgever betekent dit ‘dat de 

samenwerkingsverbanden institutioneel en beleidsmatig zijn geworteld in de 
gemeenten en daaraan hun taakopdracht en hun democratische legitimatie 
ontlenen.’56 Om die reden stemmen de leden van het algemeen bestuur van een 
samenwerkingsverband met last; zij hebben geen vrije meningsvorming zoals in 
algemeen vertegenwoordigende organen (Staten-Generaal, gemeenten, provincies 
(waterschappen)) het geval is en waar het stemmen met last (grond)wettelijk is 
uitgesloten. Op deze wijze wordt benadrukt dat het bij samenwerkingsverbanden 

niet om de bestuurlijke hoofdstructuur, maar om een afgeleide daarvan gaat (het 
verlengd lokaal bestuur). De vraag is echter of dit recht doet aan de gegroeide 
praktijksituatie, vanwege het toenemend belang van samenwerking en de steeds 
beleidsrijkere taken in de samenwerkingsverbanden. Als regionale samenwerking 

op deze manier vanuit het perspectief van democratie wordt beschouwd, lijkt de 
burger buiten beeld te blijven – terwijl het om zijn belangen zou moeten gaan. 

 
De mate van lastgeving vanuit gemeenten aan het algemeen bestuur van een 
samenwerkingsverband kan verschillen. Gemeenten kunnen hun 
vertegenwoordigers enige vrije oordeelsruimte laten, of een strikte opdracht 
meegeven (mandaat), al dan niet met het verzoek om ruggespraak. De vraag is 
wat het beste werkt: enige vrije ruimte geeft de mogelijkheid om standpunten aan 
te passen naar aanleiding van de discussies in het samenwerkingsverband en 

aldus makkelijker compromissen te sluiten. Strakkere vormen van afspraken (al 
dan niet expliciet mandaat) doen recht aan het politieke primaat van deelnemende 
gemeenten maar kunnen eenvoudiger leiden tot patstellingen of door 
besluitvorming bij meerderheid geen effect sorteren.  
 
In geval van samenwerking tussen bestuursorganen bestaat er een voorkeur voor 

samenwerking op basis van publiekrecht, juist omdat democratische legitimiteit 

dan beter geregeld is omdat zowel in de Gemeentewet (Provinciewet) als in de 
Wgr democratische waarborgen als verantwoording, inlichtingen en toezicht in 

                                                
55 Raad voor het openbaar bestuur, 2012. 
56 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 597, nr. 3, p. 13. 
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algemene zin zijn geregeld. Tegelijkertijd houdt het primaat van verlengd lokaal 
bestuur een beperking in van de invulling van het democratieconcept: er is wel 
sprake van sturing van het overheidsoptreden, en van verantwoording en 
controle, maar er vinden géén algemene rechtstreekse verkiezingen plaats.57 
 

2. Aspecten en objecten van legitimiteit 
Een samenleving kan niet functioneren zonder een legitieme overheid. Het 
ministerie van BZK noemt in haar Strategische kennisagenda 2010-201558 

acceptatie, vertrouwen en tevredenheid als aspecten van legitimiteit. Deze 
aspecten vertonen enige overlap, maar leveren relevante invalshoeken op om naar 
legitimiteit te kijken. Tevredenheid wordt doorgaans geassocieerd met de 
prestaties van overheid; bij acceptatie gaat het over de vraag onder welke 

voorwaarden burgers het gezag van de overheid aanvaarden. Bij vertrouwen staat 
de vraag centraal of burgers er op vertrouwen dat de overheid het goede doet. Dit 
vertrouwen is mede gebaseerd op ervaringen uit het verleden. 
 
De Legitimiteitsmonitor59 die in opdracht van BZK is opgesteld besteedt aandacht 
aan en objecten van legitimiteit: aan wie of wat wordt legitimiteit toegekend of 

onthouden? Objecten van legitimiteit worden onderscheiden langs drie 
hoofdlijnen: 
- Systeem: het politiek-bestuurlijk systeem, het democratisch bestuur en het 

openbaar bestuur in algemene zin; het systeem dat de ‘gezaghebbende 

waardetoedeling’ in banen leidt. 
- Actoren: gezagdragers en gezagdragende instituties; functionarissen en 

collectieve actoren die met ‘officieel’ gezag bekleed zijn in het openbaar 

bestuur. 
- Beleidshandelen: beleid, waaronder regelgeving, op verschillende terreinen – 

de zorg, de economie, de opsporing, et cetera – dat de ‘gezaghebbende 
waardetoedeling’ concreet maakt. 

 
Bij een beoordeling van de democratische legitimiteit van 
samenwerkingsverbanden gaat het vooral om de systeemlegitimiteit (klopt het 

bestuurlijke model van samenwerking vanuit het perspectief van democratische 
legitimiteit) en om beleidslegitimiteit. Met beleidslegitimiteit wordt hier bedoeld: 
sluiten de wensen en voorkeuren van gemeenten én burgers voldoende aan bij de 
besluitvorming en het beleid zoals dat vanuit de samenwerking wordt 

vormgegeven. 
 

3. Soorten democratische legitimiteit 
David Easton stelde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw op basis van 
empirisch onderzoek dat legitimiteit wordt bereikt door a: effectief te zijn, b: 
dingen te doen die burgers belangrijk vinden, c: zorgvuldig te handelen.60 De 
politicoloog Fritz Scharpf maakt een conceptueel onderscheid tussen verschillende 
soorten van democratische legitimiteit: input-, troughput- en outputlegitimiteit.61 
 

Zijn inputgeoriënteerde theorie waardeert de legitimiteit van een politiek systeem 
naar de wijze waarop deze een uitdrukking vormt van de wil van het volk of de 
politieke gemeenschap. Vanuit het inputperspectief zijn politieke keuzes legitiem 
wanneer deze de algemene wil weerspiegelen. In dit perspectief staan de burgers 
centraal. Bij inputlegitimiteit gaat het er om dat belangentegenstellingen op een 
zinvolle en democratische wijze leiden tot regelgeving en beleid. Het begrip 

inputlegitimiteit wordt vaak uitgelegd als government by the people. 

                                                
57 Vergelijk Traag, 1993 
58 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, april 2010, p. 11-12. 
59 Hendriks e.a., september 2013. 
60 Vergelijk Easton, 1953 en 1965. 
61 Scharpf, 1970. 
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Verwant aan inputlegitimiteit is throughputlegitimiteit. Dit concept verwijst naar de 
kwaliteit van het proces waarmee besluitvorming tot stand komt. Niet de input of 
de uitkomsten, maar de transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid van 
structuren en procedures staat hierbij voorop. In deze vorm van proceslegitimiteit 

zijn de billijkheid, redelijkheid en rechtmatigheid van het besluitvormingsproces 
zelf de voornaamste bron van legitimiteit. Procedurele vormen van legitimiteit 
hebben steeds te maken met checks and balances in en ordentelijkheid van het 

besluitvormingsproces. 
 
Ten slotte zijn theorieën die legitimiteit waarderen aan de hand van de door het 
systeem geleverde prestaties, de output. Daarbij draait het om zaken als de 

onbetwistheid van de macht, het gemeenschappelijk goed en het economisch 
welzijn. De output van een politiek systeem moet steeds een bijdrage leveren aan 
deze categorieën. Vanuit het outputperspectief zijn politieke keuzes legitiem 
wanneer deze effectief het algemeen welzijn bevorderen. Bij outputlegitimiteit is 
de vraag of op redelijke termijn tot de voor betrokkenen gewenste resultaten kan 
worden gekomen. Outputlegitimiteit krijgt vaak het etiket government for the 

people. 
 
Aan de soorten democratische legitimiteit die Scharpf onderscheid is een vierde 
vorm toe te voegen: feedbacklegitimiteit. Deze vorm bestaat uit twee 

democratische eisen: verantwoording en terugkoppeling. Bij verantwoording wordt 
aan democratische organen en kiezers over de uitoefening van publieke 
bevoegdheden en de besteding van publieke middelen rekenschap afgelegd. 

Verantwoording versterkt de democratische legitimiteit omdat het bijdraagt aan de 
mogelijkheden om het overheidsoptreden te beoordelen en zo nodig bij te 
sturen.62 Bij terugkoppeling gaat het om een goede verwerking van signalen uit de 
omgeving en een goede vormgeving van de relatie met belanghebbenden. De 
feedbacklegitimiteit wordt bepaald door de wijze waarop er verantwoording wordt 
afgelegd over de uitkomst van het besluitvormingsproces en de kwaliteit van de 
terugkoppeling.  

 
Schematisch kan het begrip democratische legitimiteit als volgt worden 
weergegeven: 
 

 
 
  

                                                
62 Bovens en Schillemans, 2009. 
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25 maart 2015
Nr. 6f.
Kadernota verbonden partijen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 maart 2015
(4866440);

HEEFT BESLOTEN:
 
de kadernota verbonden partijen 2015 vast te stellen en gelijktijdig de kadernota 
verbonden partijen uit 2003 in te trekken.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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^ "Gemeente 

Raadsvoorstel yjroningen 

Onderwerp Wijziging welstandsnota 'Welstandskader Binnenstad' 

Registratienr. 482'120 Steller/telnr. J . Schweigman/8111 Bijiagen 3 

Classificatie • Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder Van der Schaaf Raadscommissie Ruimte&Wonen 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de wijziging van de Welstandsnota Groningen 2008 door invoeging van het 'Welstandskader 
Binnenstad' vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad; 
III. het Verslag inspraak Ontwerp-wijziging Welstandsnota 'Welstandskader Binnenstad' vast te 

stellen. 

Samenvatting 

In 2012 tot 2014 is er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. 
In de uitgangspuntennotie (Juni 2012) is gesteld dat de cultuurhistorische waarden van de binnenstad 
beter geborgd moeten worden, die recht doen aan de aanwijzing als beschermd stadsgezicht. 
In de uitwerking is gebleken dat voor een deel het bestemmingsplan het passende instrument is, maar 
voor een aantal aspecten niet. Daarom is er voor gekozen gelijktijdig te starten met twee andere 
documenten om het vraagstuk goed en volledig te kunnen vertalen in nieuw beleid; 
- een uitgebreidere welstandsnota die meer nadruk legt op de aanwezige karakteristieken 
- de aanwijzing van een aantal nieuwe monumenten. 
In de raadsvergadering van 26 november 2014 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. 
Dit raadsvoorstel betreft het Welstandskader Binnenstad. 

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is gesteld dat de binnenstad een hoge prioriteit heeft als het gaat om 
sturing op kwaliteit. Het Welstandskader Binnenstad is een instrument voor de beoordeling van 
bouwplannen, als aanvulling op de Algemene Groninger Criteria uit de Welstandsnota. Dit welstandskader 
geeft een aantal nadere richtlijnen, specifiek gericht op de binnenstad.. Daarnaast beschrijft dit 
Welstandskader de ontwikkelingsgeschiedenis en de ruimtelijke karakteristieken van de binnenstad, als 
ondersteuning bij het toepassen van deze richtlijnen. 

Het Welstandskader Binnenstad heeft in mei/juni 2014 ter inzage gelegen. Er is een inspraakreactie 
binnengekomen. Daarin is er waardering uitgesproken voor de koerswijziging en de opzet van het nieuwe 
bestemmingsplan, de aanwijzing van de monumenten-light en het nieuwe welstandskader. Er zijn nog 
enkele vragen over formuleringen in het voorliggende welstandskader, met voorstellen voor 
aanpassingen. 
Deze zijn deels overgenomen. Op een viertal plekken zijn toelichtende teksten in het Welstandskader 
aangepast. Inhoudelijk is het kader niet gewijzigd. Uw raad wordt nu voorgesteld het Welstandskader 
Binnenstad vast te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 3 febrruari 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In de nota Ruimtelijke kwaliteit zijn de kaders weergegeven voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Daarbij 
is vastgelegd in weike gebieden we hoge kwaliteit blijven nastreven en waar we meer ruimte bieden voor 
initiatieven. In die gebieden regelen we als overheid dan minder. Voor de Binnenstad is in de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit als ambitie vastgelegd 'zorgvuldig-prioriteit'. Onder het gebied Binnenstad valt de 
binnenstad gelegen binnen de diepen en het deel tussen de A en de Westerhaven/Westersingel. De ambitie 
'zorgvuldig-prioriteit' betekent dat de ruimtelijke kwaliteit in de Binnenstad hoge prioriteit krijgt. We wegen 
belangen zeer zorgvuldig af. Ingrepen moeten bijdragen aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van 
de stad. Onze inzet in de Binnenstad is proactief. 

Het welstandskader Binnenstad geeft een nadere invulling aan de ambitie 'zorgvuldig-prioriteit'. Samen met 
de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad in december 2014 krijgt de ambitie dan op 
twee manieren concreet vorm. 

Het doel van het Welstandskader Binnenstad is om een goed hanteerbaar instrument te bieden voor de 
beoordeling van bouwplannen in de Binnenstad. Daarmee willen we de kwaliteiten van de historische 
Binnenstad beter beschermen. Hiermee geven we invulling aan de aanwijzing van de Binnenstad als 
beschermd stadsgezicht. Daarnaast moet het Welstandskader Binnenstad een handreiking zijn naar de 
initiatiefnemer van een bouwplan. Het schept duidelijkheid in de verwachtingen, die de gemeente heeft. 
Verwachtingen betreffende de kennis van de initiatiefnemer van de bouwiocatie en haar directe omgeving 
(de context). En verwachtingen betreffende het welstandsniveau van het bouwplan. Bovendien hopen we 
dat dit welstandskader de initiatiefnemer inspireert bij het ontwikkelen van zijn bouwplan. 

Op 8 april 2014 hebben wij besloten het concept Welstandskader Binnenstad ter inzage te leggen. Hiervan is 
opi5 mei 2014 in de Groninger Gezinsbode en op de gemeentelijke website 
gemeente.groningen.nl/Stadsberichten kennis gegeven. Het concept Welstandskader Binnenstad heeft van 
mei 2014 tot en met juni 2014 ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging is een schriftelijke 
inspraakreactie ingediend. Deze reactie is deels verwerkt in het Welstandskader Binnenstad. 

In dit raadsvoorstel maken we ons voorstel inzake de ingekomen inspraakreactie aan u bekend. 

Kader 

Kader voor dit raadsvoorstel is de uitgangspuntennotitie die is vastgesteld bij de start van de ontwikkeling 
van het bestemmingsplan Binnenstad ('Op weg naar een nieuw bestemmingsplan Binnenstad', juni 2012). 
Daarnaast past het voorstel in de voorgenomen beleidsuitwerkingen, zoals vastgelegd in de Nota 
Ruimtelijke kwaliteit. Later dit jaar zal een algehele herziening van de Welstandsnota 2008 plaatsvinden. 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Binnenstad is er met de motie "zet tuin op de kaart" aandacht 
gevraag voor het bestaande groen in de binnenstad. Wij hebben toen toegezegd te onderzoeken hoe groen 
in ontwikkelingen onder da aandacht kan worden gebracht en gestimuieerd. Voor de zomer zullen wij uw 
raad informeren hoe wij hier invulling aan willen geven. 

Argumenten en afwegingen 

Het Welstandskader Binnenstad 

Om de kwaliteiten van de historische binnenstad beter te beschermen zijn in het Welstandskader 
Binnenstad gebiedsspecifieke richtlijnen opgenomen, als aanvulling op de Algemene Groninger Criteria uit 
de Welstandsnota. 
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De Algemene Groninger Criteria zijn: 
1. Het bouwwerk levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving (en de te 

verwachten ontwikkeling daarvan). 
2. De schaal van het bouwwerk past bij de bouwopgave en bij de context, waarin men het realiseert. 

Bij nieuw- of verbouw binnen een bestaande (monumentale) context bestaat een duidelijk idee over 
de samenhang tussen de verschillende delen. 

3. Men voert het bouwwerk consequent uit in (architectuur)stijl, vorm, maatverhoudingen, 
materialisatie en detaillering. Materiaal, textuur, kleur en lichtwerking passen bij en ondersteunen 
het karakter van het bouwwerk. 

De gebiedsspecifieke richtlijnen voor de Binnenstad zijn: 
1. Zorgvuldige omgang met de historisch gegroeide verkaveling en korrelgrootte en de positie 

daarvan in de stedenbouwkundige structuur; 
2. Zorgvuldige omgang met schaal, compositie en materiaal; 
3. Toekomstbestendige kwaliteit ten aanzien van constructie, materiaal en details. 

In het eerste deel van het bijgevoegde Welstandskader worden bovenstaande richtlijnen specifiek 
toegelicht. Hiermee komen de eerder in 2013 vastgestelde aangescherpte gebiedsspecifieke richtlijnen voor 
de Binnenstad te vervallen (deze waren destijds vastgesteld in combinatie met de start van de aanpassing 
van het bestemmingsplan voor de Binnenstad). 

Het tweede deel van het Welstandskader geeft een beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
ruimtelijke karakteristieken van de binnenstad, als ondersteuning bij het toepassen van bovenstaande 
richtlijnen. Hiervoor is de binnenstad opgedeeld in een 13-tal deelgebieden, gebaseerd op de 
overeenkomsten in de ontwikkelgeschiedenis. 

Per deelgebied beschrijven we kort de ontwikkelgeschiedenis, gevolgd door de meest relevante ruimtelijke 
karakteristieken, zoals bijvoorbeeld de stedenbouwkundige structuur van het stratenpatroon, de hierarchie 
van de openbare ruimtes, verkavelingsstructuren en korrelmaten. 

Daarnaast benoemen we per deelgebied een aantal relevante aandachtspunten zoals bijvoorbeeld: 
• bijzondere omgang met rooilijnen; 
• aanwezigheid van bijzondere ensembles; 
• relatie tussen de gebouwen en de openbare ruimte (bijv. opgetilde begane gronden, 

bordestrappen, souterrains en bijzondere plinten); 
• hierarchie in verdiepingshoogten, gevelgeleding en afwerking gevelbeeindiging aan de bovenzijde; 
• materialisering en detaillering; 
• transformatierichtingen, voor zover van belang voor de advisering op welstand. 

Aanpassingen aan het Welstandskader Binnenstad n.a.v. inspraakreactie 
Van de gelegenheid om in te spreken is gebruik gemaakt door een organisatie. De ingediende 
inspraakreactie is getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:16 en 6:9) op ontvankelijkheid. De 
reactie is op 26 juni 2014 ontvangen en dus tijdig ingediend. Voor de gegevens van de inspreker verwijzen 
wij naar het los bijgevoegde document. 

Inspreker brengt een aantal punten in. Voor een deel gaan die over het algemene deel van de 
welstandsnota, dat voor de gebruiksvriendelijkheid van het Welstandskader Binnenstad is opgenomen. De 
gehele welstandsnota wordt binnenkort geactualiseerd en deze punten worden daarin betrokken. 

Daarnaast vraagt de inspreker op veel punten om verduidelijking van begrippen of zinsneden. Voor de 
precieze inhoud van de inspraakreactie wordt verwezen naar het bijgevoegde Verslag inspraak ontwerp-
wijziging welstandsnota Welstandskader Binnenstad (januari 2015). Bij vier punten is de inspraakreactie 
overgenomen en zijn aanpassingen gedaan in de tekst van het Welstandskader Binnenstad. Daarbij gaat het 
in alle gevallen om tekstuele aanpassingen in toelichtende teksten en niet om fundamentele wijzigingen in 
de richtlijnen zelf. 
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De vier gevallen betreffen: 

1. Het aanpassen van de zin over het motlveren van de manier van omgaan met schaal en compositie. 
Het is inspreker niet duidelijk waarom bij een nieuw bouwdeel, in tegenstelling tot een nieuwe 
beeindiging, een variatie op een dakverdieping of een kroon, gemotiveerd moet worden hoe is 
omgegaan met schaal en compositie. Inspreker wil graag verduidelijking van deze zin. 

Reactie: 
Wij stellen voor de zinsopbouw aan te passen. Omdat een beeindiging van een gebouw per 
definitie in relatie staat tot het gebouw en dat bij een nieuw bouwdeel opnieuw gedefinieerd moet 
worden is er een verschil in motivering. De zin is zo aangepast dat dit duidelijk uit de tekst blijkt. 

2. Het aanpassen van de formulering van de alinea over de 'eigentijdse stijl'. 
Inspreker heeft moeite met de alinea over de 'eigentijdse stijl'. Inspreker stelt voor de passages over 
de zichtbaarheid van de relatie op het schaalniveau van gebouw- en geveldelen en de relatie van 
bouwplan en maaiveld duidelijker te formuleren met een toeiichting. 

Reactie: 
Wij zijn van mening dat de formulering inderdaad kan worden verbeterd. De formulering is zo 
aangepast dat een nadere toeiichting naar onze mening niet meer noodzakelijk is. 

3. Het vervangen van de termen winkel en woonstraat. 
Inspreker vraagt zich af waarom wordt gesproken over de transformatie van winkel naar woonstraat 
terwijl het bestemmingsplan dat niet mogelijk maakt. 

Reactie: 
De termen winkel en woonstraat zijn inderdaad verwarrend. In het Welstandskader wordt nu 
gesproken over verschuiving van centrum naar gemengd gebied, waarbij een winkel verandert in 
een woning. 

4. Inspreker vindt de stelling dat de architectuur aan de noord en oostkant van de Grote Markt 
gevarieerder en vaak moderner is dan de architectuur aan de zuidzijde niet juist. 

Reactie: 
De term gevarieerder is inderdaad niet op zijn plaats. De betreffende zin is aangepast. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De procedure behorende bij de vaststelling van het Welstandskader was gekoppeld aan de procedure 
rondom het vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad. Dat betekent dat het kader in concept eerst 
ter inzage is gelegd, tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat was van 16 mei 2014 tot en met 27 
juni 2014. Er is een inspraakreactie binnengekomen tegen het concept van de nota. Deze reactie is 
beantwoord, de nota is aangepast. De definitieve nota ligt nu voor. 

Inspreker is uitgenodigd voor de raadscommissie waarin dit voorstel wordt besproken. Nadat uw raad het 
kader heeft vastgesteld zal inspreker van dit besluit op de hoogte worden gesteld en krijgt inspreker het 
vastgestelde kader toegestuurd. 

Financiele consequenties 

Geen. 

Overige consequenties 

Geen. 
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Vervolg 

Nadat uw raad het Welstandskader Binnenstad heeft vastgesteld zal het worden gepubiiceerd in het 
elektronische gemeenteblad. 

Na vaststelling wordt het welstandskader gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen. Er is geen 
rechtstreeks beroep mogelijk tegen dit Welstandskader. Via concrete omgevingsvergunningen waarbij met 
het kader is gewerkt en volgens het kader is geadviseerd kan het kader aan de rechter worden voorgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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BIJLAGE' 
-ontwerp-

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE WELSTANDSNOTA GRONINGEN 2008 

DE RAAD VAN GRONINGEN; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 
3 februari 2015; 

gelet op de artikel 12a van de Woningwet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de volgende wijziging van de Welstandsnota Groningen 2008: 

Artikel I 

Aan het eind van de tekst van "Gebied 8 Historische Binnenstad" 

Na de tekst "gebouwen moeten op overtuigende wijze op de grond staan" 

Toe te voegen: 

"Voor het gebied binnen de Diepenring, de Sledemenersbuurt en het Westerhavengebied 
wordt verwezen naar de inhoud van de nota "Welstandskader Binnenstad". Zoals vastgesteld 
in de raadsvergadering van <Datum>; 

Artikel I I : Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van ..., 

De burgemeester, De griffier, 

Peter den Oudsten. Toon Dashorst. 
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BOUGE] 

Welstandskader voor de binnenstad van Groningen 

28 januari 2015 
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Inleiding 

De gemeenteraad van Groningen heeft het nieuwe bestemmingsplan voorde binnenstad 
vastgesteld. Het plangebied bestaat uit de binnenstad gelegen binnen de diepen en het deel tussen 
de A en de Westerhaven/Westersingel. De algemene wens is om de ruimtelijke kwaliteiten van de 
historische binnenstad beter te beschermen. Dit is onder meer vastgelegd in het Collegeprogramma 
2010-2014, de uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan Binnenstad en de Nota voor 
Ruimtelijke Kwaliteit. De gemeente borgt het op drie manieren. Door beschermde monumenten aan 
te wijzen. Door bepaalde zaken strikterte regelen in het bestemmingsplan. En door het 
welstandskader voor de binnenstad concreter te formuleren. Het laatste document ligt nu voor u. 

Vergunningplichtige bouwplannen moeten worden getoetst aan de eisen van het gemeentelijke 
welstandsbeleid. Als aanvulling hierop geeft het welstandskader voor de binnenstad nadere 
richtlijnen. Deze richten zich specifiek op het bovengenoemde plangebied. Ter ondersteuning van het 
toepassen van de richtlijnen beschrijft het welstandskader de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
huidige ruimtelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het welstandskader is een overheidsinstrument voor het beoordelen van bouwplannen. Het is tevens 
een handreiking naar de initiatiefnemer van een bouwplan en zijn adviseurs. Het schept duidelijkheid 
in de verwachtingen, die de lokale overheid (de gemeente) heeft. Verwachtingen betreffende de 
kennis van de initiatiefnemer van de bouwiocatie en haar directe omgeving. En verwachtingen 
betreffende het welstandsniveau van het bouwplan. Bovendien hoopt de gemeente, dat het 
welstandskader de initiatiefnemer inspireert bij het ontwikkelen van zijn bouwplan. 

Groningen, 
28 Januari 2015 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 beschrijft de relatie tussen het nu voorliggende welstandskader voor de 
binnenstad en de Welstandsnota 2008. De Welstandsnota 2008 beschrijft het gemeentelijke 
welstandsbeleid. 

In hoofdstuk 2 vindt u de uitgangspunten voor de gebiedsspecifieke richtlijnen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de gebiedsspecifieke richtlijnen. Als een bouwplan aan deze richtlijnen 
voldoet, voldoet het direct aan redelijke eisen van welstand. 

Hoofdstuk 4 licht de beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis en de ruimtelijke 
karakteristieken toe. De beschrijving zelf is in de bijiage opgenomen. 

In hoofdstuk 5 staat een uitleg van enkele gebruikte begrippen. 

De bijiage beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis en ruimtelijke karakteristieken van de 
binnenstad. De beschrijving is beknopt. Voor een vollediger verhaal wordt verwezen naar de 
Cultuurhistorische Verkenning. Deze is als bijiage bij het bestemmingsplan Binnenstad 
gevoegd. 
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Welstandskader binnenstad in relatie tot Welstandsnota 2008 

1.1. Betere bescherming ruimtelijke kwaliteiten Binnenstad 

De algemene wens is om de ruimtelijke kwaliteiten van de historische binnenstad beter te 
beschermen. Dit is onder meer vastgelegd in 1) het Collegeprogramma 2010-2014, 2) de 
uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan Binnenstad en 3) de Nota voor Ruimtelijke 
Kwaliteit. De gemeente heeft dit bij de actualisatie van het bestemmingsplan voor de binnenstad 
opgepakt. Het plangebied bestaat uit de binnenstad gelegen binnen de diepen en het deel tussen de 
A en de Westerhaven/Westersingel. 

Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan scherpte de gemeente in 2013 de richtlijnen voorde 
binnenstad aan. Richtlijnen waarbinnen een bouwplan in de binnenstad zich voegt naar de 
ruimtelijke karakteristieken van de bestaande ruimtelijke context. Deze aangescherpte richtlijnen uit 
2013 staan in 'Gebied 8 Historische Binnenstad' uit de Welstandsatlas behorende bij de 
Welstandsnota 2008. 
Het nieuwe welstandskader voor de binnenstad vervangt voor dit plangebied de beschrijving uit 
'Gebied 8 Historische Binnenstad' uit de Welstandsatlas. Daarmee vervallen ook de aangescherpte 
richtlijnen uit 2013. 

1.2. Welstandskader binnenstad 

Het welstandskader voor de binnenstad geeft richtlijnen. De gemeente heeft deze richtlijnen 
specifiek voor het plangebied ontwikkeld. De bijiage bij het welstandskader voor de binnenstad 
beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis en de ruimtelijke karakteristieken van de binnenstad. De 
beschrijving ondersteunt bij het toepassen van de richtlijnen. Onderlegger voor de beschrijving is de 
Cultuurhistorische Verkenning. De gemeente heeft deze verkenning in het voortraject van het 
bestemmingsplan voor de binnenstad opgesteld. Ze diende als onderlegger voor 1) het vastleggen 
van de regels in het bestemmingsplan en 2) het opstellen van het welstandskader. De 
Cultuurhistorische Verkenning is als bijiage bij het bestemmingsplan Binnenstad gevoegd. 

Het welstandskader voor de binnenstad is ook een handreiking naar de initiatiefnemer van een 
bouwplan en zijn adviseurs. De gemeente verwacht, dat de initiatiefnemer toelicht hoe zijn 
bouwplan reageert op de context van de bouwiocatie. 

Toeiichting Welstandsnota 2008 

Welstandsnota 2008 
De Welstandsnota 2008 is een overheidsinstrument voor het beoordelen van bouwplannen. 
De nota beschrijft het gemeentelijke welstandsbeleid. Onderdeel van de Welstandsnota 2008 
is de Welstandsatlas. De Welstandsatlas beschrijft de verschillende gebieden in de stad en hun 
ruimtelijke karakteristieken. Daarnaast geeft de Welstandsatlas richtlijnen. Als een bouwplan 
aan deze richtlijnen voldoet, voegt het zich naar de ruimtelijke karakteristieken van de 
bestaande ruimtelijke context. Het bouwplan voldoet dan aan redelijke eisen van welstand (zie 
voorwaarde 3 op de volgende pagina). De gemeente actualiseert de Welstandsnota in 2014. 

Welstandskader voorde binnenstad van Groningen 



 

Raadsvoorstel - Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad

288

Toeiichting Welstandsnota 2008 (vervolg) 

Algemene Groninger Criteria 
Alle bouwplannen moeten voldoen aan de volgende drie Algemene Groninger Criteria: 

1. Het bouwwerk levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving (en de te verwachten ontwikkeling daarvan). 

2. De schaal van het bouwwerk past bij de bouwopgave en bij de context, waarin men 
het realiseert. Bij nieuw- of verbouw binnen een bestaande (monumentale) context 
bestaat een duidelijk idee over de samenhang tussen de verschillende delen. 

3. Men voert het bouwwerk consequent uit in (architectuur)stijl, vorm, maatverhoudingen, materialisatie en 
detaillering. Materiaal, textuur, kleur en lichtwerking passen bij en ondersteunen het 
karakter van het bouwwerk. 

De Algemene Groninger Criteria zijn kort en bondig. Het zijn subjectieve doch vakmatige 
beoordelingsaspecten. Een bouwplan dat hieraan voldoet, voegt zich architectonisch in de 
omgeving maar kan daaraan ook contrasterend zijn. In het laatste geval vraagt dit extra 
architectonische kwaliteit. 

Ruimtelijke context 
De ruimtelijke context is belangrijk bij de toetsing aan de Algemene Groninger Criteria om te 
bepalen wat passend is. Bij een bouwwerk in een bestaande omgeving gaat het om de 
bestaande ruimtelijke context. Bij een bouwwerk, dat onderdeel is van een grootschaliger 
nieuwe ontwikkeling zoals de nieuwe oostwand van de Grote Markt, gaat het om de 
toekomstige ruimtelijke context. Een bouwplan voldoet in de volgende gevallen direct aan 
redelijke eisen van welstand: 
1. Het bouwplan voldoet aan een door de gemeente vastgesteld beeldkwaliteitskader; 

De gemeente kan voor een nieuwe ontwikkeling in een bepaald gebied een 
beeldkwaliteitskader vaststellen. In dat beeldkwaliteitskader staan op dat gebied gerichte, 
specifieke richtlijnen. Zo is er een beeldkwaliteitskader voor de oostwand van de Grote 
Markt. Op het overige deel van het plangebied van het bestemmingsplan Binnenstad is tot 
nu toe geen gebiedsspecifiek beeldkwaliteitskader van toepassing. 

2. Het bouwplan voegt zicti naar de ruimtelijke karakteristieken van de bestaande ruimtelijke 
context; 
Dit geldt, als er voor een bouwiocatie geen vastgesteld beeldkwaliteitskader is. Om de 
bestaande ruimtelijke context goed te begrijpen, staan in de Welstandsatlas 
gebiedsspecifieke kenmerken en aanbevelingen. Het nu voorliggende nieuwe 
welstandskader voor de binnenstad vervangt, voor de delen van de binnenstad gelegen 
binnen de diepen en tussen de A en de Westerhaven/Westersingel, de kenmerken en 
aanbevelingen uit 'Gebied 8 Historische Binnenstad' uit de Welstandsatlas. 
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2. Uitgangspunten voor gebiedsspecifieke richtlijnen 

2.1. Vooraf 

Het welstandskader voor de binnenstad geeft richtlijnen. De gemeente heeft deze richtlijnen 
specifiek voor het plangebied ontwikkeld. Als een bouwplan aan deze richtlijnen voldoet, voegt het 
zich naar de ruimtelijke karakteristieken van de bestaande ruimtelijke context. Het bouwplan voldoet 
dan aan redelijke eisen van welstand (zie voorwaarde 3 in het kader onderaan hoofdstuk 1). 

De richtlijnen gaan over: 
1. Zorgvuldige omgang met de historisch gegroeide verkaveling en korrelgrootte en de positie 

daarvan in de stedenbouwkundige structuur; 
2. Zorgvuldige omgang met schaal, compositie en materiaal; 
3. Toekomstbestendige kwaliteit ten aanzien van constructie, materiaal en details. 
Basis voor de richtlijnen zijn 1) de waarden van het beschermd stadsgezicht binnenstad en 2) de 
gegroeide, grote architectonische diversiteit van de binnenstad. Hieronder volgen de uitgangspunten 
voor de richtlijnen. Hoofdstuk 3 beschrijft de richtlijnen. 

2.2. Besctiermd stadsgezicht 

In 1991 wees het Rijk de binnenstad van Groningen aan als beschermd stadsgezicht. Het plangebied 
van het bestemmingsplan Binnenstad valt hier grotendeels onder. Zie onderstaande plattegrond. Het 
welstandskader voor de binnenstad betreft het plangebied van het bestemmingsplan Binnenstad. 

Legenda 
I i Plangrens bestemminasplan binnenstad 2014 

I I Beschermd stadsgezicht Binnenstad 

I I Beschemid stadsgezicht Schildersbuurt 

Kilometers 
0,3 

Grenzen Beschermde stadsgezichten Binnenstad en Schildersbuurt 
en Bestemmingsplan binnenstad (2014) 
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Reden voor de aanwijzing als beschermd stadsgezicht was het bijzondere, historisch gegroeide 
ruimtelijke karakter binnen de 17* eeuwse vesting en de laat 19* eeuwse singel- en parkaanleg. Dit 
karakter ontwikkelde zich door de eeuwen been. Het doel van de aanwijzing is om het belang van dit 
karakter zwaar mee te laten wegen bij de verdere ontwikkeling van het gebied. De gemeente wil het 
karakter vasthouden en zo mogelijk versterken. 

De naam doet anders vermoeden, maar de aanwijzing als 'beschermd stadsgezicht' beschermt zelf 
niets. De overheid borgt het doel van de aanwijzing op drie manieren. Door 1) beschermde 
monumenten aan te wijzen, 2) bepaalde zaken strikterte regelen in het bestemmingsplan en 3) het 
welstandskader voor de binnenstad concreter te formuleren. Bij de beoordeling van bouwplannen op 
welstand is het ruimtelijke karakter van de omgeving van de locatie erg belangrijk. 

De toeiichting bij de aanwijzing als beschermd stadsgezicht beschrijft het ontstaan van het gebied 
vanaf de eerste bewoning in de 273* eeuw na Christus tot de wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog. Daarnaast beschrijft ze de nog aanwezige karakteristieke historische elementen. 
Tenslotte geeft ze aan weike aspecten cultuurhistorisch gezien waardevol en het beschermen waard 
zijn. Grofweg is dit de samenhang tussen de stedenbouwkundige structuur van straten, pleinen, 
bouwblokken en de afzonderlijke bebouwing. Het accent in de toeiichting bij de aanwijzing ligt sterk 
op de functionele en stedenbouwkundige structuren en minder op de architectuur. 

2.3. Architectonische diversiteit op een fijnmazige historisch gegroeide structuur 

De bestaande binnenstad is het resultaat van een voortdurend proces van ontwikkeling. Van een 
verzameling boerderijen, naar een vestingstadje, naar binnenstad in een stad. Van het bouwen met 
hout en leem tot het bouwen met keramische materialen, steen, beton, staal en glas. Iedere tijd 
heeft direct of indirect zijn sporen nagelaten. Zo bouwen we nog steeds in een stedenbouwkundige 
structuur, die grotendeels overeenkomt met de middeleeuwse stratenpatronen, en is de verkaveling 
terug te leiden tot de boerenerven en een verkaveling ten behoeve van een diephuistypologie. Maar 
ook processen als schaalvergroting voor kerkelijke instituties, wederopbouw na oorlogsschade en de 
opkomst van het modernisme zijn in de Groningse binnenstad terug te zien. 

Architectonische ontwikkelingen hangen vaak samen met technische ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen in bijvoorbeeld materialen, constructies, glasproductie en bouwtechniek, die leiden 
tot nieuwe mogelijkheden in vormgeving, schaal en typologie. Maar ook economische en 
maatschappelijke veranderingen vertalen zich in de architectuur; van bisdommen en heren als 
geldschieters tot banken, beleggers en ontwikkelaars. Steeds weer leiden deze ontwikkelingen tot 
een nieuwe eigentijdse expressie van macht en architectuur. Verschillende bouwstijien volgden 
elkaar op en borduurden op elkaar voort. Gotiek, Hollandse renaissance, neoclassicisme, art 
nouveau, art deco, modernisme, structuralisme, post-, retro-, eclecticisme enzovoort. 

De stad is altijd trots geweest op de diversiteit in de architectuur. De gemeente geeft met haar beleid 
de eigentijdse, architectonische en programmatische opgaves een plek in de binnenstad, in relatie 
tot het sterke en aantrekkelijke historische karakter. De sterke structuren van de historische 
binnenstad zorgen voor een samenhangend geheel. Typerend zijn de pandsgewijze ontwikkeling in 
relatief smalle diepe kavels ten behoeve van het middeleeuwse diephuis. De vele monumenten, uit 
vele verschillende tijden, ondersteunen het karakter in architectuur. In nieuwe ontwikkelingen is 
ruimte voor eigentijdse architectuur, binnen het gegeven van de korrel^ van het perceel en de 
karakteristieken van de omgeving. 

^ Korrel: zie 5. Begrippen 
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3. Beschrijving van de gebiedsspecifieke richtlijnen 

De gemeente hanteert de volgende gebiedsspecifieke richtlijnen: 
1. Zorgvuldige omgang met de historisch gegroeide verkaveling en korrelgrootte en de positie 

daarvan in de stedenbouwkundige structuur; 
2. Zorgvuldige omgang met schaal, compositie en materiaal; 
3. Toekomstbestendige kwaliteit ten aanzien van constructie, materiaal en details. 
Hieronder volgt per richtlijn een korte toeiichting. 

Richtlijn 1 Zorgvuldige omgang met de historisch gegroeide verkaveling en korrelgrootte en de 

positie daan/an in de stedenbouwkundige structuur 
In de 11* eeuw legde men een rechthoekig stratenplan aan. De straten omsloten grote, voornamelijk 
noord-zuid gerichte blokken. Deze blokken kennen een complexe ontwikkeling van grootschalige 
boerenkavels naar steeds compactere stedelijke kavels. Eerst deelde men een groot deel van de stad 
op in brede en diepe kavels. Het gebeurde volgens een strak patroon evenwijdig aan en haaks op het 
stratenplan. Op de kavels bouwde men aanvankelijk boerderijen. Vanaf de 13* eeuw verrezen er 
stenen huizen, meest diephuizen en enkele dwarshuizen. Eigenaren splitsten de kavels en voegden 
meer bebouwing toe. Dit was een geleidelijk proces. Achter de huizen bouwde men achterhuizen 
met binnenplaatsen. De bebouwing langs de straten raakte uiteindelijk aaneengesloten. Er ontstond 
een patroon van gesloten bouwblokken en straatwanden. Hier en daar zette op binnenterreinen de 
splitsing in kleinere kavels niet door. Dit hangt samen met de vestiging van kloosters, kerken en (in 
latere tijd) bestuursgebouwen op deze binnenterreinen. De overwegend fijnmazige 
verkavelingsstructuren^ liggen er nog altijd. De pandsgewijze ontwikkeling leverde het kenmerkende, 
gevarieerde beeld van de binnenstad op. 

De huizen in de stad zijn meestal over de gehele breedte van de kavel gebouwd. De breedte van de 
kavels bepaalt de breedte van de gevels aan de straat. Deze pandsgewijze breedtemaat noemen we 
de korrel^. De korrels aan het Hoge der A zijn groter dan gemiddeld, die aan de Folkingestraat zijn 
kleiner dan gemiddeld. Soms zijn de korrels veel groter, bijvoorbeeld bij historische kavels van 
kloosters en kerken. 

Kleine verschillen in de korrels binnen een straat zijn er altijd geweest. Daarnaast verschillen de 
panden onderling in hoogte. Dit zien we terug in de gevels van de panden; onderling en per gevel 
verschillen de hoogtes van gebouwen, verdiepingen, ramen en plinten^. De korrels en de (vaak 
kleine) differentiatie hierin en de differentiatie in de hoogte van de panden zijn essentieel voor het 
karakter van de straatwand. Iedere straat heeft zijn eigen karakteristiek. De historisch gegroeide 
verkavelingsstructuur is een belangrijke basis, waarop de stad zich transformeert. Op veel plaatsen is 
deze nog aanwezig in de vorm van vaak honderden Jaren oude bouwmuren tussen de panden. 

De ambitie van de gemeente is de historisch gegroeide verkavelingsstructuren en korrelgroottes zo 
veel mogelijk te behouden. De gemeente wil een zorgvuldige omgang met de positie hiervan in de 
stedenbouwkundige structuur. Soms is er vraag naar het samenvoegen van kavels ten behoeve van 
grotere functies. Het bestemmingsplan laat dit niet zomaar toe. Historisch belangrijke structuren en 
bouwdelen moeten in principe blijven bestaan. Als kavels worden samengevoegd, moet de 
oorspronkelijke verkavelingsstructuur zichtbaar zijn in de stedenbouwkundige structuur en de gevel 
van het bouwplan. De oorspronkelijke korrels moeten zichtbaar blijven. De voor een bouwplan 
gemaakte keuzes moeten worden gemotiveerd in de bouwaanvraag. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 5. Begrippen 
Korrel: zie 5. Begrippen 
Plint: zie 5. Begrippen 
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Richtlijn 2 Zorgvuldige omgang met schaal, compositie en materiaal 

Tot de industriele revolutie waren de toegepaste bouwmaterialen relatief klein van formaat. Denk 
aan baksteen, hout, kleine ramen, keramische pannen. Soms introduceerde men een iets grotere 
schaal door de gevel te pleisteren in een blokpatroon. De gegoede burger kon het zich financieel 
veroorloven naar wens ornamenten of versierde constructieve delen toe te voegen. Tot dan toe was 
de architectuur overwegend kleinschalig. 

Vanaf het einde van de 19* eeuw kwam door de industrialisatie de seriematige productie van 
bouwmaterialen op gang. Daardoor werden ze goedkoper; meer mensen konden versieringen aan 
hun woning betalen. Daarnaast ontstonden er technisch nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
materialen, constructie en vormgeving. Dit zien we bijvoorbeeld in de slankheid van de toren van de 
Sint Jozefkerk aan de Radesingel en in de Jugendstil panden aan de Brugstraat. De modernistische 
beweging kwam op met haar abstractere vormentaal. Er trad een beginnende verschuiving op in de 
schaal en typologieen van gebouwen. Er verschenen grotere pakhuizen en fabrleken. 

De komst van nieuwe typologieen van gebouwen zette zich in de 20* eeuw voort. De samenstelling 
van huishoudens veranderde. Ontwikkelende en beherende instituten als woningbouwcooperaties 
kwamen op. Nieuwe financieringsmogelijkheden ontstonden. De dienstensectorgroeide. Nieuwe 
functies vestigden zich in de binnenstad. Denk aan grootwinkelbedrijven, bankgebouwen, theaters, 
bioscopen en gebouwen met gestapelde eenheden als appartementen en kantoren. 

Dit proces van veranderingen is zo oud als de stad zelf en zal zich in de toekomst voortzetten. Mede 
omdat de binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht, vragen de veranderende schaal en 
typologieen om duidelijke stedenbouwkundige en architectonische regels. Zij moeten de kwaliteiten 
van de omgeving en de openbare ruimte waarborgen en recht doen aan het karakter van het 
beschermde stadsgezicht. Stedenbouwkundig moet worden gekeken naar volume en schaal. Voor 
welstand gaat het vooral om de aansluiting bij het karakter van de bouwiocatie en zijn omgeving. 

Speciale aandacht verdienen de ophogingen en bouwdelen achter de rooilijn, die zichtbaar zijn vanaf 
de straat. Ophogingen moeten zich behalve tot hun context ook goed verhouden tot het pand, 
waarop ze worden geplaatst. Afhankelijk van het pand is een opbouw 

A. een nieuwe beeindiging; een variatie op de dakverdieping of een kroon. 
B. een nieuw bouwdeel. Dan is gemotiveerde omgang met schaal en compositie belangrijk om 

tot een nieuw geheel te komen. Ook bouwdelen achter de rooilijn, die zichtbaar zijn vanaf de 
straat, zoals wachtgevels\ vragen extra aandacht. 

De ambitie van de gemeente is in het beschermde stadsgezicht van de binnenstad zorgvuldig om te 
gaan met (in relatie tot de belendende panden en het karakter van de omgeving): 
1. de schaal en compositie van gebouw(delen), geveldelen en kapvormen, zoals ze in het 

straatbeeld zichtbaar zijn; 
2. de keuze van materiaal, zowel in soort als in schaal en kleur; 
3. de detaillering; 
4. de aansluiting op de openbare ruimte. 
N.B.: Bij verbouwing geldt dit ook ten aanzien van het te verbouwen pand. 
Dit kan op vele manieren afhankelijk van de stijikeuzes. Nieuwe ontwikkelingen voegen nieuwe 
kwaliteiten toe. Nieuwe ontwikkelingen mogen echter niet ten koste gaan van de waarden van het 
beschermd stadsgezicht. De voor een bouwplan gemaakte keuzes moeten worden gemotiveerd in de 
bouwaanvraag. 

^ Wachtgevel: zie 5. Begrippen 
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Richtlijn 3 Toekomstbestendige kwaliteit ten aanzien van constructie, materiaal en details 
De binnenstad van Groningen is een bijzonder gebied. Ze toont een lange geschiedenis en een grote 
dynamiek. Voortdurend wordt er aan de stad gesleuteld. Ze is het maatschappelijke, bestuurlijke en 
economische centrum van stad en ommeland. De ruimtelijke kwaliteit van de Groningse binnenstad 
ligt voor een belangrijk deel in de aanwezigheid van een historisch gegroeide structuur en veel oude 
gebouwen. Dit geeft sfeer, verhalen en een rijke architectuur. Anderzljds heeft Groningen de 
vernieuwing altijd omarmd. Door het vasthouden van grote functies zoals de universiteit, het 
provinciehuis, de rechtbank en het museum, bleef de binnenstad de functionele motor van de stad. 
Mede daardoor vormt de binnenstad nog altijd het bruisende hart van de stad. 

Ruimtelijke kwaliteit is van groot belang om de binnenstad haar aantrekkingskracht te laten 
behouden. In de binnenstad is de ambitie van de gemeente op het gebied van architectuur dan ook 
hoog. De gemeente verwacht van nieuwe gebouwen een hoge kwaliteit, die past bij de ruimtelijke 
kwaliteit van haar omgeving en die ook op de lange duur goed blijft. Dit heeft gevolgen voor de te 
kiezen constructies, materialen en details. Daarbij moet een en ander goed te onderhouden zijn. 

De gemeente respecteert de stijikeuzes van de initiatiefnemer. Een bouwplan kan in stijl aansluiten 
bij het historische karakter van zijn omgeving. Daarvoor is het van belang de historische context te 
kennen. Let daarbij op zaken als kaveltype, gevelopbouw, kaptype, materialisering en 
architectonische ordes. De ambitie moet dan zijn het minstens zo goed te doen als wat er eerder 
stond, het liefst nog beter. 

Een bouwplan kan ook een eigentijdse stijl hebben als uitdrukking van zijn tijd. Het moet echter wel 
passen bij de historische waarden van zijn directe omgeving. Dit kan op een conformerende en op 
een contrasterende manier. 
De relatie met de directe omgeving op het schaalniveau van gebouw- en geveldelen moet echter 
altijd zichtbaar zijn. 
Verder dienen materialen en details van hoge kwaliteit zijn. 
En het bouwplan moet een passende relatie hebben met het maaiveld. 

10 Welstandskader voor de binnenstad van Groningen 



 

Raadsvoorstel - Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad

294

4. Toeiichting op deelgebieden en ruimtelijke karakteristieken 

4.1. Vooraf 

Het welstandskader voor de binnenstad beschrijft in de bijiage de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
ruimtelijke karakteristieken van de binnenstad. Deze beschrijving ondersteunt bij het toepassen van 
de richtlijnen. Als een bouwplan aan deze richtlijnen voldoet, voegt het zich naar de ruimtelijke 
karakteristieken van de bestaande ruimtelijke context. Het bouwplan voldoet dan aan redelijke eisen 
van welstand (zie voorwaarde 3 in het kader onderaan hoofdstuk 1). Onderlegger voor de 
beschrijving is de Cultuurhistorische Verkenning. De gemeente heeft deze verkenning in het 
voortraject van het bestemmingsplan voor de binnenstad opgesteld. De Cultuurhistorische 
Verkenning is als bijiage bij het bestemmingsplan Binnenstad gevoegd. 

4.2. Ontwikkelingsgeschiedenis 

De beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad is beknopt. Ze richt zich op de 
welstandsadvisering. Voor een vollediger verhaal wordt verwezen naar de Cultuurhistorische 
Verkenning. AUereerst schetst de bijiage een beeld van de algemene ontwikkelingsgeschiedenis van 
de binnenstad. Daarna volgt een beschrijving per deelgebied. Voor deze beschrijving is de binnenstad 
opgeknipt in dertien deelgebieden volgens onderstaande afbeelding. Elk deelgebied heeft zijn eigen 
ruimtelijke karakteristieken. De indeling is gebaseerd op de overeenkomsten in de ontwikkelings
geschiedenis en de ruimtelijke karakteristieken. 

Verdeling in deelgebieden 

4.3. Ruimtelijke karakteristieken 

De bijiage geeft naast een beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad een 
beeld van de ruimtelijke karakteristieken. Deze karakteristieken betreffen algemene 
(stedenbouwkundige) thema's: 

• stedenbouwkundige structuur van het stratenpatroon; 
• hierarchie van de openbare ruimtes; 
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• verkavelingsstructuren^: korrelmaten^ (hierarchie in) verkavelingsrichtingen, nokrichtingen; 
• transformaties van de oorspronkelijke structuren. 

Daarnaast beschrijven de karakteristieken voor zover van toepassing de volgende 
stedenbouwkundige en/of architectonische aandachtspunten: 

• bijzondere omgang met rooilijnen; 
• aanwezigheid van bijzondere ensembles; 
• relatie tussen de gebouwen en het gebruik daarvan enerzijds en de openbare ruimte 

anderzljds, denk hierbij aan de aanwezigheid van: 
opgetilde begane gronden; 
stoepen en bordestrappen; 
souterrains; 
bijzondere plinten^ 

• hierarchie in verdiepingshoogten (waarbij de verdiepingshoogte naar boven toe afneemt), 
gevelgeleding en gevelbeeindiging aan de bovenzijde; 

• toegepaste materialen. 

Tenslotte zeggen de ruimtelijke karakteristieken iets over eventuele transformatierichtingen van het 
gebied. Transformatierichtingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, maar die ook voorde 
advisering op welstand van belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verschuiving van een 
centrum naar gemengd-gebied, waarbij een winkel met etalages veranderd in een woningfunctie op 
de begane grond. Dit heeft ook invloed op het perspectief van context. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 5. Begrippen 
Korrel: zie 5. Begrippen 
Plint: zie 5. Begrippen 
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5. Begrippen 

Korrel 
De korrel is de breedte van het perceel. In de binnenstad komt de korrel voort uit de historisch 
gegroeide verkavelingsstructuur. De korrel is de ritmerende eenheid van gebouwen in een 
straatwand. 

Verkavelingsstructuur 
De manier waarop de grond in de loop der eeuwen is opgedeeld in bouwpercelen. De 
oorspronkelijke fundamenten en bouwmuren zijn vaak nog aanwezig. Dit zie je terug in de oude 
maar ook vaak in de nieuwe bebouwing. Men bouwt voort op wat er al is. 

Modieus 

In geval van etalages; volgens de nieuwste mode. 

Plint 

De onderste bouwla(a)g(en) van een gebouw, als deze visueel anders zijn uitgevoerd dan de hogere 
bouwiagen, zoals bij etalages, beletages en souterrains. Meestal is hier sprake van een bijzondere 
relatie tussen het gebouw en de straat. 
Putstoel 

Installatie, waarmee oppervlaktewater uit de A werd geput ten behoeve van het bierbrouwen. 

Wachtgevel 

Een gevel van een gebouw, die 'wacht' op de bouw van een toekomstig, belendend pand. 
Meestal is de wachtgevel een blinde muur. 
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1. Toeiichting op deelgebieden en ruimtelijke karakteristieken 

1.1. Vooraf 

Deze bijiage bij het welstandskader voor de binnenstad beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis en 
de huidige ruimtelijke karakteristieken van de binnenstad. Deze beschrijving ondersteunt bij het 
toepassen van de gebiedsspecifieke richtlijnen uit het welstandskader. Als een bouwplan aan deze 
richtlijnen voldoet, voegt het zich naar de ruimtelijke karakteristieken van de bestaande ruimtelijke 
context. Het bouwplan voldoet dan aan redelijke eisen van welstand (zie voorwaarde 3 in het kader 
onderaan hoofdstuk 1 van het welstandskader). Onderlegger voor de beschrijving is de 
Cultuurhistorische Verkenning. De gemeente heeft deze verkenning in het voortraject van het 
bestemmingsplan voor de binnenstad opgesteld. De Cultuurhistorische Verkenning is als bijiage bij 
het bestemmingsplan Binnenstad gevoegd. 

1.2. Ontwikkelingsgeschiedenis 

De beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad is beknopt. Ze richt zich op de 
welstandsadvisering. Voor een vollediger verhaal wordt verwezen naar de Cultuurhistorische 
Verkenning. AUereerst schetst de bijiage een beeld van de algemene ontwikkelingsgeschiedenis van 
de binnenstad. Daarna volgt een beschrijving per deelgebied. Voor deze beschrijving is de binnenstad 
opgeknipt in dertien deelgebieden volgens onderstaand overzicht. Elk deelgebied heeft zijn eigen 
ruimtelijke karakteristieken. De indeling is gebaseerd op de overeenkomsten in de ontwikkelings
geschiedenis en de ruimtelijke karakteristieken. 

Verdeling in deelgebieden 

De indeling is als volgt: 
Gebied 1 Rond het Martinikerkhof 

Het Martinikerkhof en zijn omgeving 
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Gebied 2 De markten 
De Grote Markt en Vismarkt als belangrijkste pleinen in de stad 

Gebied 3 Historische toegangswegen 
De zeven historische toegangswegen naar de middeleeuwse stad 

Gebied 4 Tussen Oude Ebbingestraat - Grote Markt/Vismarkt - Oude Kijk in't Jatstraat -
Muurstraat (zonder Oude Boteringestraat) 
De binnenterreinen van de bouwblokken ten noorden van de markten, in de 
middeleeuwen de vestigingsplaatsen van enkele kloosters en geestelijke instellingen 

Gebied 5 Tussen Broerstraat/Poststraat - Vismarkt/Akerkhof/Brugstraat - Hoge der A - Vishoek/ 
Hoekstraat/Muurstraat 
Het gebied in de noordwesthoek van de binnenstad 

Gebied 6 Tussen de markten en de gedempte diepen (zonder Herestraat en Oosterstraat) 
De noord-zuid straten en hun dwarsverbindingen ten zuiden van de markten 

Gebied 7 De muurstraten aan de noord-, oost- en zuidzijde 
De straten achter de middeleeuwse stadsmuur 

Gebied 8 Het A-kwartier 
Het gekanaliseerde riviertje de A en zijn omgeving aan de westzijde van de binnenstad 

Gebied 9 De diepen aan de noord- en oostzijde 
De diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse stadsmuur aan de noord- en 
oostzijde van de binnenstad 

Gebied 10 De gedempte diepen 
De gedempte diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse stadsmuur aan de 
zuidzijde van de binnenstad 

Gebied 11 Tussen de gedempte diepen en de singels (zonder Herestraat, Verlengde Oosterstraat en 
Steentilstraat) 
De straten tussen de gedempte diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse 
stadsmuur en de 17*-eeuwse vesting aan de zuidzijde van de binnenstad 

Gebied 12 Het singelgebied aan de zuidzijde van de binnenstad 
De singels ter plaatse van de geslechte 17*-eeuwse vesting aan de zuidzijde van de 
binnenstad 

Gebied 13 Westerhaven en omgeving 
Het gebied ter plaatse en ten zuiden van de geslechte 17*-eeuwse vesting aan de 
westzijde van de binnenstad 

1.3. Ruimtelijke karakteristieken 
De bijiage geeft naast een beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad een 
beeld van de ruimtelijke karakteristieken. Deze karakteristieken betreffen algemene 
(stedenbouwkundige) thema's: 

• stedenbouwkundige structuur van het stratenpatroon; 
• hierarchie van de openbare ruimtes; 
• verkavelingsstructuren^: korrelmaten^ (hierarchie in) verkavelingsrichtingen, nokrichtingen; 
• transformaties van de oorspronkelijke structuren. 

Daarnaast beschrijven de karakteristieken voor zover van toepassing de volgende 
stedenbouwkundige en/of architectonische aandachtspunten: 

• bijzondere omgang met rooilijnen; 
• aanwezigheid van bijzondere ensembles; 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
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• relatie tussen de gebouwen en het gebruik daarvan enerzijds en de openbare ruimte 
anderzljds, denk hierbij aan de aanwezigheid van: 

opgetilde begane gronden; 
stoepen en bordestrappen; 
souterrains; 
bijzondere plinten^; 

• hierarchie in verdiepingshoogten (waarbij de verdiepingshoogte naar boven toe afneemt), 
gevelgeleding en gevelbeeindiging aan de bovenzijde; 

• toegepaste materialen. 

Tenslotte zeggen de ruimtelijke karakteristieken iets over eventuele transformatierichtingen van het 
gebied. Transformatierichtingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, maar die ook voor de 
advisering op welstand van belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verschuiving van een 
winkelstraat met etalages naar een woonstraat met woonfuncties op de begane grond. 

^ Plint: zie 3. Begrippen 
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2. Ontwikkelingsgeschiedenis en ruimtelijke karakteristieken 

Vooraf 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis en de huidige ruimtelijke karakteristieken van 
de binnenstad. Het begint met een algemene ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad. Daarna 
volgt de beschrijving per deelgebied; 1) de ontwikkelingsgeschiedenis van dat gebied als aanvulling 
op de algemene ontwikkelingsgeschiedenis en 2) de huidige ruimtelijke karakteristieken van dat 
gebied. De beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis is beknopt. Ze richt zich op de 
welstandsadvisering. Voor een vollediger verhaal wordt verwezen naar de Cultuurhistorische 
Verkenning. 

Algemene ontwikkelingsgeschiedenis van de binnenstad 

Al in de vroege historie voerde over de Hondsrug een landroute vanuit Drenthe naar het 
wierdengebied. In de vroege middeleeuwen, rond 700, lagen er aan deze route en op de plaats van 
de huidige binnenstad van Groningen twee dorpen. Het ene dorp lag ten zuiden van het huidige 
Gedempte Zuiderdiep. Het andere lag in de noordelijke helft van de binnenstad en grensde aan de A. 
Ten oosten van dit dorp lag een grafveld, het latere Martinikerkhof zuidzijde. 

Het noordelijke dorp werd in de 11* en 12* eeuw onder leiding van de Bisschop van Utrecht een 
omwalde stad. Men legde een rationeel, rechthoekig stratenplan aan. Dit stratenplan lag 
overwegend parallel aan en haaks op de oude landroute. De straten omsloten grote, voornamelijk 
noord-zuid gerichte blokken. Aan dit stratenplan voegde men de Grote Markt en de Vismarkt toe. 
Deze lagen gekoppeld aan de enige doorlopende oost-westverbinding. Om de stad legde men een 
aarden wal van vier meter hoog en een deels droge buitengracht. Het zuidelijke dorp verdween van 
de kaart. 

Vanaf 1250 bouwde men rond de stad op de ll*-eeuwse lage stadswal een bescheiden stadsmuur. 
Aan de buitenkant legde men een dubbele gracht aan. De muur was slechts twee kloostermoppen 
dik. De verdedigingswal was in totaal ongeveer vijf tot zes meter hoog. In de muur zaten zes poorten. 
Bij de knikken in de muur stonden torens. 

Kort voor 1470 begon men met de aanleg van een nieuwe, bredere aarden wal met een gracht 
buiten de bestaande stadsmuur. De oude muur bleef voor het grootste deel intact en werd in de 
zuidwesthoek zelfs veriengd. Aan de westkant sloopte men de oude muur. Hier lag de muur langs de 
stadse kant van de A. De A was onderdeel van de verdedigingsfunctie van de muur. Men legde de 
nieuwe wal op enige afstand ten westen van de A en voegde de Kranepoort toe. Aan de noord kant 
kwam de nieuwe wal op de gedempte buitengracht bijna tegen de bestaande stadswal aan te liggen. 
Aan de oostkant ontstond wat meer ruimte. Aan de zuidkant vergrootte men de stad. Hier legde men 
de nieuwe wal op de plek, waartegenwoordig de singels liggen. 

Ondertussen verrees binnen de vesting steeds meer bebouwing. Oorspronkelijk verdeelde men de 
grote, voornamelijk noord-zuid gerichte blokken in lange oost-west georienteerde boerenkavels. Op 
de kavels bouwde men boerderijen; een boerderij per kavel. In de 13* eeuw verschenen de eerste 
steenhuizen. Deze bepalen in veel gevallen tot op heden de rooilijnen. In de eeuwen daarna groeide 
de bevolking. Men splitste de kavels en voegde meer bebouwing toe. Er kwamen kloosters en 
gasthuizen in de steden. In Groningen gebeurde dit vooral ten noorden van de Grote Markt en de 
Vismarkt. Hier lagen de hoofdstraten verder uit elkaar. Op de binnenterreinen, met name op de 
achterzijde van de grote erven, werd ruimte gemaakt voor grootschaliger ontwikkelingen. 
Uiteindelijk raakte de bebouwing langs de straten aaneengesloten. Eigenaren legden op eigen grond 
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dwarsstraten en stegen aan om de achterterreinen bereikbaar te houden. Dit proces was voltooid in 
de 16* eeuw. 

In de 16* eeuw bouwde Alva een dwangburcht aan de zuidkant van de stad. Nog geen tien Jaar later 
werd deze al weer afgebroken. Tussen 1608 en 1612 verving men de wal aan de zuidkant van de stad 
door nieuwe vestingwerken met bastions. In de eerste decennia van de 17* eeuw werden deze 
vestingwerken rond de gehele stad doorgetrokken. Aan de noordkant legde men die op ruime 
afstand van de bestaande wal, waar nu het Noorderplantsoen ligt. Zo verloor de oude stadsmuur 
sinds het eind van de 16* eeuw meer en meer haar verdedigingsfunctie. 

Grotere ingrepen in de stedenbouwkundige structuur van de binnenstad vonden in alle tijden plaats. 
In de 17* eeuw legde men dwars door de bestaande structuur de Zwanestraat aan. Zij werd de 
nieuwe verbinding tussen de Grote Markt en de Stoeldraaierstraat/Oude Kijk in't Jatsstraat. In de 19* 
eeuw bouwde men het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in't Jatstraat westzijde; een grote 
invulling op een binnenterrein. 

Met de Vestingwet uit 1874 werd Groningen als vesting opgeheven. Eind 19* eeuw slechtte men de 
17*-eeuwse vestingwerken. Aan de zuidkant van de stad vergroef men de verdedigingsgracht tot het 
Verbindingskanaal. Het werd de nieuwe vaarverbinding tussen de oost- en westkant van de stad. Op 
de plaats van de vestingwerken ontstonden singels. De oude gracht aan de buitenkant van de 
geslechte Adwinger aan de westkant van de stad werd de Westerhaven. 

Bij de bevrijding van de stad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vonden hevige gevechten 
plaats. Daarbij sneuvelden onder meer belangrijke delen van de bebouwing op en rond de Grote 
Markt; vrijwel de gehele Waagstraat met uitzondering van het Goudkantoor, de oostwand en de 
noordwand van de Grote Markt en het voorste, westelijke deel van de Oude Ebbingestraat. Bij de 
wederopbouw verlegde men de oostwand van de Grote Markt 15 meter naar achteren. De 
Martinitoren kwam aan het plein te staan. De toegangen van de Oude Ebbingestraat, de 
Kreupelstraat, de Sint Jansstraat en de Oosterstraat/Poelestraat naar de Grote Markt werden breder. 
Achter het 19*-eeuwse stadhuis bouwde men een nieuw stadhuis. 

In 1969 kwam de gemeente met het 'Structuurplan Groningen'. Dit structuurplan hing samen met 
een aantal verkeerskundige plannen, alien gebaseerd op het Plan Goudappel. De binnenstad zou 
uitsluitend een werk-winkelfunctie krijgen. Het wonen moest vooral in de omiiggende wijken en 
dorpen plaatsvinden. Grote ingrepen vond men noodzakelijk om bijzondere functies in de binnenstad 
te behouden. Zo verscheen aan de Rademarkt het politiebureau en breidde men de universiteit aan 
de Oude Boteringestraat uit. Grote verkeerswegen moesten de binnenstad optimaal bereikbaar 
maken. Daarvoor zouden gebouwen en zelfs delen van de binnenstad wijken. Als voorproefje 
verbreedde men de Steentilbrug en kreeg het Zuiderdiep een breed verkeersprofiel. Veel bewoners 
van de binnenstad trokken naar de nieuwe wijken Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd. In de 
binnenstad trad verpaupering en stilstand op. 

Vanaf 1972 kwam er een kentering in het ruimtelijk beleid van de gemeente. De optimistische 
groeicijfers uit de jaren '60 werden naar beneden bijgesteld en er kwam een herwaardering van de 
bestaande stad. Het woon- en leefmilieu in de binnenstad moest worden hersteld. Voetgangers en 
langzaam verkeer moesten zich er weer thuis gaan voelen. De auto werd zo veel mogelijk geweerd. 
Dit leidde in 1977 tot het verkeerscirculatieplan. De menselijke schaal kwam terug. 

De woonfunctie van de binnenstad werd versterkt. In de jaren '70, '80 en '90 vond grootschalige 
stadsvernieuwing plaats. Particulieren knapten hun woningen op. Institutionele beleggers en de 
overheid bouwden grotere woningcomplexen aan bijvoorbeeld de Schoolholm, de 
Folkingestraat/Haddingestraat en Raamstraat. De groep alleenstaanden en 
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tweepersoonshuishoudens groeide. Het aantal studenten nam sterk toe. Bestaande panden zoals 
pakhuizen werden verbouwd tot betaalbare HAT- of Van Dam-eenheden. De directe woonomgeving 
werd opgeknapt. Monumenten werden gericht aangepakt. Wegen, riolering, kademuren, enzovoort 
werden verbeterd. 

Daarnaast versterkte men de centrumpositie van Groningen in Noord-Nederland door het 
aantrekken van grote publiekstrekkers. Grote functies, die van belang waren voor de economic, 
werden behouden in de binnenstad. In 1987 werd de Universiteitsbibliotheektegenover het 
Academiegebouw in gebruik genomen. Aan de Oude Boteringestraat bouwde men een nieuwe 
Openbare Bibliotheek. Het provinciehuis werd uitgebreid langs de Turfsingel. Aan het Gedempte 
Zuiderdiep verrees een nieuw kantoorgebouw van een gemeentelijk dienst. Hierdoor vond 
horizontale en verticale schaalvergroting plaats. 

In 1991 werd de binnenstad van Groningen aangewezen als beschermd stadsgezicht. Tegelijkertijd 
bleef de stad zich ontwikkelen. In 1994 verrees in het Verbindingskanaal het Groninger Museum in 
combinatie met de Werkmanbrug. Zo ontstond een nieuwe, belangrijke fiets-/voetgangersroute 
vanaf het station via de Werkmanbrug, de Ubbo Emmiusstraat en de Folkingestraat naar het 
kernwinkelgebied in de binnenstad. De Folkingestraat veranderde van een enigszins noodlijdende in 
een zeer succesvolle winkelstraat. In 1996 realiseerde men midden in het centrum het 
Waagstraatcomplex op de plek van het 'nieuwe' stadhuis. In het Westerhavengebied kwamen een 
winkelcentrum en een ondergrondse parkeergarage. Daarmee werd het gebied onderdeel van het 
kernwinkelgebied in de binnenstad. 

Trokken gezinnen in de jaren '60 massaal de binnenstad uit, nu is de binnenstad weer populairder 
onder gezinnen. In de laatste decennia verschenen nieuwe, grondgebonden gezinswoningen, 
bijvoorbeeld aan de Reitemakersrijge/Schuitemakerstraat en de Prinsenstraat. Daarnaast wordt veel 
particulier ontwikkeld, met name op het gebied van studentenhuisvesting. Dit gaat van woningen 
boven en achter winkels tot voormalige pakhuizen, kantoren en scholen. 

Om haar aantrekkingskracht te houden, moet de binnenstad constant blijven vernieuwen en inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen en formules. In deze visie past de bouw van het Forum. Op dit moment 
legt men de oostwand van de Grote Markt weer 15 meter naar voren, terug op zijn oorspronkelijke 
plek. Achter de nieuwe bebouwing ontstaat een nieuw plein, de Nieuwe Markt. Op dit plein verrijst 
straks het Forum. Het wordt een algemene ontmoetingspiek voor bewoners en bezoekers van de 
stad. In het Forum komen onder andere de Openbare Bibliotheek, een bioscoop, een stripmuseum 
en tal van commerciele functies. 

De binnenstad staat nooit stil. Nieuwe ontwikkelingen zullen altijd blijven plaatsvinden. Het 
gewaardeerde historische karakter, het belang van ontwikkeling en investering en het eigenzinnige 
moderne karakter van Groningen moeten daarbij in balans blijven. 

Bijiage bij het welstandskader voor de binnenstad van Groningen 



 

Raadsvoorstel - Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad

305

Gebied 1 Rond het Martinikerkhof 

Het Martinikerkhof en zijn omgeving 
Kreupelstraat, Kwinkenplein, Jacobijnerstraat, Sint Walburgstraat, Kattenhage, 
Martinikerkhof, Kleine Snor, Turf straat, Sint Jansstraat, Popkenstraat, Nieuwe Markt 

Gebied 1 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

In 800 bouwde men op het Martinikerkhof de eerste (houten) Maartenskerk. In de 11* eeuw, in de 
tijd van de eerste stadsaanleg, verving men de houten Maartenskerk door een eenvoudig, tufstenen 
kerkgebouw. Kroon op de nieuwe stadsaanleg was de bouw van de Sint-Walburgkerk. Deze stond tot 
1626 ten noorden van de Maartenskerk op het huidige Martinikerkhof. Rond 1225 verrees de 
bakstenen Martinikerk op de plek van de tufstenen kerk. In de 15* eeuw werd de Martinikerk 
verbouwd en in westelijke richting vergroot. De huidige Martinitoren verrees. Vanaf 1469 bouwde 
men huizen tegen de toren. Het Martinikerkhof lag steeds besloten en afzijdig van de Grote Markt. 
Het had overwegend smalle toegangen. In 1827 vaardigde Koning Willem I een decreet uit; in 
plaatsen met meer dan 1000 inwoners mocht niet meer binnen de bebouwde kom begraven worden. 
Daarmee verloor het Martinikerkhof zijn functie als begraafplaats. 

Ten zuiden van het Martinikerkhof legde men in de vroege middeleeuwen de Bisschopshof aan. Dit 
gebeurde op de plek van het huidige binnenterrein van het bouwblok Grote Markt -
Martinikerkhof/Sint Jansstraat - Schoolstraat - Poelestraat. Het hoorde bij het samenhangende, 
kerkelijke gebied tussen de Kreupelstraat/Kattenhage, Poelestraat, Grote Markt en de middeleeuwse 
stadsrand. Later volgden andere invullingen zoals een klooster en een weeshuis. Het bouwblok heeft 
hierdoor altijd zijn relatief forse maat behouden. 

In de 15* eeuw bouwde men aan de noordkant van het Martinikerkhof het Grote huis van de 
Broeders des Gemenen Levens, nu het Prinsenhof. Oorspronkelijk een geestelijke 
woongemeenschap, in de 16* eeuw korte tijd woonhuis van de bisschop, daarna van de Spaanse 
Stadhouder. In de 17* en 18* eeuw was het de stadhouderlijke residentie en kreeg het de huidige 
naam. Het gebouw heeft sindsdien diverse andere functies gehad. Na de slechting van de 
middeleeuwse vesting legde men in 1626 ten noordoosten van het Prinsenhof de Prinsentuin aan. 
Deze ligt op het trace van de geslechte stadsmuur en dubbele gracht. De huidige tuin is een 
reconstructie uit de jaren '30 van de 20* eeuw van de oorspronkelijke tuin. 
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In 1602 nam men de 15*-eeuwse Latijnse school aan de Singelstraat in gebruik als Statenzaal van het 
Provinciehuis. In 1870 werd het Provinciehuis in zuidelijke richting fors uitgebreid. Het 'nieuwe' 
Provinciehuis vond men aan het begin van de 20* eeuw alweer verouderd. Het werd gesloopt. Sinds 
1917 staat er het huidige provinciehuis. Vlak daarna bouwde men aan de Sint Jansstraat het 
Rijksarchief. 

Aan het eind van de 19* eeuw en in de jaren '30 van de 20* eeuw sloopte men de huizen tegen de 
Martinitoren om de toren te kunnen restaureren. In de gevechten om de bevrijding van Groningen 
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog sneuvelde nog meer bebouwing rond de voet van de 
Martinitoren. Ook de hoofdwacht uit 1509 aan de zuidkant van de Martinitoren overleefde de 
gevechten niet. Het deels verwoeste gebouw werd uiteindelijk gesloopt. 

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog veranderde de middeleeuwse structuur aan de 
Grote Markt en aan het begin van de Kreupelstraat/Sint Walburgstraat en de Sint Jansstraat. Men 
verbreedde de Kreupelstraat en legde het Kwinkenplein aan als voorruimte voor het warenhuis van 
V&D. Oorspronkelijk kwamen de Kreupelstraat, de Jacobijnerstraat en Kattenhage samen bij een 
entree naar het Martinikerkhof. Men verlegde de Kreupelstraat aan de noordzijde en legde de Sint 
Walburgstraat aan; beiden in het verlengde van Kattenhage. Daarmee halveerde de Jacobijnerstraat 
en ontstond ten oosten van de Sint Walburgstraat een driehoekig pleintje. Aan de noordoostkant van 
dit pleintje bleef de historische bebouwing bewaard. De Kreupelstraat kreeg een bredere toegang 
naar de Grote Markt, vooral om meer ruimte te geven aan het openbaar vervoer. 

De oostwand van de Grote Markt schoof 15 meter naar achteren. Vanaf dat moment stond de 
Martinitoren aan de Grote Markt en lag het Martinikerkhof minder afzijdig van de Grote Markt. 
Mede daardoor is het zuidelijke deel nog moeizaam te herkennen als onderdeel van het 
oorspronkelijke kerkhof. Momenteel legt men de oostwand van de Grote Markt op zijn 
oorspronkelijke plek terug. Achter de te verplaatsen oostwand ontstaat op de plek van het vroegere 
Bisschopshof een nieuw plein. Hier bouwt men aan het Forum. De achterkanten van de bebouwing 
aan de Sint Jansstraat (de Popkenstraat) en de Poelestraat worden voorkanten aan het nieuwe plein. 

Het Martinikerkhof met zijn omgeving was altijd een wereld op zich. Een gebied met een eigen, 
geleidelijke ontwikkeling. Tot aan de 17* eeuw was er aan de achterzijde geen relatie met de 
buitengebieden. Er lagen geen bruggen over de diepen achter het Martinikerkhof. Er liepen geen 
belangrijke doorgaande routes door het gebied. De Sint Jansstraat was een steeg tot zij aan het begin 
van de 20* eeuw werd verbreed. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog lag het Martinikerkhof 
afzijdig van de Grote Markt. Pas bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd de relatie 
met de Grote Markt en de rest van de stad sterker. De Sint Jansstraat doorsnijdt de zuidkant van het 
gebied. De Kreupelstraat, de Sint Walburgstraat en Kattenhage vormen samen een belangrijke 
uitvalsroute van de binnenstad. Samen met de Vismarkt en de Grote Markt vormt het Martinikerkhof 
nog altijd een bijzondere reeks van open ruimten in het stratenpatroon van de binnenstad. 

Ruimtelijke karakteristieken 

Het Martinikerkhof ontwikkelde zich geleidelijk. De stedenbouwkundige structuur groeide organisch. 
Het gebied wijkt daarin af van de overheersend rationele rechthoekige structuur van de binnenstad. 
Naast woningen zijn er in het verleden meerdere grootschalige voorzieningen als bestuurlijke 
gebouwen, kerken en kloosters neergezet. De korrelmaten^ van de bebouwing wisselen daardoor 
sterk. De grotere korrels zien we terug in de Martinikerk, het Provinciehuis en het Prinsenhof aan het 
Martinikerkhof, in het pand voor (oorspronkelijk) de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in de 
Jacobijnerstraat en de school op het binnenterrein tussen de Jacobijnerstraat en de Hofstraat. Het 
meest recente voorbeeld is het in aanbouw zijnde Forum achter de oostwand van de Grote Markt in 

^ Korrel: zie 3. Begrippen 
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het oorspronkelijke gebied van de Bisschopshof. Het nieuwe, grote gebouw en plein zijn nieuwe 
elementen in de middeleeuwse structuur van het binnengebied. 

De middeleeuwse verkavelingsstructuur^ binnen de voormalige stadsmuur en de 17*-eeuwse 
verkavelingsstructuur daarbuiten zijn voor het grootste deel goed bewaard gebleven. Hierop staat 
nog veel historische bebouwing. Een bijzonder ensemble is het 17*-eeuwse Aaffien Wilsoor Gasthuis 
aan de noordwestkant van de Kattenhage. Ondanks verschillen in raam- en goothoogtes vormen de 
woningen een geheel door de doorlopende kap en de gevelbehandeling. Het complex is het gevolg 
van een ontwikkeling van het gebied tussen de stadsmuur en de buitengracht. Een dergelijke 
ontwikkeling zien we ook in de Turfstraat. Bij de uitbreiding van het Provinciehuis in 1870 verdween 
de van oorsprong middeleeuwse verkaveling tussen de Sint jansstraat, de Singelstraat, de Kleine Snor 
en het Martinikerkhof, op de Latijnse school na. 

Van een heel andere orde zijn de gebieden met oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de 
Kreupelstraat, het Kwinkenplein en het begin van de Sint Walburgstraat staan vooral grotere 
complexen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Sommigen hebben colonnades. De Kreupelstraat 
en de Sint Jansstraat zijn radialen met meerdere openbare functies op de begane grond. We zien 
enkele stoepen, verhoogde begane grondvloeren en souterrains. 

Grote delen van het gebied zijn verkeersluw. Het Martinikerkhof is sinds de jaren '70 groen en 
parkachtig ingericht. Samen met de Prinsentuin vormt ze een van de belangrijkste openbare groene 
ruimtes in de binnenstad. Het zuidelijk deel van het Martinikerkhof heeft een veel steniger karakter. 

Martinikerkhof oostzijde Kreupelstraat 

Martinikerkhof zuidzijde Sint Jansstraat 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
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Gebied 2 De markten 

De Grote Markt en Vismarkt als belangrijkste pleinen in de stad 
Grote Markt, Waagstraat, Guldenstraat, Tussen beide Markten, Vismarkt, Akerkhof 

Gebied 2 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Het rechthoekige stratenplan uit de 11* en 12* eeuw ligt parallel aan en haaks op de aloude 
landroute Herestraat - Oude Boteringestraat. De aan dit stratenplan gekoppelde Grote Markt en 
Vismarkt waren oorspronkelijk kleiner dan ze nu zijn. In de 13* eeuw verschenen de eerste 
steenhuizen. Enigszins afzijdig van de Grote Markt verrees de bakstenen Martinikerk als vervanging 
van de tufstenen voorganger. Op de Vismarkt bouwde men de Akerk als tweede parochiekerk, die in 
de 15* eeuw nog eens flink werd vergroot. Op de Grote Markt kwam een op het noorden gericht 
stadhuis. Dit werd in 1810 vervangen door het huidige stadhuis met zijn hoofdentree aan de 
oostkant. 

Van de noord- en oostwand van de Grote Markt is tijdens de gevechten aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog veel verloren gegaan. Bij de wederopbouw raakte het plein zijn vroegere beslotenheid 
kwijt. De toegangen naar het plein vanaf de Oosterstraat, rond de Martinitoren en vanuit de Oude 
Ebbingestraat werden verbreed. Men legde de oostwand 15 meter naar achteren. Veel oude 
percelen werden samengevoegd. Momenteel legt men de oostwand van de Grote Markt in de 
oorspronkelijke rooilijn terug. Achter de nieuwe oostwand ontstaat een nieuw plein met daarop het 
Forum. 

Het gebied tussen het stadhuis op de Grote Markt en de Vismarkt is altijd bebouwd geweest. De 
Herestraat steekt het gebied in, waardoor de doorgang tussen de beide markten is ingesnoerd. Ook 
in dit tussengebied is in de Tweede Wereldoorlog veel verwoest. Het Goudkantoor uit 1635 
overleefde de oorlog. In 1962 bouwde men naast het Goudkantoor het 'nieuwe stadhuis', dat men 
met een luchtbrug verbond met het oude stadhuis. In 1994 werd het weer afgebroken. Sinds 1996 
domineert het Waagstraatcomplex het gebied. Bij de bouw van het complex ontstond achter het 
oude stadhuis een nieuw, besloten plein; het Waagplein. 

De Vismarkt is een langgerekte ruimte met een duidelijke oost-westrichting. In 1774 bouwde men op 
de overgang van de Vismarkt naar het Akerkhof een houten Korenbeurs. In 1865 verving men het 
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door het huidige stenen gebouw. De Korenbeurs vormt een duidelijke afsluiting van het plein aan de 
westkant. 

De noord- en zuidkant van de Vismarkt hebben zich verschillend ontwikkeld. De noordkant is altijd 
veel intensiever gebruikt. Het is het oudste winkelgebied van de binnenstad. De belangrijke 
verkeersroute langs de noordkant is onderdeel van de oorspronkelijke oost-westroute door de 
binnenstad. De zuidkant ligt meer in de luwte. 

De lengterichting van de Vismarkt zet zich ruimtelijk voort in de brede noordkant van het Akerkhof. 
Dit deel sluit in functie en proflel aan op de noordkant van de Vismarkt. Het proflel van het Akerkhof 
zuidzijde is veel smaller. De Akerk en het kerkhof werden als eerste aangelegd. Later plaatste men de 
bebouwing aan de zuidkant tegen de grens van het kerkhof. DankziJ de belangrijke oost-westroute 
door de noordkant van het gebied kwam de bebouwing daar op enige afstand van het kerkhof te 
liggen. Hierdoor staat de Akerk a-centraal in het gebied. 

Ruimtelijke karakteristieken 

De Grote Markt en de Vismarkt met in het kielzog het Akerkhof zijn de belangrijkste openbare 
ruimtes in de stad. Ze vormen letterlijk en figuurlijk het centrum van de stad. De belangrijkste routes 
komen erop uit. Het zijn rechthoekige ruimtes, gelieerd aan het eveneens rechthoekig stratenplan 
van de binnenstad. De smalle zijstraten nemen van oudsher een ondergeschikte positie in. De 
hoekbebouwing is gericht op de markten. Uitzondering hierop vormen de in de Tweede 
Wereldoorlog verwoeste gebieden. De wanden zijn aaneengesloten en vertonen weinig variatie in 
bebouwingshoogte. We zien veel publieksgerichte functies met bijzondere, vaak later aangepaste 
plinten\ In de historisch goed bewaarde delen staan veel oude monumenten. Maar we zien ook 
Jongere monumenten van vlak voor en na de oorlog. Ze hebben vaak een grotere schaal in de korrel^ 
de materialen en de detaillering. 

Aan de zuidkant van de Grote Markt is de middeleeuwse verkavelingsstructuur^ nog altijd goed 
zichtbaar in de bebouwing. De korrels zijn klein. De zuidwand heeft een sterk historisch karakter. De 
gevels bestaan vooral uit baksteen en stucwerk. De panden hebben meestal een kap. Per pand zien 
we een hierarchie in verdiepingshoogten; naar boven toe neemt de verdiepingshoogte af. Dit zien we 
terug in de onderlinge verschillen in hoogtes van de ramen en goothoogtes. Sommige panden 
hebben een stoep met een bordestrap. 

Aan de noord- en oostkant van de Grote Markt is in de gebieden met oorlogsschade de 
middeleeuwse verkavelingsstructuur geheel verdwenen. De grote mate van transformatie is duidelijk 
zichtbaar in de architectuur. De bebouwing is grootschaliger en moderner dan aan de zuidzijde van 
de Grote Markt. De begane grond bevindt zich op het niveau van de straat. 

Aan de Vismarkt zien we de middeleeuwse verkavelingsstructuur goed terug in de bebouwing, vooral 
aan de zuidkant. De zuidkant heeft een sterk historisch karakter. Net als aan de Grote Markt zuidzijde 
zijn de korrels klein. De gevels bestaan vooral uit baksteen en stucwerk. Per pand neemt de 
verdiepingshoogte naar boven toe af. Dit zien we terug in de onderlinge verschillen in hoogtes van de 
ramen en goothoogtes. De panden hebben meestal een kap haaks op de straat. Enkele panden 
hebben nog een stoep met een bordestrap. De inrichting van de openbare ruimte is er intiem. De 
wandelzone is smal. Net als de rijbaan, die alleen wordt gebruikt doorfietsers. 

^ Plint: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
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Aan de noordkant van de Vismarkt heeft men in de 20* eeuw diverse percelen tot grotere eenheden 
samengevoegd ten behoeve van grotere winkelpanden. Het trottoir en de rijbaan zijn hier breed. Ze 
worden intensief gebruikt. Net als aan de Grote Markt zien we een verschil in de architectuur van de 
noord- en de zuidkant. De zuidkant heeft een sterk historisch karakter. Aan de noordkant zien we 
meer variatie in de leeftijd van de architectuur; van middeleeuws tot modern. 

De bebouwingskarakteristieken aan het Akerkhof zijn te vergelijken met die aan de Vismarkt. De 
middeleeuwse verkavelingsstructuur^ aan het Akerkhof noordzijde is beter herkenbaar in de 
bebouwing dan aan de Vismarkt noordzijde. Er zijn minder percelen samengevoegd. We zien hier een 
aantal ingrepen uit het begin van de 20* eeuw. 

Het Waagstraatcomplex tussen de Grote Markt en de Vismarkt bestaat uit winkels, horeca, 
woningen, kantoren en het Waagplein. Het complex functioneert goed als schakel tussen beide 
markten. De Grote Markt is het centrum van bestuur en evenementen. De markt is stenig ingericht; 
open met enkele bomen. Aan de zuidkant liggen terrassen. De Vismarkt is het centrum van handel. 
Het is ingericht als een plein met granietbestrating en bomen aan de lange zijden. Het Akerkhof 
westzijde heeft een groene inrichting. 

• 

r-

Grote Markt Waagplein 

Vismarkt zuidzijde Vismarkt westzijde 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
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Gebied 3 Historische toegangswegen 

De zeven historische toegangswegen naar de middeleeuwse stad 
Herestraat, Oosterstraat/Verlengde Oosterstraat/Rademarkt, Steentilstraat, Poelestraat, 
Oude Ebbingestraat, Oude Boteringestraat, Brugstraat/Astraat 

Gebied 3 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Ongeveer op de plek van de historische landroute van Drenthe naar het wierdengebied liggen nu de 
Herestraat en de Oude Boteringestraat. In de 11* en 12* eeuw legde men parallel hieraan en haaks 
erop het rechthoekige stratenplan aan. Aan dit stratenplan voegde men de Grote Markt en de 
Vismarkt toe. Samen met de Brugstraat/Astraat en de Poelestraat vormden zij de oost-westelijke as. 
De Herestraat, Oude Boteringestraat, Brugstraat/Astraat en Poelestraat waren samen met de 
Oosterstraat en de Oude Ebbingestraat de voornaamste toegangswegen naar de stad. Ze kwamen uit 
op de zes poorten in de middeleeuwse stadsmuur. De Herestraat en de Poelestraat kregen een 
opstelruimte voor wagens direct achter de poort. Dit zien we terug in de verbreding in de profielen. 

Bij de aanleg van de nieuwe aarden wal rond 1470 vergrootte men de stad aan de zuidzijde. De 
bebouwing aan de Herestraat en de Oosterstraat breidde zich in zuidelijke richting uit. De Rademarkt 
werd aangelegd. Net als achter de middeleeuwse stadsmuur bij de Herestraat en de Poelestraat 
ontstond hier achter de nieuwe Oosterpoort een opstelruimte voor wagens. Vanaf de vroege 16* 
eeuw vormt de Steentilstraat in de 15*-eeuwse uitleg de tweede stadstoegang in het oosten. 

Bij de uitbreiding van de stad in de 17* eeuw breidde ook de bebouwing langs de Boteringestraat en 
de Ebbingestraat aan de noordkant zich buiten de middeleeuwse stad uit. In de late 19* eeuw 
slechtte men de 17*-eeuwse vesting. Aan de zuidkant van de stad legde men singels aan. Bij de 
kruising van de Herestraat met de singels ontstond het Hereplein; een rond groen plein met losse 
villabebouwing. 

Rond de eeuwwisseling naar de 20* eeuw nam de stadsontwikkeling een grote vlucht. Groningen 
ontwikkelde zich tot een moderne stad. Statige woonstraten als de Herestraat en de Oude 
Ebbingestraat veranderden in winkelstraten. Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog 
verbreedde men de toegangen naar de Grote Markt vanaf de Poelestraat/Oosterstraat en de Oude 
Ebbingestraat. Aan de Oude Ebbingestraat legde men de rooilijnen fors terug en vormden twee 
colonnades de markttoegang. Tot 1945 kwam de Oosterstraat via de Poelestraat uit op de Grote 
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Markt. Na het naar achteren leggen van de oostwand van de Grote Markt takte de Oosterstraat 
rechtstreeks aan op de Grote Markt. Momenteel brengt men de oude situatie hier terug door de 
oostwand van de Grote Markt weer naar voren te leggen. Bij de wederopbouw werd aan de zuidkant 
van de Oosterstraat de rooilijn op de hoek met het Gedempte Kattendiep eveneens teruggelegd. 

Ruimtelijke karakteristieken 

De middeleeuwse verkavelingsstructuur^ langs de historische toegangswegen is voor het grootste 
deel redelijk tot goed bewaard gebleven. De kleine korrels^ zien we terug in de bebouwing. Vooral de 
Brugstraat heeft een sterk historisch karakter; hier bestaan de gevels vooral uit baksteen en 
stucwerk. Per pand zien we een hierarchie in verdiepingshoogten; naar boven toe neemt de 
verdiepingshoogte af. Hoogtes van ramen en goothoogtes verschillen per pand. Ook de Steentilstraat 
is als 'voorstad' van de oude stad gaaf bewaard gebleven. Hier staat nog veel 16*- en 17*-eeuwse 
bebouwing. De percelen aan de noordkant strekken zich uit tot het veel lager gelegen Gedempte 
Kattendiep. Op de begane grond bevindt zich een niveauverschil; soms zelfs met een hoogte van een 
complete bouwiaag. 

Aan de Brugstraat vonden aan het begin van de 20* eeuw wat kleinere transformaties plaats zoals de 
bouw van een Jugendstilpand op nummer 7. Grotere transformaties uit de jaren '50 van de 20* eeuw 
waren er aan de Oude Ebbingestraat zuidzijde, bij de overgang van de Oosterstraat/Poelestraat naar 
de Grote Markt en op de hoek van de Oosterstraat met het Gedempte Kattendiep. Rooilijnen liggen 
terug. In de 20* eeuw voegde men aan de Herestraat diverse percelen samen ten behoeve van 
grotere winkelpanden. 

Dankzij de ligging op de Hondsrug glooien de straten licht. Ze vernauwen en verbreden zich 
geleidelijk en gering. De straatwanden zijn gesloten. Er zijn nauwelijks sprongen in de rooilijn, de 
grotere historische sprongen in de Herestraat, de Oosterstraat, de Poelestraat en de Oude 
Ebbingestraat uitgezonderd. De huizen hadden oorspronkelijk vaak een stoep. Deze zijn hier en daar 
nog aanwezig. Vooral in de Oude Boteringestraat zien we er veel. 

Ook de verkavelingsstructuren uit de 15* tot 17* eeuw ten zuiden van het Gedempte Zuiderdiep langs 
de Herestraat en de Verlengde Oosterstraat ligt er voor het grootste deel nog. Een grote uitzondering 
vormt de plek van het Hoofdbureau van Politie aan de Rademarkt uit de jaren '80 van 20* eeuw. 

De markten zijn in stedenbouwkundig opzicht het belangrijkst in de hierarchie van het stratenstelsel. 
Daarna komen de historische toegangswegen. Oorspronkelijk waren de huizen hier hoger dan in de 
secundaire straten. De bebouwing in de stad heeft zich in een proces van eeuwen pandsgewijs en 
geleidelijk ontwikkeld. Hierbij nivelleerden de verschillen in bouwhoogte tussen de straten onderling. 
De kavels liggen haaks op de straat. Bij de hoeken met de Grote Markt is de bebouwing 
oorspronkelijk gericht op de markt. Op sommige plekken wijzigde zich dit in latere tijden. Dit zien we 
bijvoorbeeld aan de Oosterstraat. Aan de zuidkant wisselen orientaties toevallig bij de overgang van 
de middeleeuwse naar de 15*-eeuwse verkavelingsstructuur. De nokken liggen meestal, net als de 
verkavelingsrichting, haaks op de straat. 

Alle historische toegangswegen hebben overwegend publieksgerichte functies. Vaak alleen op de 
begane grond, soms ook daarboven. De functies zijn per straat verschillend van karakter. Aan de 
Oude Boteringestraat zien we veel dienstverlening, gebouwen van de universiteit en de Openbare 
Bibliotheek. Aan de overige straten gaat het om winkels en/of horeca. De Poelestraat is een typische 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
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uitgaansstraat met veel terrassen. Achter de Poelestraat verrijst het Forum. De achterkanten van de 
bebouwing aan de Poelestraat worden dan voorkanten aan een nieuw plein. 

De winkelpanden hebben een verbijzonderde, modieuze^ plint^ met een etalage. De verdiepingen 
tonen nog een historisch gevelbeeld. Soms strekt de winkelfagade zich door tot over de tweede 
bouwiaag, soms zelfs tot over de hele gevel. De verdiepingen boven de winkels worden verschillend 
gebruikt. Soms als opslagruimte voor de winkel, soms als woonruimte. Vaak is het woekeren met de 
dure vierkante meters winkeloppervlakte. Zie bijvoorbeeld de Herestraat. Daar liggen de toegangen 
van de bovenwoningen niet aan de straatzijde maar aan de achterzijde van de panden. De etalages 
strekken zich over de volledige breedte van het pand uit. 

Hier en daar zien we galerijen; aan het eind van de Brugstraat op de hoek met de Hoge der A, aan de 
zuidwestkant van de Herestraat op de hoek met het Gedempte Zuiderdiep en bij de toegang van de 
Oude Ebbingestraat naar de Grote Markt. Het gaat hier steeds om oorspronkelijk smallere 
doorgangen. Dankzij de galerijen ontstond een breder proflel met meer ruimte voor het voetgangers. 

Herestraat Steentilstraat 

Poelestraat Oude Ebbingestraat 

^ Modieus: zie 3. Begrippen 
Plint: zie 3. Begrippen 
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Oude Boteringestraat Brugstraat 
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Gebied 4 Tussen Oude Ebbingestraat - Grote Markt/Vismarkt - Oude Kijk in't Jatstraat -

Muurstraat (zonder Oude Boteringestraat) 

De binnenterreinen van de bouwblokken ten noorden van de markten, in de 
middeleeuwen de vestigingsplaatsen van enkele kloosters en geestelijke instellingen 
Butjesstraat, Kleine Butjesstraat, Pausgang, 't Klooster, Weeshuisgang, Rode 
Weeshuisstraat, Stalstraat, Broerstraat, Academieplein, Poststraat, Zwanestraat, 
Soephuisstraatje 

Gebied 4 

Ontwikkelingsgeschiedenis 
Tussen de Oude Ebbingestraat en de Oude Boteringestraat stond het middeleeuwse klooster het 
Olde Convent, later het Rode Weeshuis. In het gebied vond in de jaren '80 en '90 van de 20* eeuw 
grootscheepse stadsvernieuwing plaats. Van het Rode Weeshuis zijn aan de zuidkant grote delen 
bewaard gebleven. Deze zijn opgenomen in het wooncomplex tussen't Klooster en de 
Weeshuisgang. 

Tussen de Oude Boteringestraat en de Oude Kijk in't Jatstraat stonden aan weerszijden van de 
Broerstraat het Menolda- en Sywenconvent en het Broederenklooster. In 1614 stichtte men hier de 
universiteit. Ze werd gehuisvest in de leegstaande gebouwen van de kloosters. Aan het begin van de 
17* eeuw werd de Zwanestraat aangelegd. Doordat het terrein van het Broederenklooster vrijkwam, 
ontstond ruimte voor deze nieuwe route tussen de Grote Markt en de Stoeldraaierstraat/Oude Kijk 
in't Jatstraat. 

In de 19* eeuw bouwde men aan de noordkant van de Broerstraat het eerste Academiegebouw. De 
rooilijn werd flink teruggelegd, zodat het Academieplein ontstond. Het Academiegebouw brandde in 
1906 af, waarna men het huidige Academiegebouw bouwde. Aan de zuidkant verschenen in 1987 de 
Universiteitsbibliotheek op de plek van de Martinuskerk en in 1990-1992 de Openbare Bibliotheek. 

Ruimtelijke karakteristieken 
De middeleeuwse en 17*-eeuwse verkavelingsstructuur^ is in de stadsvernieuwingsgebieden voor 
een groot deel verdwenen. In de Broerstraat was van oudsher al forse bebouwing aanwezig op de 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
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oude achtererven van de Boteringestraat. De korrels^ zijn hier groot. Belangrijke uitzonderingen zijn 
de Rode Weeshuisstraat noordzijde, een deel van het Rode Weeshuis achter de Rode 
Weeshuisstraat, de zuidkant van de Poststraat en de Zwanestraat. Deze gebieden hebben vaak nog 
een sterk historisch karakter. De oorspronkelijke, kleine korrels zijn goed zichtbaar in de bebouwing. 

De Oude Ebbingestraat, de Oude Boteringestraat en de Oude Kijk in't Jatstraat staan bovenaan in de 
stedenbouwkundige hierarchie. De Rode Weeshuisstraat, de Zwanestraat, het Academieplein en de 
Broerstraat zijn ondergeschikt. Ze zijn echter wel belangrijk in het gebruik. In de laatste drie straten 
zien we vooral publieksgerichte functies. De Zwanestraat is een winkelstraat met veel etalages. 

De overige straten zijn achterstraten van de winkelstraten. De kavels aan de Oude Ebbingestraat en 
de Oude Boteringestraat lopen door tot aan de achterstraten. Hier zijn de korrels in de bebouwing 
klein. In de gevelwand zijn in de 19* eeuw diverse pakhuizen gebouwd. Op de hoeken van de 
dwarsstraten met de winkelstraten zien we lange zijgevels van de hoekpanden. 

Op de binnenterreinen hebben veel transformaties plaatsgevonden. Rooilijnen zijn verlegd om de 
van oorsprong kleine straatjes breder te maken. Bij de stadsvernieuwingscomplexen is van een 
overheersende verkavelings- en nokrichting geen sprake meer. Delen van deze complexen liggen met 
de achterkant aan de straat. Prive buitenruimtes zijn van de straat afgescheiden door een lage muur. 

Kleine Butjesstraat Butjesstraat 

Rode Weeshuisstraat Academieplein 

' Korrel: zie 3. Begrippen 
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Poststraat Zwanestraat 
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Gebied 5 Tussen Broerstraat/Poststraat - Vismarkt/Akerkhof/Brugstraat - Hoge der A - Vishoek/ 

Hoekstraat/Muurstraat 

Het gebied in de noordwesthoek van de binnenstad 
Oude Kijk in't Jatstraat, Stoeldraaierstraat, Grote en Kleine Kromme Elleboog, 
Turftorenstraat, Akerkstraat, Lutkenieuwstraat, Kuipersplaats, De Laan, 
Uurwerkersgang, Visserstraat 

Gebied 5 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

De Stoeldraaierstraat en de Oude Kijk in't Jatstraat zijn in noord-zuidrichting aangelegd volgens het 
ll*-eeuwse rechthoekige stratenplan. Samen met de Folkingestraat ten zuiden van de Vismarkt 
vormen zij de westelijke grens van dat stratenplan. De Oude Kijk in't Jatstraat eindigde aan de 
noordkant oorspronkelijk bij de muurstraten. Dwars op de Oude Kijk in't Jatstraat zijn pas later eerst 
de Turftorenstraat en in de 15* eeuw de Visserstraat aangelegd. De bebouwing langs het Akerkhof en 
de Oude Kijk in't Jatstraat raakte langzaam aan gesloten. Daarna legden de grondeigenaren, 
waarschijniijk op pragmatische gronden, de Ellebogen en de Akerkstraat aan. De Laan bestond al 
voor de stadsaanleg. Ze volgt het slingerende verloop van de A. 

Opvallend in het gebied is het grote ll*-eeuwse bouwblok Oude Kijk in't Jatstraat - Visserstraat - De 
Laan - Uurwerkersgang. In de 15* eeuw bouwde men op het binnenterrein het Vrouw Claren 
Convent. Dankzij dit klooster en de daarop volgende grootschalige bebouwing, heeft het bouwblok 
altijd zijn grote afmetingen behouden. In 1856 verrees hier de Harmonie, een societeitscomplex met 
een concertzaal. Het complex kreeg een voorpleintje aan de Oude Kijk in't Jatstraat. In 1973 sloopte 
men het grootste deel van het complex. Alleen het voorste deel van de societeit bleef staan. Erachter 
staan nu faculteitsgebouwen van de universiteit. 

In de Stoeldraaierstraat explodeerde in de Tweede Wereldoorlog een munitiewagen. Van de oude 
bebouwing bleef niets over. Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bouwde men er 
winkelpanden met grote etalages en daarboven woningen terug. Daarbij legde men de rooilijn aan 
de westkant terug. In de jaren '80 van de 20* eeuw heeft in een groot deel van De Laan 
stadsvernieuwing plaatsgevonden. 
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Ruimtelijke karakteristieken 

In de stedenbouwkundige structuur zijn de Hoge der A, het Akerkhof en de Oude Kijk in't 
Jatstraat/Stoeldraaierstraat langs de randen van het gebied het belangrijkst. De hoekbebouwing richt 
zich op de hoofdstraten. In de zijstraten zien we de lange zijgevels van de achterhuizen aan de 
hoofdstraten. Het gebied binnen deze straten groeide organisch. De Visserstraat, de Turftorenstraat 
en de Grote Kromme Elleboog zijn secundaire straten. De overige straten zijn daaraan ondergeschikt. 
De Laan en de Lutkenieuwstraat functioneerden als achterstraat van de Hoge der A. Hier vonden 
later grote transformaties plaats. De Uurwerkersgang was een achterstraat van de Turftorenstraat. 
Dat zien we nog altijd goed terug aan de Uurwerkersgang zuidzijde. Langs de straten wisselen 
bebouwing en tuinen van panden aan de Turftorenstraat elkaar af. 

De middeleeuwse verkavelingsstructuur^ is voor het grootste deel redelijk tot goed bewaard 
gebleven. De korrels^ zijn overwegend klein. De kavels en de nokken liggen overwegend haaks op de 
straat. Aan de Visserstraat zien we in verhouding veel nokken evenwijdig aan de straat. Aan de 
Stoeldraaierstraat, De Laan en de Kleine Kromme Elleboog noordzijde zijn de oorspronkelijke 
verkavelingsstructuren voor het grootste deel verdwenen. Hier zien we een grote korrel. Die zien we 
ook bij de universiteitsgebouwen op het binnenterrein van het bouwblok Oude Kijk in't Jatstraat -
Visserstraat - De Laan - Uurwerkersgang. 

In de Visserstraat verspringt hier en daar de rooilijn per pand. Hier begon men in de 19* eeuw met 
het verbreden van de straat. Dit is nooit voltooid, zodat er in de gevelwand soms wat rommelige 
hoekjes zijn. Overige sprongen in rooilijnen in het gebied dateren uit de 20* eeuw. Bij nieuwe 
ontwikkelingen verlegde men de rooilijnen om meer ruimte op straat te krijgen. De grootste ingreep 
was die bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog aan de Stoeldraaierstraat. De 
Uurwerkersgang noord-westzijde heeft nooit een duidelijke rooilijn gehad. Ze is nooit bebouwd 
geraakt. 

De Oude Kijk in't Jatstraat is een gemengde straat met veel etalages. Enkele etalages zijn nog van het 
einde van de 19* en het begin van de 20* eeuw. Zij zijn goed bewaard gebleven. Ook zien we hier nog 
veel oude stoepen. 

DeLaan Visserstraat 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
Korrel: zie 3. Begrippen 
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Akerkstraat Akerkstraat 

Uurwerkersgang Oude Kijk in't Jatstraat 
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Gebied 6 Tussen de markten en de gedempte diepen (zonder Herestraat en Oosterstraat) 
De noord-zuid straten en hun dwarsverbindingen ten zuiden van de markten 
Peperstraat, Papengang, Kleine Peperstraat, Gelkingestraat, Kleine Gelkingestraat, 
Hoogstraat, Carolieweg, Kleine Pelsterstraat, Pelsterstraat, Pelsterdwarsstraat, 
Haddingestraat, Haddingedwarsstraat, Folkingestraat, Folkingedwarsstraat, 
Schoolholm, Munnekeholm, Schuitemakerstraat 

Gebied 6 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

In dit gebied zien we de overwegend noord-zuid gerichte structuur van de binnenstad goed terug. 
Negen straten liggen parallel aan elkaar, voor het grootste deel op eenzelfde onderlinge afstand van 
circa 75 meter. De Schuitemakerstraat ligt als tiende straat in oost-west richting. De bebouwing langs 
de straten raakte in de loop der eeuwen uiteindelijk aaneengesloten. Men legde dwarsstraten en 
stegen aan om de achterterreinen bereikbaar te houden. De bouwblokken in dit gebied zijn smaller 
dan die ten noorden van de Grote Markt en de Vismarkt. Daardoor vestigden zich nauwelijks 
grootschalige voorzieningen op de binnenterreinen. 

De Herestraat en Oosterstraat komen aan de orde in 'Gebied 3 Historische toegangswegen'. De 
overige zeven noord-zuidstraten eindigden tot de slechting van de middeleeuwse stadsmuur bij de 
muurstraten. Na de slechting van de muur trok men ze in zuidelijke richting door tot aan het 
Gedempte Zuiderdiep of (onder een andere naam) nog verder. In de 17* eeuw voegde men de 
Hoogstraat als nieuwe dwarsverbindingtoe. 

Tussen de Pelsterstraat en de Haddingestraat verrees in 1973 een parkeergarage. Daarbij werd de 
Pelsterdwarsstraat aangelegd. In de Schoolholm, de Folkingestraat, de Folkingedwarsstraat en de 
zuidelijke delen van de Pelsterstraat en de Haddingestraat bouwde men in de jaren '80 van de 20* 
eeuw in het kader van de stadsvernieuwing veel grotere wooncomplexen. De Folkingestraat is sinds 
de bouw van het Groninger Museum en de Werkmanbrug in het Verbindingskanaal in 1994 een 
belangrijke aanlooproute naar het kernwinkelgebied. 

Ruimtelijke karakteristieken 

In de stedenbouwkundige structuur zijn de noord-zuid gerichte straten het belangrijkst. Ze begrenzen 
lange en smalle bouwblokken. Het aantal grotere dwarsverbindingen is beperkt. De dwarsstraten zijn 
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ondergeschikt. De noord-zuid straten hebben geleidelijke, geringe vernauwingen en verbredingen in 
het proflel. Door de ligging op de Hondsrug hebben ze een licht glooiend beloop. Bij de doorgangen 
naar het Gedempte Zuiderdiep zien we soms fiinke hoogteverschillen. In de Kleine Peperstraat staan 
zelfs forse steunberen tegen de hoge blinde muur van het Pepergasthuis om het hoogteverschil op te 
vangen. 

De Pelsterstraat en de Gelkingestraat waren achterstraten van de Herestraat. Aan de Pelsterstraat 
zien we nog altijd veel bedrijfsbebouwing, soms behorende bij de winkels aan de Herestraat, soms 
zelfstandige. De Peperstraat was een achterstraat van de Oosterstraat, de Schuitemakerstraat een 
achterstraat van de Brugstraat. De Pelsterdwarsstraat en de Haddingedwarsstraat ontsluiten de 
achterkanten van de panden aan de Vismarkt. 

De oorspronkelijke verkavelingsstructuur^ is voor het grootste deel goed bewaard gebleven. Tot aan 
de muurstraten is deze middeleeuws, daarbuiten stamt ze uit de 17* eeuw. De korrels^ zijn hier klein. 
Hier en daar zien we latere transformaties met grote korrels. Aan de Munnekeholm staat het 
voormalige hoofdpostkantoor uit 1909. Aan de Kleine Peperstraat is de oorspronkelijke 
verkavelingsstructuur deels verdwenen als gevolg van oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog. 

De bouwblokken zijn dwars op de noord-zuid straten verkaveld. De nokken liggen meestal haaks op 
de straat. Bij de hoekpanden zien we een verdraaiing in de orientatie. De hoekpanden richten zich 
niet op de straten maar op de markten aan de noordkant en het Gedempte Zuiderdiep aan de 
zuidkant. De straatwanden eindigen met de zijgevels van de hoekpanden. Tegelijkertijd versmalt het 
proflel zich hier vaak. Ook bij de kruisingen met de muurstraten zien we wisselingen in nokrichtingen 
en de orientatie van de bebouwing. De binnenterreinen zijn vaak dicht bebouwd maar soms 
verrassend open en groen ingericht. 

De Munnekeholm heeft van oudsher een bajonet-achtig verloop. Halverwege de straat bevinden zich 
aan beide zijden forse sprongen in de rooilijn. Oude sprongen in rooilijnen zien we ook bij de 
kruisingen van de noord/zuid straten en de muurstraten. Aan de Gelkingestraat op de hoek met de 
Hoogstraat zien we een forse sprong in de rooilijn uit latere tijd. Hier staat een pand uit de jaren '80 
van de 20* eeuw ter vervanging van de gesloopte Paterskerk. 

De Folkingestraat, de Carolieweg, de Gelkingestraat en de Peperstraat hebben op straatniveau vooral 
publieksgerichte functies. De Peperstraat is een uitgaansstraat. De cafes en discotheken zijn in hun 
vormgeving vaak gesloten en in zichzelf gekeerd. De andere drie straten zijn vooral winkelstraten. De 
panden hebben verbijzonderde plinten^ Bij winkels zien we modieuze* etalages. In de Gelkingestraat 
hebben enkele panden historische stoepen. 

Interessante ensembles in het gebied zijn het Pelstergasthuis op de hoek van de Pelsterstraat en 
Nieuwstad (de oudste delen stammen uit de 13* eeuw), het Pepergasthuis tussen de Peperstraat en 
Achter de Muur uit 1405 en het Aduardergasthuis aan de Munnekeholm uit 1604 en 1775. Een 
pakhuis aan de Papengang was vroeger een katholieke schuilkerk. Noemenswaardig is verder de 
Synagoge aan de Folkingestraat uit 1906. Aan de Pelsterstraat en de Haddingestraat staan enkele 19* 
en 20*-eeuwse pakhuizen. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
^ Plint: zie 3. Begrippen 
" Modieus: zie 3. Begrippen 
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Schoolholm Folkingestraat 
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Haddingestraat Gelkingestraat 
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Gebied 7 De muurstraten aan de noord-, oost- en zuidzijde 

De straten achter de middeleeuwse stadsmuur 
Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat, Hardewikerstraat, Hofstraat, Singelstraat, 
Schoolstraat, Achter de Muur, Burchtstraat, Bruine Ruiterstraat, Nieuwstad, Torenstraat 

Gebied 7 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Kort voor 1470 begon men met de aanleg van een nieuwe, bredere aarden wal met een gracht 
buiten de bestaande stadsmuur. De nieuwe wal lag aan de noordkant bijna tegen de bestaande 
stadswal aan. Aan de oostkant was meer afstand tussen de oude en nieuwe wal. Hier legde men 
tuinen aan. Aan de zuidkant werd de stad vergroot. De oude muur bleef voor het grootste deel intact 
en werd in de zuidwesthoek zelfs veriengd. Vanaf het eind van de 16* eeuw verloor de oude 
stadsmuur meer en meer haar verdedigingsfunctie. Er ontstond bebouwing langs de routes achter de 
muur. Delen van de muur werden gesloopt. Men bouwde huizen tegen de muur, zodat deze 
onderdeel werd van de bebouwing. De muur verdween voor het grootste deel uit het zicht. Alleen 
aan Achter de Muur is nu nog een restant van de middeleeuwse muur zichtbaar. Ook enkele torens 
werden in de nieuwe bebouwing opgenomen. 

De samenhang in de muurstraten is nog altijd goed zichtbaar. Ze is op vier plekken onderbroken. 
Tussen de Torenstraat en de Bruine Ruiterstraat woedde in de 15* eeuw een grote brand. Bij de 
herbouw verlegde men Nieuwstad in noordelijke richting. Dit verklaart, waarom Nieuwstad en de 
Bruine Ruiterstraat niet in elkaars verlengde liggen. Bij het Prinsenhof sloopte men in 1626 de muur 
voor de aanleg van de Prinsentuin. De muurstraat ten zuiden van de Kleine Peperstraat verdween in 
de 17* eeuw bij de aanleg van het Kattendiep. De bouw van een grootschalig winkelgebouw voor 
C&A aan de Herestraat in 1970 ging ten koste van de samenhang in de muurstraten tussen de 
Burchtstraat en de Bruine Ruiterstraat. 

In 1991 kwam het Casino met de daarachter gelegen parkeergarage aan het Gedempte Kattendiep 
gereed. De lange zijgevels grenzen aan Achter de Muur. Op de hoek van de Singelstraat met de Sint 
Jansstraat verscheen in 1996 het nieuwe Provinciehuis, een forse uitbreiding van het oude 
Provinciehuis aan het Martinikerkhof. Heel recent werd de binnenkant van de Schoolstraat gesloopt 
ten behoeve van de bouw van het Forum. 
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Ruimtelijke karakteristieken 

De muurstraten vormen een duidelijke ring in de binnenstad. Toch zijn ze in de stedenbouwkundige 
hierarchie ondergeschikt aan de hoofdstraten. De hoekbebouwing richt zich op de hoofdstraten. 

De verkavelingsstructuur^ aan de binnenkant van de muurstraten is middeleeuws, die aan de 
buitenkant stamt uit de 17* eeuw. Ze is aan beide kanten op de meeste plekken bewaard gebleven. 
De korrels^ zijn klein. De bebouwing aan de binnenkant heeft een ander karakter dan aan de 
buitenkant. De bebouwing aan de binnenkant staat op smalle en diepe kavels. Kavels, zoals we die 
overwegend zien in de binnenstad. De kavels aan de buitenkant liggen tegen de voormalige, 
middeleeuwse stadsmuur aan. Deze zijn breder en ondieper. Aan de Hoekstraat trok men na de 
slechting van de stadsmuur de kavels door tot aan de Noorderhaven. De verschillen in de verkaveling 
aan de binnenkant en de buitenkant zien we terug in de bebouwing. Aan de binnenkant liggen de 
nokken haaks op de straat. Aan de buitenkant liggen ze vaak evenwijdig aan de straat. 

De middeleeuwse verkavelingsstructuur is voor een groot deel verdwenen aan de binnenkant van de 
Hardewikerstraat, Hofstraat, Schoolstraat, Bruine Ruiterstraat en Torenstraat. Dat geldt ook voor de 
17*-eeuwse verkavelingsstructuur aan de buitenkant van Achter de Muur en de Bruine Ruiterstraat. 
De nieuwere invullingen op deze plekken zijn vaak kleinschalig en hebben meestal een kleine korrel. 
Aan de oostkant van de stad zien we enkele grootschalige nieuwere ontwikkelingen met een grotere 
korrel zoals het Casino en het nieuwe Provinciehuis. Verder zien we hier en daar stadsvernieuwing uit 
de Jaren '80 van de 20* eeuw. 

De bebouwing staat overwegend in de rooilijn. Aan de binnenkant van de Burchtstraat wisselen 
bebouwde en onbebouwde percelen elkaar af. Tussen de huizen liggen tuinen met gemetselde 
tuinmuren aan de straatkant. De Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat hebben diverse kleine 
sprongen in de rooilijn. In de 19* eeuw startte men pandsgewijs met de verbreding van de straat om 
de straat lichter en ruimerte maken. Het proces is niet voltooid, zodat er in de gevelwand soms wat 
rommelige hoekjes zijn. Bij de bouw van het woonwinkelcomplex op de hoek van de Schoolstraat en 
de Sint Jansstraat vlak voor de Tweede Wereldoorlog verlegde men eveneens de rooilijn. 

De bebouwing langs de muurstraten ligt direct aan de straat. Er zijn geen stoepen. Ook zijn er 
nauwelijks bijzondere plinten^ de 'etalages' in de rosse Hoekstraat en Nieuwstad uitgezonderd. 
Soms zien we lange, min of meer gesloten zijgevels van grotere gebouwen als het nieuwe 
Provinciehuis aan de Schoolstraat of het Casino aan Achter de Muur. Deze gebouwen hebben hun 
entree aan de hoofdstraten en zijn verder in zichzelf gekeerd. 

Aan de Vishoek, de Hoekstraat, de Muurstraat en de Hardewikerstraat staan enkele pakhuizen uit de 
17* tot en met de 19* eeuw. Ook aan Achter de Muur staan enkele 19*-eeuwse pakhuizen. Deze 
horen bij panden aan de Peperstraat. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
^ Plint: zie 3. Begrippen 
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Hoekstraat 

Singelstraat Torenstraat 
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Gebied 8 Het A-kwartier 

Het gekanaliseerde riviertje de A en zijn omgeving aan de westzijde van de binnenstad 
Hoge der A, Kleine der A, Reitdiepskade, Lage der A, Pottebakkersrijge, 
Sledemennerstraat, Dwarsstraat, Apoortenmolendrift 

Gebied 8 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

In de middeleeuwen lag in de A een langgerekt eiland. Rond 1470 legde men de nieuwe vestingwal 
ten westen van het eiland. De westelijke loop van de A werd gedempt. Hier ontstond de 
Sledemennerstraat. Men sloopte de oude stadsmuur aan de stadse kant van de A. De A werd een 
stadsgracht; de rivier werd een binnenhaven. Aan de Lage der A kwam bebouwing. De 
Sledemennerstraat werd een achterstraat van de Lage der A. 

In de kromming van het water en de bebouwing zien we het oorspronkelijke, natuurlijke verloop van 
de rivier terug. De nieuwe wal kreeg een extra poort; de Kranepoort. De Verlengde Visserstraat werd 
naast de Astraat een belangrijke ontsluitingsroute voor het gebied. Vooral de Hoge der A profiteerde 
van de gunstige ligging ten opzichte van de hoofdwegen. Het werd een vestigingspunt voor handel en 
Industrie met een combinatie van wonen en werken. Langs de kade stonden veel pakhuizen voor 
graanopslag en bierbrouwerijen met putstoelen^ op de kade. De brouwerijen veranderden in de 19* 
eeuw van functie; de gebouwen werden (graan)pakhuizen. De putstoelen verdwenen uit het 
straatbeeld. Vanaf de jaren '80 in de 19* eeuw kreeg het wonen de overhand. Nu zien we vooral 
statige woonhuizen en tot wooneenheden verbouwde pakhuizen. 

Eind 19* eeuw slechtte men de wallen. Men trok de rooilijn langs de Reitdiepskade door met het 
water mee de bocht om. Aan de zuidkant werden de kade en rooilijn van de Pottebakkersrijge 
voorbij de Apoortenmolendrift in een rechte lijn door getrokken. Langs de Lage der A verrezen 
pakhuizen. In 1904 verbreedde men de Sledemennerstraat. Aan de zuidkant legde men de westelijke 
rooilijn naar achteren. Alleen Sledemennerstraat 22 bleef in de oude rooilijn staan. 

^ Putstoel: zie 3. Begrippen 
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Ruimtelijke karakteristieken 

De oorspronkelijke verkavelingsstructuur^ is bijna overal nog aanwezig. Voor het grootste deels is ze 
middeleeuws. Aan de noordelijke helft van de Reitdiepskade stamt ze uit de 19* eeuw. De korrel^ is 
meestal klein. Aan de Sledemennerstraat is de oorspronkelijke verkavelingsstructuur als gevolg van 
stadsvernieuwing in de jaren '80 van de 20* eeuw deels verdwenen. 

In de hierarchie van de stad is de Brugstraat het belangrijkst. De A met zijn kades is in principe 
ondergeschikt maar als grote open ruimte erg belangrijk. De bebouwing is gericht op het water. 
Nokken liggen haaks op de straat. De Kleine der A wijkt hiervan af. De Kleine der A ligt lager. De kade 
werd altijd minder intensief gebruikt. Daarnaast is de kade meer op de schop geweest door 
wijzigingen in het beloop van de stadsmuur en gracht. De kavels aan de Hoge der A zijn smal en diep. 
De Kleine der A ligt aan de kopse kant van het bouwblok Brugstraat-Akerkhof-Schuitemakerstraat. 
De kavels zijn ondiep. Oorspronkelijk zijn de huizen aan de Kleine der A achterhuizen van het 
hoekpand aan de Brugstraat. De Sledemennerstraat is duidelijk van ondergeschikter belang. Zij is 
deels een achterstraat van de Lage der A. 

De bebouwing staat meestal in de rooilijn. Aan de Hoge der A zien we veel stoepen, soms met 
bordestrappen. Opvallend is het vrijstaande Heykenshuys op de hoek van de Hoge der A met de 
Brugstraat. Oorspronkelijk stond aan de overkant van de Brugstraat nog zo'n vrijstaand huis; samen 
vormden zij resten van de middeleeuwse Apoort. Dit huis is in 1766 gesloopt om de straat te 
verruimen. Een vergelijkbare situatie zien we aan de andere kant van de Hoge der A bij de 
Visserstraat. Ook daar zijn vrijstaande huizen gesloopt. Er bevindt zich nog altijd een forse sprong in 
de rooilijnen van de Hoge der A en de Noorderhaven. 

De kavels aan de Hoge der A zijn groot. Hier staan hoge pakhuizen uit de 13* eeuw en voorname 
woonhuizen. Het historische karakter is sterk. De korrels zijn hier breder dan in de andere delen langs 
de A. De gevels bestaan vooral uit baksteen en stucwerk. De panden hebben meestal een kap. Per 
pand zien we een hierarchie in verdiepingshoogten; naar boven toe neemt de verdiepingshoogte af. 
Dit zien we terug in de onderlinge verschillen in hoogtes van de ramen en goothoogtes. 

De woonhuizen aan de Lage der A en de Pottebakkersrijge zijn kleiner en minder statig. Tussen de 
woonhuizen staan grote, 19*-eeuwse pakhuizen. Aan de Sledemennerstraat is in de loop der tijd veel 
veranderd. In grote delen van de straat staan stadsvernieuwingscomplexen met een grote korrel. Op 
de kade van de Kleine der A staat een vrijstaand openbaar toilet, gebouwd voor de 
architectuurmanifestatie Blue Moon in 2001. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
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Hoge der A Lage der A 

Sledemennerstraat Pottebakkersrijge 
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Gebied 9 De diepen aan de noord- en oostzijde 

De diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse stadsmuur aan de noord- en 
oostzijde van de binnenstad 
Noorderhaven zuidzijde, Lopende Diep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, 
Winschoterkade 

Gebied 9 

Ontwikkelingsgeschiedenis 
Bij de bouw van de laatste vestingwerken in de 17* eeuw verloor de middeleeuwse stadsmuur 
definitief zijn verdedigingsfunctie. Delen van de muur werden gesloopt. Tot die tijd eindigde de Oude 
Kijk in't Jatstraat in de bebouwing langs de muur. Men trok de straat in noordelijke richting over het 
water door. Langs de gracht aan de buitenkant van de muur kwamen huizen en tuinen. Hier en daar 
legden men tussen de diepen en de muurstraten nieuwe verbindingen; de driften, Kattenhage, de 
Turfstraat. De belangrijke binnenhavenfunctie van de A zette zich om de bocht voort in de 
Noorderhaven. Dit is zichtbaar in de grote breedte van het water. Oorspronkelijk bestond de 
bebouwing uit panden met gemengde functies; vaak wonen en opsiag onder een dak. Door de 
eeuwen been trad een schaalvergroting op. Uiteindelijk verrezen er 19*-eeuwse pakhuizen en 
handels- en bedrijfspanden gemengd met enige woonhuizen. 

In oostelijke richting nam de woonfunctie toe. Voorbij de Kijk in't Jatbrug is het oorspronkelijke, aan 
de Noorderhaven gerelateerde handels- en bedrijfsaspect vrijwel geheel uit de bebouwing 
verdwenen. Het water versmalt zich. Bij de Boteringestraat en de Ebbingestraat doorsnijdt het water 
de hoger gelegen noordelijke uitlopervan de Hondsrug. De kades worden hoger. Bij de 
Boteringebrug en Ebbingebrug liggen onderkades om het toenemende niveauverschil tussen kades 
en water te overbruggen. Voorbij de Ebbingebrug worden de kades weer lager. Bij de Ebbingebrug 
lagen de Spilsluizen. Hier lag tot 1877 de scheiding tussen het binnen- en buitenwater en waren de 
getijdewisselingen van het buitenwater merkbaar. 

Het Winschoterdiep liep via een waterpoort onder de 17*-eeuwse vesting door de stad in. Bij de 
slechting van de 17*-eeuwse omwalling takte men het Winschoterdiep aan op de huidige diepenring. 
Met het Verbindingskanaal legde men de Oosterhaven aan. De Winschoterkade ontstond. 
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Ruimtelijke karakteristieken 

Oorspronkelijk waren de diepen als verdedingsgrachten in het stedelijk netwerk ondergeschikt aan 
de historische toegangswegen van de stad. Vanaf de 17* eeuw veranderde hun rol binnen relatief 
kort tijdsbestek ingrijpend. Als ruimtelijk element staat de diepenring tegenwoordig hoog op de 
ladder in de stedenbouwkundige hierarchie. 

Functioneel gezien zijn er grote verschillen tussen de delen van de diepen onderling. Elk deel kent 
zijn eigen ontwikkeling; afhankelijk van de ligging ten opzichte van de stad en de ommelanden. Dit 
zien we terug in de verschillende functies langs de diepen. Het uit zich ook in de economische en 
culturele status van de bebouwing langs de diepen. Bij de historische radialen en de beide havens is 
die hoog. In de delen daartussen is die lager. 

Langs de diepen staan nu overwegend woonhuizen. Bij de Noorder- en Oosterhaven zien we nog 
altijd enkele pakhuizen. Aan de Turfsingel liggen de 17*-eeuwse Prinsentuin en het nieuwe 
Provinciehuis uit het einde van de 20* eeuw met hun relatief gesloten gevels. De hoofdingang van 
het Provinciehuis bevindt zich om de hoek aan de Sint Jansstraat. Langs de Prinsentuin ligt een muur 
met een monumentale poort. 

De aanwezigheid van historische bebouwing, de verschillen in gebruik van de diepen en de 
transformaties doorde jaren been leverden een divers beeld op. De 17*-eeuwse 
verkavelingsstructuur^ is op de meeste plekken goed bewaard gebleven. De korrel^ is overwegend 
klein. De verkaveling ligt dwars op de straat, net als de meeste kappen. Aan de Noorderhaven staat 
een opvallende, historische rij woningen met de kap evenwijdig aan de straat. De orientatie van 
kavels en nokken draait op de hoeken met de belangrijke radialen; de Steentilstraat, de Poelestraat, 
de Oude Ebbingestraat, de Oude Boteringestraat en de Oude Kijk in't Jatsstraat. 

Het gebied heeft veel hoogteverschillen. Soms staan de panden direct aan de straat en vangen 
trappen binnen de huizen het hoogteverschil tussen voor en achter op. Soms zie je het 
hoogteverschil terug in de voorgevel. Het pand heeft dan een opgetilde begane grond met een stoep 
en een bordestrap. Aan de Noorderhaven bevindt zich een grote sprong in de rooilijn. Deze komt 
waarschijniijk voort uit de vroegere overslagfunctie van de kade. Op de kade stond een kraan. 

Hi • di 

Noorderhaven Turfsingel 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
Korrel: zie 3. Begrippen 
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Schuitendiep Winschoterkade 
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Gebied 10 De gedempte diepen 

De gedempte diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse stadsmuur aan de 
zuidzijde van de binnenstad 
Gedempte Kattendiep, Gedempte Zuiderdiep, Reitemakersrijge, Museumstraat langs het 
Gedempte Zuiderdiep 

Gebied 10 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

In de 15* eeuw legde men een nieuwe vestingwal aan. De stad breidde zich naar het zuiden uit. De 
ll*-eeuwse stadsgracht langs de zuidkant van de oude wal verloor zijn verdedigingsfunctie. 
Langzaam groeide hij dicht. In de 17* eeuw groef men de gracht weer uit om de verbinding tussen de 
A en het Schuitendiep te herstellen. Het Kattendiep en het Zuiderdiep vormden een onaanzienlijke 
gracht met onbeduidende bebouwing en vooral tuinen. Aan de Reitemakersrijge lagen enige 
scheepswerven. Het Kattendiep zuidzijde was vooral een achterstraat van de Steentilstraat. De 
percelen aan de Steentilstraat liepen door tot aan het Kattendiep. 

Na de aanleg van het Verbindingskanaal in 1879 verloren het Kattendiep en het Zuiderdiep hun 
functie als waterloop. Ze werden gedempt. Men legde de Stationsstraat aan (zie gebied 12. Het 
singelgebied aan de zuidzijde van de binnenstad). Door deze extra ontsluiting werd het Gedempte 
Zuiderdiep belangrijker als verkeersroute voor bussen en bodenrijders vanuit de provincie. Pas 
daarna groeide de bebouwing langs de gedempte diepen tot een forser formaat. Straatwanden 
raakten aaneengesloten. Er vond schaalvergroting in de bebouwing plaats. Kavels werden 
samengevoegd. De gemeente bouwde ereen brandweerkazerne en een kantoor voor 
Gemeentewerken. Moderne gebouwen verrezen; een hotel, het kantoor van het Nieuwsblad van het 
Noorden, banken, een gemeenschapshuis. Op de plek van de brandweerkazerne verscheen later een 
grote bioscoop. Uiteindelijk leverde dit een gevarieerd bebouwingsbeeld op, zowel in hoogte als in 
pandbreedte. 

In 1984 verrees Academie Minerva aan de westkant van het Gedempte Zuiderdiep. Het gebouw 
schoof half het Gedempte Zuiderdiep op. Er ontstond een enorme sprong in de rooilijn. Het 
Gedempte Zuiderdiep kreeg hiermee een nieuwe beeindiging. In 1998 bouwde men achter Academie 
Minerva ter hoogte van de Reitemakersrijge de School voor Architectuur. Door de aanwezigheid van 
beide gebouwen is het karakter van het Gedempte Zuiderdiep hier sterk veranderd. De inrichting van 
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het openbare gebied met een plantsoen en een terras met een trap aan de A laat de oorspronkelijke 
functie als waterloop zien. 

Ruimtelijke karakteristieken 

Binnen de stedenbouwkundige structuur van het gebied zijn de Oosterstraat en de Herestraat het 
belangrijkst. Het Kattendiep en het Zuiderdiep waren ondanks hun forse breedte oorspronkelijk 
ondergeschikt. De zijstraten van de diepen staan onderaan in de hierarchie. Dit zien we terug in de 
verkaveling en de bebouwing. De verkaveling ligt haaks op de diepen. De nokken liggen dwars op de 
straat. Uitzonderingen zijn de hoekpercelen bij de Herestraat en de Oosterstraat. Daar orienteert de 
bebouwing zich op de hoofdstraten. 

Het Kattendiep en het Zuiderdiep veranderden langzaam van karakter. Ze werden in de loop der tijd 
steeds belangrijker in functie. In de 19* eeuw voegde men de Stationsstraat aan het stratenpatroon 
toe. Sindsdien zijn de gedempte diepen tussen de Schoolholm en het Schuitendiep een belangrijk 
onderdeel van het functioneel stedelijk weefsel. De hoekbebouwing bij de Stationsstraat is tweezijdig 
georienteerd. De entrees liggen op de hoeken. 

De bebouwing langs de gedempte diepen ontwikkelde zich door de eeuwen heen geleidelijk. De 
verkavelingsstructuur^ stamt uit de 15* tot en met de 20* eeuw. Dit leverde uiteindelijk een 
gevarieerd bebouwingsbeeld op. Zowel in stijl als in afmetingen. De samenvoeging van percelen 
leverde hier en daar grootschalige bebouwing op. De korrel^ varieert sterk. 

De bebouwing staat hoofdzakelijk in de rooilijn. Het pand op de hoek met de Oosterstraat westzijde 
ligt iets terug. Dit pand heeft nog altijd een klein tuintje aan het Gedempte Zuiderdiep. Het is het 
laatste restant van de vele tuinen, die er ooit zijn geweest. Een grote uitzondering vormen de 
Academie Minerva en de School voor Architectuur. Tenslotte bevindt zich aan de Reitemakersrijge 
een groot gat in de straatwand. Hier grenst het achterterrein van het voormalige hoofdpostkantoor 
aan de Munnekeholm aan de straat. Het terrein is afgeschermd met een hoog hek. 

Het bestemmingsplan voor de binnenstad laat aan het Gedempte Kattendiep, het Gedempte 
Zuiderdiep, de Reitemakersrijge en de Museumstraat langs het Gedempte Zuiderdiep een grotere 
hoogte toe dan gemiddeld. Zie paragraaf 3.2.3 'Ruimtelijke uitgangspunten (maatvoeringsregels)' uit 
de toeiichting bij het bestemmingsplan. Daardoor kunnen extremere verschillen ontstaan in panden 
onderling; zowel in de hoogte als in de schaal van de panden. Dit vraagt om extra aandacht voor de 
architectuur. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
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Gebied 11 Tussen de gedempte diepen en de singels (zonder Herestraat, Verlengde Oosterstraat 

en Steentilstraat) 

De straten tussen de gedempte diepen aan de buitenkant van de middeleeuwse 
stadsmuur en de 17*-eeuwse vesting aan de zuidzijde van de binnenstad 
Kostersgang, Moeskersgang, Kleine Molenstraat, Trompstraat, Radebinnensingel 
noordzijde, Eerste en Tweede Drift Gedempte Zuiderdiep, (Achter de) Barakken, 
Ypenmolendrift, Prinsenstraat, Herebinnensingel noordzijde, Ruiterstraat, Kleine 
Raamstraat, Phebenstraat, Herepoortenmolendrift, Raamstraat, Driemolendrift, 
Coehoomsingel noordzijde, Zuiderkuipen, Jonkerstraat, Museumstraat, Ganzevoortsingel 

Gebied 11 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Bij de aanleg rond 1470 van de nieuwe aarden wal werd de stad aan de zuidzijde groter. De oude 
stadsmuur bleef echter nog intact en werd in de zuidwesthoek zelfs veriengd. Men verbond de 
Steentilstraat met het nieuw gegraven Damsterdiep net buiten de diepenring. In de 16* eeuw 
bouwde Alva een dwangburcht voor de Herepoort aan de zuidkant van de stad. Deze werd nog geen 
tien jaar later weer afgebroken. Op de gracht van de burcht legde men de Raamstraat en de 
Prinsenstraat aan. Dit verklaart het scheve, ogenschijniijk willekeurige verloop van deze straten. 

In het begin ontwikkelde het gebied zich langzaam. Lange tijd was het economlsch gezien niet 
interessant genoeg je hier te vestigen. Het gebied was lang dun bebouwd. Er was ruimte voor tuinen, 
kerkhoven, gasthuizen en dergelijke. Na de slechting van de laatste vestingwerken in de 19* eeuw 
raakte de ontwikkeling van het gebied in een stroomversnelling. Ten zuiden van het gebied legde 
men de chique singels aan. Men legde de Stationsstraat door het gebied. Het Gedempte Zuiderdiep 
werd belangrijker en daarmee het deel van de binnenstad tussen de gedempte diepen en de singels. 
De programmatische druk op het gebied groeide. Het gebied raakte uiteindelijk volledig bebouwd. Er 
ontstond een mix van woningbouw en bedrijvigheid. 

In de Tweede Wereldoorlog sneuvelde bebouwing op de hoek van de Herestraat en de 
Herebinnensingel en aan de noordoostkant van het Hereplein. Bij de wederopbouw kwamen aan het 
Hereplein een flatgebouw van elf lagen hoog en een bioscoop. De bedoeling was een dergelijke 
schaalvergroting aan de westkant van het plein te herhalen. Dit zou de entree van stad markeren. 
Het plan is nooit uitgevoerd. In 1967 verscheen aan de Rademarkt het Hoofdbureau van Politie. 
Hiervoor verdwenen twee straten van de kaart. Het oude gasthuis, dat hier stond, is verplaatst naar 
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het Openluchtmuseum in Warffum. Eind 20* eeuw vond in het gebied op grote schaal 
stadsvernieuwing plaats. Bij de stadsvernieuwing tussen de Ruiterstraat en de Kleine Raamstraat 
verlegde men de Herepoortenmolendrift, kreeg de Kleine Raamstraat een nieuw verloop en trok men 
de Raamstraat door. 

Ruimtelijke karakteristieken 

De belangrijkste straten binnen de stedenbouwkundige structuur zijn de binnensingels. 
Oorspronkelijk vormden ze een rafelrand langs de 17*-eeuwse vestingwerken. Na de aanleg van de 
singels kregen ze hun huidige vorm. Veel straten in het gebied lijken bij toeval ontstaan, zoals de 
Driemolendrift, de Jonkerstraat, de Molenstraat en de Trompstraat als routes naar de bolwerken. Of 
de Moeskersgang, de Kleine Molenstraat en de Driften als kleine verbindingsstraatjes. De 
Kostersgang was een achterstraat van de Steentilstraat. 

De oorspronkelijke verkavelingsstructuren^ zijn voor het grootste deel verdwenen. De resterende 
verkavelingsstructuren in het gebied verschillen sterk in leeftijd. In het gebied rond de Steentilstraat 
en de Herestraat stammen ze uit de 15* eeuw. 

De oorspronkelijke bebouwing was vaak bescheiden; meestal slechts een laag hoog met een kap. 
Hiervan is weinig bewaard gebleven. De huidige bebouwing is divers in tijd, architectuur en 
typologie. Kavelgroottes verschillen sterk en daarmee ook de korrels^. In het gebied domineert de 
bebouwing uit de tijd van de stadvernieuwing uit de laatste decennia van de 20* eeuw. 

Radebinnensingel/Kleine Molenstraat Rademarkt 

Raamstraat Herebinnensingel 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
Korrel: zie 3. Begrippen 
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Gebied 12 Het singelgebied aan de zuidzijde van de binnenstad 

De singels ter plaatse van de geslechte 17*-eeuwse vesting aan de zuidzijde van de 
binnenstad 
Radesingel, Radebinnensingel zuidzijde, Heresingel, Herebinnensingel zuidzijde, 
Hereplein, Ubbo Emmiussingel, Coehoomsingel zuidzijde, Emmaplein, Praediniussingel, 
Ganzevoortsingel zuidzijde, Stationsstraat 

Gebied 12 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Met de Vestingwet uit 1874 werd Groningen als vesting opgeheven. De Haagse architect Bert 
Brouwer ontwierp een plan voor de vrijkomende gronden. De zuidkant van de stad werd een 
representatieve entree van de stad. Men ruimde de vestingwerken op en vergroef de 
verdedigingsgracht tot het Verbindingskanaal. Een gebogen reeks singels werd aangelegd. De oude 
straten achter de vroegere wallen werden binnensingels; achterstraten van de nieuwe singels met 
nieuwe, bescheidener bebouwing aan de zuidkant. Hier kwamen woningen en bedrijfjes. 

Voor een betere ontsluiting van de stad voegde men de Stationsstraat toe. De Verlengde 
Oosterstraat, Herestraat en Stationsstraat doorsneden het singelpatroon. Bij de kruisingen van de 
singels met de Herestraat en de Stationsstraat legde men het Hereplein en het Emmaplein aan in de 
vorm van rotondes. Beide pleinen kregen een groene inrichting met losse villabebouwing langs de 
rand. Bij de kruising met de Verlengde Oosterstraat bouwde men de Sint Jozefkerk. 

Als bindend element hebben de singels een brede en open groene middenberm met bomen langs de 
randen. De bebouwing aan de noordkant van de singels is gesloten. Aan de zuidkant staan vooral 
villa's met ruime tuinen rondom. Uitzondering hierop is de gesloten wand aan de zuidkant van de 
Radesingel. De tuinen lopen tegenwoordig door tot aan het Verbindingskanaal. Oorspronkelijk lag er 
achter deze tuinen nog een openbaar voetpad. Door de brede percelen had men vanaf de singels 
ruim zicht op het achtergelegen kanaal en de landerijen buiten de stad. Aan de westkant bouwde 
men als afsluiting van de singels het (oude) Groninger Museum, later het Natuurmuseum, nu 
onderdeel van Academie Minerva. 

De oorspronkelijke bebouwing langs de singels bestond hoofzakelijk uit woonhuizen. Veel hiervan, 
vooral de villa's, zijn nu (deels) in gebruik als kantoor. Ook de singels hadden te maken met schade 
uit de Tweede Wereldoorlog. Op de opengevallen plekken aan de noordkant van de Ubbo 
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Emmiussingel verrezen bij de wederopbouw nieuwe panden. Men legde als extra straat de 
Phebenstraat aan. Een oude tabaksfabriek aan de oostkant van de Radesingel werd vervangen door 
een grootschalig kantorencomplex, nu een hotel. Enkele verwoeste villa's aan de zuidkant van de 
singels verving men door appartementencomplexen. 

Aan de Zuiderhaven aan de westkant van het Verbindingskanaal staat een clubhuis uit 1994 van de 
roeivereniging De Hunze. Ernaast staan op de plek van het oude Diaconessenhuis twee woontorens 
van zeven en dertien lagen hoog. Het Groninger Museum uit 1994 in de zwaaikom van het kanaal bij 
de Ubbo Emmiussingel springt het meest in het oog. Het museum ligt in het water van het 
Verbindingskanaal. Het is gebouwd in combinatie met een nieuwe fiets-/voetgangersbrug, de 
Werkmanbrug. De brug verbindt de binnenstad met het stationsgebied. Ze speelt een grote rol in het 
functioneren van de binnenstad. 

Ruimtelijke karakteristieken 

Het gebied is voor het grootste deel nog in takt en daardoor erg waardevol. Het gebied wijkt sterk af 
van de rest van de binnenstad, zowel in structuur als in architectuur. In tegenstelling tot de rest van 
de binnenstad vormde de oorspronkelijke bebouwing direct de belangrijkste structuur in het gebied. 
Aan de noordkant staan de gesloten bouwblokken met hun overwegend groene binnenterreinen; 
aan de zuidkant de vrijstaande villa's met hun groene tuinen rondom. Samen met het 
Verbindingskanaal vormen ze een open en groene rand van de binnenstad. De balans tussen 
kwaliteit en intensiteit is goed. 

Functioneel zijn de singels ondergeschikt aan de radiale toegangswegen. In de stedenbouwkundige 
structuur zijn ze gelijkwaardig aan de Herestraat en de Stationsstraat. Hun brede proflel, de 
monumentale bebouwing en de ligging aan het water spelen hierin een rol. Maar ook de vormgeving 
van het Hereplein en het Emmaplein als rotondes met losse bebouwing langs de randen geeft de 
gelijkwaardigheid van alle erop uitkomende straten aan. Op de hoek van de Radesingel en de 
Verlengde Oosterstraat vormt de toren van de Sint Jozefkerk een hoogteaccent. De Verlengde 
Oosterstraat is in de stedenbouwkundige structuur ondergeschikt aan de singels. 

De 19*-eeuwse verkavelingsstructuur^ is voor het grootste deel goed bewaard gebleven. Op enkele 
plekken is ze als gevolg van oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog verdwenen. De kavels van de 
bouwblokken tussen de singels en de binnensingels en van de rijbebouwing aan de zuidkant van de 
Radesingel liggen haaks op de straat. De kapvormen zijn gevarieerd. De nokken liggen meestal dwars 
op de straat. 

De rijbebouwing langs de singels richt zich nadrukkelijk op de singels. Er is een formele relatie tussen 
de gebouwen en de openbare ruimte. Beletages met soms verdiepte souterrains, bordestrappen, 
stoepen en andere bijzondere plinten^ wisselen elkaar af. De bebouwing staat in de rooilijn. 
Uitzondering is de school aan de noordkant van de Radesingel. Deze heeft een plein aan de straat. De 
rooilijn ligt acht meter terug. Ook de losse bebouwing aan de zuidkant van de singels staat afgezien 
van enkele uitzonderingen in een lijn. De villa's zijn alzijdig georienteerd en hebben gevarieerde 
kapvormen. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Plint: zie 3. Begrippen 
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Heresingel zuidzijde Heresingel noordzijde 

Stationsstraat Ganzevoortsingel zuidzijde 
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Gebied 13 Westerhaven en omgeving 

Het gebied ter plaatse en ten zuiden van de geslechte 17*-eeuwse vesting aan de 
westzijde van de binnenstad 
Verlengde Visserstraat, Westerbinnensingel, Westersingel, Westerhavenstraat, 
Westerhaven, Westerkade, Steenhouwerskade, Sluiskade 

Gebied 13 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Eind 19* eeuw slechtte men de 17*-eeuwse vestingwerken. Aan de westkant van de binnenstad legde 
men de Westerbinnensingel en de Westerhavenstraat aan. Deze kwamen op de plaats van het 
vroegere pad achter de wal te liggen. De oude gracht aan de buitenkant van de geslechte Adwinger 
werd de Westerhaven. Aan de stadskant ontstond de Westerkade. Ten noorden van de Astraat legde 
men de Westersingel aan; een voorname straat met chique bebouwing. Deze was onderdeel van het 
singelplan van de Haagse architect Bert Brouwer (zie deelgebied 12. Het singelgebied aan de 
zuidzijde van de binnenstad). 

In dezelfde tijd bebouwde men het gebied rond de Steenhouwerskade en de Sluiskade aan de 
zuidkant van de Westerhaven; het zogeheten 'Kanaleneiland'. Er kwamen woningen, enkele 
bedrijven en zelfs een boerderij. De gemeente saneerde het gebied in de jaren '70 van de 20* eeuw. 
Er verrees een complex met woningen, kantoren en een parkeergarage. 

De zuidelijke helft van de Westersingel ontwikkelde zich tot een bedrijvige straat met kantoren en 
winkels. In de Tweede Wereldoorlog sneuvelde de bebouwing aan de noordkant op de hoek met de 
Reitdiepskade. Hier verrees in de Jaren '50 van de 20* eeuw de Plantsoenflat. 

In 1962 dempte men de Westerhaven. Het nieuwe plein werd een parkeerterrein voor bezoekers van 
de binnenstad. Tussen 1993 en 2001 bouwde men er een winkelcentrum en een ondergrondse 
parkeergarage. Daarmee werd het gebied onderdeel van het kernwinkelgebied in de binnenstad. Het 
verloop van de bebouwing aan de Westerkade en de vorm van het winkelcentrum herinneren nog 
altijd aan de vorm van de 17*-eeuwse Adwinger. In de jaren '80 van de 20* eeuw saneerde men een 
groot deel van de historische bebouwing tussen de Westerbinnensingel en de Sledemennerstraat. 
Hier staat een appartementencomplex. 
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De Westersingel (met uitzondering van de nummers 1,3 en 5), de Westerhaven, de 
Steenhouwerskade en de Sluiskade vallen buiten het beschermd stadsgezicht Binnenstad. De 
Westersingel valt voor het grootste deel in het beschermd stadsgezicht Schildersbuurt. 

Ruimtelijke karakteristieken 

Het Westerhavengebied is altijd een belangrijke entree van de stad geweest. Eerst als haven, later als 
parkeerterrein voor bezoekers van de binnenstad, nu als winkelcentrum en parkeergarage gelegen 
aan een voetgangersgebied aan de rand van het kernwinkelgebied. Het ligt op een knooppunt van 
een aantal belangrijke routes door de stad. De Astraat staat daarbij op de eerste plek; daarop volgen 
direct de Westersingel en de Westerhaven. De Westerbinnensingel is van sterk ondergeschikt belang. 
Functioneel geldt dat ook voor de Steenhouwerskade en Sluiskade. Door hun ligging aan het open 
water van de Zuiderhaven en de grote maat van de bebouwing spelen ze echter een grote rol in de 
stedenbouwkundige structuur. 

Binnen dit gebied zijn de verschillen in structuur en architectuur groot. De grens tussen de 
historische stad en de nieuwere delen ligt langs de Westersingel en de Westerkade. De 17*-eeuwse 
en oudere verkavelingsstructuren^ aan de oostkant van de Westerbinnensingel en de Veriengde 
Visserstraat en de 19*-eeuwse verkavelingsstructuur langs de Westerbinnensingel westzijde, de 
Westersingel en de Westerkade zijn goed bewaard gebleven. De korrels^ zijn er overwegend klein. 
Aan de Westerbinnensingel staan enkele pakhuizen en een school. Een grote korrel zien we bij het 
stadsvernieuwingscomplex aan de Westerbinnensingel. Hier staat de bebouwing bovendien voor een 
groot deel achter de rooilijn. Op de Westerhaven zelf en aan de Steenhouwerskade en Sluiskade is 
van de oorspronkelijke structuur in de bebouwing geen sprake meer. 

Aan het voetgangersgebied van de Westerkade zijn de functies gemengd. Er staan statige huizen en 
in de bocht een voormalig pakhuis. Sommige huizen hebben nu een winkel- of horecafunctie op de 
begane grond. Hier zien we moderne plinten^ met etalages. Het winkelcentrum op de Westerhaven 
heeft een extreem grote korrel. Hiermee refereert het aan de schaal van de voormalige haven. Het 
winkelcentrum heeft aan de kant van de Westerkade grote etalages, soms twee bouwiagen hoog. 
Aan de andere kant, de westkant, heeft het gebouw door de gesloten gevel geen relatie met de 
straat. De gemeente hecht belang aan een sterkere verbinding tussen de zuidkant van het 
Westerhavengebied en de binnenstad. 

De appartementen aan de Steenhouwerskade en de Sluiskade vormen een complex. In de 
architectuur van het complex is een kleinere korrel in zekere mate zichtbaar gemaakt. 

^ Verkavelingsstructuur: zie 3. Begrippen 
^ Korrel: zie 3. Begrippen 
^ Plint: zie 3. Begrippen 
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Westerkade Steenhouwerskade 

1 s 

Westerhavenstraat Westersingel 
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3. Begrippen 

Korrel 
De korrel is de breedte van het perceel. In de binnenstad komt de korrel voort uit de historisch 
gegroeide verkavelingsstructuur. De korrel is de ritmerende eenheid van gebouwen in een 
straatwand. 

Verkavelingsstructuur 
De manier waarop de grond in de loop der eeuwen is opgedeeld in bouwpercelen. De 
oorspronkelijke fundamenten en bouwmuren zijn vaak nog aanwezig. Dit zie je terug in de oude 
maar ook vaak in de nieuwe bebouwing. Men bouwt voort op wat er al is. 

Modieus 

In geval van etalages; volgens de nieuwste mode. 

Plint 

De onderste bouwla(a)g(en) van een gebouw, als deze visueel anders zijn uitgevoerd dan de hogere 
bouwiagen, zoals bij etalages, beletages en souterrains. Meestal is hier sprake van een bijzondere 
relatie tussen het gebouw en de straat. 
Putstoel 

Installatie, waarmee oppervlaktewater uit de A werd geput ten behoeve van het bierbrouwen. 

Wachtgevel 

Een gevel van een gebouw, die 'wacht' op de bouw van een toekomstig, belendend pand. 
Meestal is de wachtgevel een blinde muur. 
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Inleiding 
De ontwerp-wijziging welstandsnota Welstandskader Binnenstad heeft in juni 2014 ter inzage gelegen 
conform de Woningwet. De ingediende inspraakreactie is in dit verslag samengevat en van 
commentaar voorzien. Dit verslag is een bijiage bij het raadsvoorstel om de wijziging van de 
Welstandsnota vast te stellen. 

Wijziging welstandsnota 
De terinzagelegging van de ontwerp-wijziging van de welstandsnota is gebeurd volgens artikel 
12a lid 2 j°. 12 lid 4 van de Woningwet (Ww) j°. artikel 5 van de Algemene Inspraakverordening 
Groningen 2005. Van de terinzagelegging is op de voorgeschreven wijze kennis gegeven in de 
stadsberichten in De Groninger Gezinsbode van 15 mei 2014. Tegelijkertijd zijn de kennisgeving en 
de ontwerp-wijziging geplaatst op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/Stadsberichten. hi 
de kennisgeving is vermeld dat gedurende de termijn van terinzagelegging iedereen naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie over het ontwerp naar voren kan brengen bij de raad. 
De ingekomen inspraakreactie is inhoudelijk beoordeeld en voor zover hier wijzigingen uit 
voortvloeien zijn deze verwerkt in het voorstel. Na vaststelling van de wijziging kunnen burgers via 
een beroepsprocedure tegen bijvoorbeeld een omgevingsvergunning waarbij getoetst is aan het kader 
aan een rechter voorleggen of het kader, op de onderdelen waaraan getoetst is, aan de wettelijke eisen 
voldoet. 

Ontvankelijkheid inspraakreactie 
Het Platform cultureel erfgoed Groningen heeft een inspraak reactie ingezonden. De inspraakreactie is 
getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:16 en 6:9) op ontvankelijkheid. Wij hebben de 
inspraakreactie op 26 juni 2014 ontvangen, dat was de laatste dag van de termijn. De inspraakreactie is 
tijdig ingediend. 

Inhoudelijke beoordeling inspraakreactie 
Onderstaand is de inspraakreactie samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. Dit 
resulteert in een voorstel aan de raad om de inspraakreactie wel of niet over te nemen. Hieronder is de 
gemeentelijke reactie op de ingekomen inspra^eactie te zien in de rechterkolom. Een samenvatting 
van de inspraakreactie staat in de linkerkolom. hi verband met de Wet beschemiing persoonsgegevens 
is het verslag geanonimiseerd. Een kopie van de ingekomen brief is alleen in de analoge versie van dit 
inspraakreactie verslag opgenomen. 
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Inspraakreactie Standpunt college 

De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
weike samenhang wordt bedoeld bij nieuw- of 
verbouw binnen een bestaande (monumentale) 
context als wordt gesproken over een duidelijk 
idee over de samenhang tussen de verschillende 
delen. Zij vraagt zich af of hiermee wordt gedoeld 
op het idee van de ontwerper? Zij stelt voor deze 
passage duidelijker te formuleren. 

Het gaat hierbij om het achter het ontwerp liggende idee van de 
ontwerper. Het legt aan de ontwerper de verplichting op dit aan 
de welstandtoetser ook inzichtelijk te maken in een toeiichting. 

De betreffende passage is letterlijk overgenomen uit de 
bestaande welstandsnota. Dit is gedaan om het welstandskader 
binnenstad als zelfstandig document van een leesbare Inleiding 
te voorzien. Het is daarom niet mogelijk nu deze formulering 
aan te passen. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 

De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
wat het verschil is tussen een nieuwe beeindiging, 
een variatie op een dakverdieping of een kroon 
enerzijds en een nieuw bouwdeel anderzljds? 
Waarom moet in het laatste geval, in tegensteling 
tot de daarvoor genoemde gevallen, gemotiveerd 
worden omgegaan met schaal en compositie? 
Zij stelt voor om deze passage duidelijker toe te 
lichten. 

Een beeindiging van een gebouw staat per defmitie in relatie tot 
het gebouw. Bij een nieuw bouwdeel moet je dat wel opnieuw 
definieren. Vandaar het verschil. Maar om de leesbaarheid te 
verbeteren zal de zinsopbouw worden aangepast: 
"Afhankelijk van het pand is een opbouw 
A. een nieuwe beeindiging van het gebouw; een variatie op de 
dakverdieping of een kroon. 
B. een nieuw bouwdeel. Dan is gemotiveerde omgang met 
schaal en compositie belangrijk om tot een nieuw geheel te 
komen." 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de tekst op dit punt aan te passen. 
De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
wat wordt bedoeld met 'architectonische ordes'. 
Gaat het hier om de architectonische ordes zoals 
die in Amsterdam gebruikt worden bij de indeling 
van het erfgoed, ook met het oog op nieuwbouw 
in een historische omgeving? Bestaat in de 
gemeente Groningen ook zo'n indeling? Zo ja, 
waarom maakt die geen deel uit van de 
welstandsnota? De waarde van de historische 
context kan verschil maken als het gaat om 
conformerend bouwen, eigentijds conformerend 
bouwen of eigentijds contrasterend bouwen. 
Indiener stelt voor om meer uitleg te geven bij het 
begrip architectonische ordes en aan te geven hoe 
deze ordes het bouwplan kunnen beinvloeden. 

Architectonisch orde gebruiken wij in de algemene betekenis 
die daar in architectuur aan wordt verbonden. 
De architectonische orde gaat over de hierarchie, properties en 
articulatie van gebouwdelen. In de traditionele Hollandse 
stadswoning gaat het dan veelal om de orde van plint, een 
middendeel met verticale ramen en daklijst. 
In tegenstelling tot Amsterdam hebben wij de aanwezige 
architectonische ordes niet geinventariseerd en gecategoriseerd. 
Het is aan de aanvrager om de architectonische orde, inherent 
aan de stijl van de belendende gebouwen, op te nemen in zijn 
analyse van de omgeving. 
Wij gebruiken de term in de algemene betekenis die aan het 
woord kan worden toegekend in deze context en vinden hem 
voldoende duidelijk. 

ueze orues nei puuwpian Kunnen pemvioeaen. 
Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 

nemen 
De indiener van de inspraakreactie heeft moeite 
met de alinea over de 'eigentijdse stijl' in de laatste 
alinea van pagina 10 en wel met de zinnen: "De 
relatie op het schaalniveau van gebouw- en 
geveldelen moet altijd zichtbaar zijn" "Het 
bouwplan moet een passende relatie hebben met 
het maaiveld." 
Zij stelt voor deze passages duidelijker te 
formuleren met een toeiichting. 

Wij zijn van mening dat de formulering kan worden verbeterd. 
Wij stellen de volgende aanpassing voor: 
"De relatie met directe omgeving, op het schaalniveau van 
gebouw- en geveldelen, moet echter altijd zichtbaar zijn. 
Verder moeten materialen en details van hoge kwaliteit zijn. 
En het bouwplan moet een passende relatie hebben met het 
maaiveld." 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de tekst op dit punt aan te passen. 
De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
of er in de laatste alinea van p. 10 sprake is van een 
eigentijdse conformerende en een eigentijdse 
contrasterende manier van bouwen. In beide 
gevallen moet het gebouw passen bij de 
historische waarden van zijn directe omgeving. 
Indiener zou graag willen weten in hoeverre het 
eigentijds conformerende bouwen rekening houdt 
met de historische waarden en in hoeverre het 
eigentijds contrasterende bouwen dat doet. Wat is 
het verschil? Indiener stelt voor richtlijnen en 
voorbeelden op te nemen van hoe je eigentijds 
conformerend of eigentijds confronterend kunt 
bouwen terwijl je rekening houdt met de 

Wij kiezen ervoor om geen richtlijnen en voorbeelden op te 
nemen omdat de variaties oneindig zijn. 

Dit aspect van conformeren/contrasterend, op basis vein een 
analyse, wordt door de welstand al langere tijd gebruikt en 
werkt goed als middel voor gesprek en inzichtelijk maken van 
keuzes. 
Het is dan ook opgenomen in de welstandsrichtlijnen. Wij 
kiezen er daarom voor dit niet te veranderen. 
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Inspraakreactie Standpunt college 
historische waarden van de directe omgeving. 
Bijvoorbeeld richtlijnen en afbeeldingen over hoe 
vijf samengevoegde kavels (dat mag volgens het 
nieuwe bestemmingplan) zowel op een 
conformerende als op een contrasterende manier 
kunnen worden ingevuld met behoud van de oude 
percelering en rekening houdend met de 
architectonische ordes en de cultuurhistorische 
waarde van de omgeving. 
Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 

nemen. 
f De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 

waarom in het ontwerp op pagina 5 wordt 
gesproken over de transformatie van winkel naar 
woonstraat terwijl het bestemmingsplan dat niet 
mogelijk maakt 

De termen winkel en woonstraat komen niet verder voor in het 
stuk en zijn daarom inderdaad verwarrend. De tekst wordt 
aangepast in: verschuiving van centrum naar gemengd gebied 
en daarbij een winkel veranderd in een woning. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wii " voor de tekst op dit punt aan te passen. 
g De indiener van de inspraakreactie vindt de 

zinsnede op pagina 13, dat de architectuur aan de 
noord en oostkant van de Grote Markt 
gevarieerder en vaak moderner is dan de 
architectuur aan de zuidzijde, niet klopt. 

De term gevarieerder is inderdaad niet op zijn plaats. Het 
woord is geschrapt uit de tekst. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de tekst op dit punt aan te passenr 
h. De indiener van de inspraakreactie merkt op dat 

voor het Gedempte Kattendiep de 
afwijkingsbevoegdheid is ingetrokken. 

Dit gaat over het bestemmingsplan en die is hier niet aan de 
orde. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 

i . De indiener van de inspraakreactie vindt dat de 
Museumstraat nu geen Gedempte Zuiderdiep meer 
is en dus de hoogte daar zou moeten aansluiten bij 
de gemiddelde hoogte van 2 bouwiagen of bij de 
hoogte van het vorige bestemmingsplan. 

Het gaat in dit geval om een wijziging van de Welstandsnota en 
die gaat niet over de bouwhoogtes. Daarvoor is het 
bestemmingplan leidend. 
We kunnen u wel meiden dat dit ook zo in het 
bestemmingsplan staat, met uitzondering van de bestaande en 
vergunde uitzonderingen. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 

j De indiener van de inspraakreactie merkt op dat 
bij het voormalig PTT-gebouw aan de 
Reitemakersrijge geen hoogte is ingevuld op de 
plankaart bij het nieuwe bestemmingsplan. 

Het gaat in dit geval om een wijziging van de Welstandsnota en 
die gaat niet over de bouwhoogtes. Daarvoor is het 
bestemmingplan leidend. 
Wij kunnen u wel meiden dat dit punt in het definitieve 
bestemmingplan is hersteld. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 

k. De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
de term 'moderne' niet een betere term is dan 
'modieuze' voor etalages in de winkelstraten. 

Er is gekozen voor modieus, als 'in de mode zijnde'. Modem in 
architectuur wordt veelal geassocieerd met de modernistische 
stijl. Daarom handhaven wij de gekozen term. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 

1. De indiener van de inspraakreactie vraagt zich af 
waarom in het voorstel de Hortusbuurt, de 
Binnenstad oost en het Ebbingekwartier, die ook 
niet zijn beschreven in de huidige welstandsnota, 
niet worden meegenomen. 

De aanscherping van de welstandsrichtlijnen zijn in het kader 
van de procedure van de actualisering bestemmingsplan 
Binnenstad gemaakt en de vraagstukken die daaruit 
voortkwamen. 
De door u genoemde gebieden zullen onderdeel gaan uitmaken 
van toekomstige aanpassingen van de nota. Daarbij zullen de 
door u genoemde gebieden waarschijniijk eerst aan bod komen. 
Tot die tijd geld voor deze gebieden de huidige 
gebiedsspecifieke welstandstandsrichtlijnen van gebied 8. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de inspraakreactie op dit punt niet over te 
nemen. 
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Bijiage: Inspraakreactie (alleen in analoge versie) 
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25 maart 2015
Nr. 6g.
Wijziging welstandsnota ‘Welstandskader Binnenstad.’

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 februari 2015
(4854015);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. de wijziging van de Welstandsnota Groningen 2008 door invoeging 

van het "Welstandskader Binnenstad" vast te stellen en in werking te
laten treden op de dag
na die van bekendmaking;

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische 
gemeenteblad;
III. het Verslag inspraak Ontwerp-wijziging Welstandsnota 

"Welstandskader Binnenstad" vast te stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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groningen Raadsvoorstel 

Onderwerp Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording moties en initiatiefvoorstellen 

Registratienr. 4841500 Steller/telnr. Laurens.Huis i n ' t Veld/83 02 Bijlagen-0 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk 

Van der Schaaf 
Raadscommissie 
Ruimte & Wonen 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
1. de richtingen van beleid voor het integraal gebiedsgerichte werken en het wijkwethouderschap in 

het oefenjaar 2015 vast te stellen; 
2. de procudure rond de besteding van de beschikbare budgetten voor de jaarschijf 2015 vastte 

stellen; 
3. in te stemmen met de afhandeling van de gerelateerde moties en initiatiefvoorstellen. 

Samenvatting 

Op 21 oktober 2014 hebben wij u (br. 4656354) nader geinformeerd over het integraal gebiedsgerichte 
werken en de introductie van wijkwethouders. Dit voornemen uit het Coalitieakkoord "Voor de 
verandering" is in de loop van 2014 nader uitgewerkt. De hoofdiijnen, de rolinvulling van wijkwethouders 
en de geografische verdeling daarvan zijn in de betreffende raadsbrief nader toegelicht. Ook hebben vvij u 
een eerste inzicht gegeven in de gedachte organisatie en hoe we denken te komen tot een verfrissende 
aanpak richting de wijken aan de hand van een stappenplan. 

In dit raadsvoorstel geven wij een vervolg op de inhoud van de brief. We delen met u onze eerste 
ervaringen en geven aan hoe wij om willen gaan met de wijk, de wijkorganisaties en zich aandienend 
initiatief. Ook leggen wij aan u voor hoe we om willen gaan met de beschikbare middelen in 2015. 

Wij vragen u aan de hand van de inhoud van dit raadsvoorstel expliciet om feedback. Het jaar 2015 zien 
we als oefenjaar waarbij we werkendeweg willen leren en ervaringen en advlezen willen beriutteri op weg 
naar een meer structurele vormgeving van het gebiedsgerichte werken. 
In dit raadsvoorstel geven we tevens antwoord op een vijftal voorliggende moties en initiatiefvoorstellen, 
gerelateerd aan het gebiedsgerichte werken. 

B&W-besluit d.d.: 10 februari 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Zoals aangekondigd in ons Coalitieakkoord "Voor de Verandering" gaat de gemeente Groningen werken 
met wijkwethouders. Dit wijkwethouderschap vormt onderdeel van de gemeente brede beweging om meer 
gebiedsgericht, dichterbij de burgers en partijen, te gaan werken. Ons College streeft naar een 
samenleving waarin iedereen meedoet en niemand tussen wal en schip raakt. Om dat te bereiken, willen 
wij een overheid zijn die laagdrempelig benaderbaar is, luistert en in samenspraak met partners tot 
activiteiten komt. Daarnaast willen we de vaak gescheiden werelden tussen sociaal, economisch en fysiek 
opheffen en nadrukkelijk de aansluiting zoeken bij initiatieven van bewoners, ondernemers, 
maatschappelijke insteilingen en andere belanghebbenden. 

Op 22 oktober 2014 is vervoigens gestart met het integraal gebiedsgericht werken en de introductie van het 
wijkwethouderschap. Daarbij is afgesproken om 2015 als een oefenjaar te zien en werkendeweg te leren, op 
weg naar een structurele vormgeving. Daarbij wil ons College uw raad nadrukkelijk betrekken. Met uw raad 
is tegelijkertijd afgesproken om nader in gesprek te gaan over het integraal gebiedsgerichte werken (en de 
veranderagenda). Dat willen we dit voorjaar graag in twee stappen doen. 

Een eerste discussie vindt plaats op 4 maart in de raadscie. R&W aan de hand van het voorliggende 
raadsvoorstel. In dit voorstel vragen we uw raad expliciet om instemming met en feedback over de 
voorgestelde richtingen van beleid. Wij stellen voor om voor deelname aan deze discussie raadsbreed uit te 
nodigen. Van onze zijde zullen wethouder Van der Schaaf en wethouder Schroor aanwezig zijn. 
Medio april volgt een fundamentele discussie in de vorm van een workshop over het integraal 
gebiedsgericht werken, die wij in gezamenlijkheid voorberelden met de griffie en vertegenwoqrdigers van 
uw raad. 

Kader 

Het gebiedsgerichte werken is gebaseerd op de gemaakte afspraken in het Coalitieakkoord "Voor de 
verandering". Dit voornemen is in de tweede helft van 2014 nader uitgewerkt, beschreven en toegelicht in 
de brief van 21 oktober 2014 (br. 4656354). In deze brief wordt uw raad geinformeerd over de hoofdiijnen 
van het gebiedsgerichte werken, het wijkwethouderschap en het programma voor het startjaar 2015, onder 
verwijzing naar de teksten in de begroting 2015. Ook is in deze brief een nadere toelichting gegeven op de 
gedachte organisatie en hoe te komen tot de gewenste verfrissende aanpak richting de wijken aan de hand 
van een stappenplan. Op 22 oktober 2014 heeft vervoigens de officiele kick-off plaatsgevonden van het 
gebiedsgerichte werken en het wijkwethouderschap, waarbij pers en bewonersorganisaties in zeer ruime 
mate aanwezig waren. 

Argumenten en afwegingen 

In het voorliggende raadsvoorstel wordt ingegaan op de eerste ervaringen rond het integraal 
gebiedsgerichte werken en het wijkwethouderschap. Daarnaast ligt een voorstel voor hoe om te gaan met 
het - bij de begroting 2015 - door de raad beschikbaar gestelde budget. Daarnaast vindt een beantwoording 
plaats van een drietal aangenomen moties en een tweetal initiatiefvoorstellen. Met de voorgestelde 
beantwoording en handelwijze stelt het College voor deze als afgehandeld te zien. Ze krijgen een plek bij 
verdere uitwerking van het gebiedsgerichte werken. Het initiatiefvoorstel "Sociaal en fysiek sterke wijken" 
zal voor wat betreft de omgang met de NLA-wijkteams ook terugkomen bij de woonvisie en de 
doorontwikkeling van de vernieuwing binnen het sociaal domein naar uiteindelijk de sociale wijkteams. 

de 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het maatschappelijk draagvlak en de participatie vormen enerzijds punt van nadere uitwerking. Anderzijds 
gaan we in dit raadsvoorstel zo concreet mogelijk in op ditzelfde maatschappelijk draagvlak en de : . : 
participatiemogelijkheden vanuit de wijken aan de hand van de beantwoording (en afhandeling) van vijf 
moties en initiatiefvoorstellen. 
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Financiele consequenties 

Dit raadsvoorstel heeft geen directe financiele consequenties. Het betreft een verdeelvoorstel van het 
beschikbare budget voor de jaarschijf 2015 en de aankondiging van een stevige zoektocht naar substantiele 
middelen voor de periode 2016-2018. De dekking voor de jaarschijf 2015 is geregeld. Uw raad wordt 
voorgesteld in te stennmen met het voorliggende verdeelvoorstel van het (resterende) beschikbaar gestelde 
budget van 1,65 min. euro. Aanvullend wordt voorgesteld om met het wijkwethoudersbudget (5 x 0,2 min. 
euro) op dezelfde wijze om te gaan als met het eerdere stadsdeelbudget met verantwoording achteraf. 
Hetzelfde stellen we voor wat betreft de omgang met de resterende 0,65 min. euro die zullen worden 
gereserveerd voor projecten/activiteiten die de spankracht en reikwijdte van het wijkwethoudersbudget fe 
boven gaan. 

Overige consequenties 

De overige consequenties benoemen we vooralsnog als PM. 2015 betreft een oefenjaar waarin richtingen 
van beleid worden verkend. 

Vervolg 

In onderstaande beschouwing gaan we nader in op een viertal punten: 
1. stand van zaken, bevindingen en voortgang integraal gebiedsgericht werken en 

wijkwethouderschap; 
2. de omgang met het beschikbare budget voor gebiedsgericht werken, jaarschijf 2015; 
3. de omgang met de wijk, de burgers en wijkorganisaties, ideeen en initiatieven, mede aan de hand 

vari een drietal voorliggende aanvaarde moties en twee initiatiefvoorstellen; 
4. de rol en participatiemogelijkheden van uw Raad. 

ad 1. Stand van zaken, bevindingen en voortgang integraal gebiedsgericht werken en 
wijkwethouderschap; 
Op 22 oktober 2014 heeft ons College de voorbereidingen rond het integraal gebiedsgerichte werken 
bezegeld met de instelling van vijf gebiedsteams die naast en in nauwe samenwerking met de GGA-teams 
binnen het sociale domein (straks sociale wijkteams) gaan functioneren. Ons College wil het integrale 
gebiedsgericht werken borgen met de gelijktijdige introductie van het wijkwethouderschap en de 
beschikbaarstelling van een substantieel budget. 

Ons College heeft zich recent gebogen over de bevindingen tot dusver. Voorzichtige conclusie is dat we 
tevreden mogen zijn over de stand van zaken en de startup's van de wijkwethouders. Het geheel overziend 
is er tevens een aantal aandachtspunten te benoemen. Deze betreffen de relatie tussen wijkwethouder en 
portefeuillehouder, het programma en de prioriteiten daarbinnen en de communicatie met de wijk. Voor het 
beschikbare budget en de omgang met de wijk, burgers en wijkorganisaties is separaat aandacht. 

rollen wijkwethouder en portefeuillehouder 
Met de slagkracht van de gebiedsteams en de wijkwethouders doen we werkendeweg ervaring op. 
Vooralsnog ligt in het oefenjaar 2015 het primaat nog bij de portefeuillehouders. Gedurende het jaar 2015 
zal aldus nog geen overdracht van bevoegdheden plaatsvinden. De rol van de wijkwethouder in het 
oefenjaar 2015 omschrijven we in het kort als volgt: coordinerende rol, bewaken samenhang tussen de wijk 
en de projecten, yerbindingsofficier tussen wijk en college, daarnaast oren en ogen van de wijk. 
Voor het welslagen van het integraal gebiedsgerichte werken is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 
wijkwethouder en het gebiedsteam in de wijk cruciaal. Hieraan zullen we nadrukkelijk gaan werken. Het 
gebiedsteam rond de wijkwethouder richt zich vooral op integrale vraagstukken in de wijk en maakt 
afspraken over de omgang met zich aandienende opgaven en initiatieven. Sectorale (deel)vraagstukken 
worden doorgeleid naar het betreffende stedelijke programma en de portefeuillehouder. 

programma en prioriteiten (focusprojecten) 
We hanteren het programma zoals geformuleerd in de begroting voor 2015 als leidraad. Daarnaast gaan 
we op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, veelal vanuit de wijk gei'nitieerd. In de zoektocht 
naar de evt. daarvoor noodzakelijke middelen wordt, afhankelijk van project of activiteit, gekeken naar de 
financiele mogelijkheden binnen het gebiedsbudget en de stedelijke budgetten. Het gebiedsbudget wordt, 
gezien de beperkte omvang daarvan in 2015, primair ingezet als stimuleringsbudget, voor het "laatste 
duwtje" (zie ook paragraaf 2). 
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Doelgroepen, communicatiemogelijkheden en instandhouding bestaande loketten 
Niet alleen de burgers en wijkorganisaties vormen de doelgroepen van de gebiedsteams en 
wijkwethouders. Het gaat ons evenzeer om de ondernemers, (maatschappelijke) insteilingen en andere 
partijen en initiatiefnemers in het bijzonder. Het lopende jaar gaan we in de gebiedsteams experimenteren 
met de omgang met deze partijen en de vormgeving van het participatieproces. Daarbij maken we uiteraard 
gebruik van het opgebouwde netwerk "Stad doet mee" en reeds bekende initiatiefnemers. Daar waar in 
wijken initiatief ontbreekt, trachten we deze te mobiliseren. In paragraaf 3 gaan we nader in om de omgang 
met de wijken: de burgers, de wijkorganisaties en initiatiefnemers. 
Momenteel werken we, mede vanwege de NLA-afloop en introductie van het integraal gebiedsgericht 
werken, aan aanpassing van de gemeentelijke wijk-websites. Deze worden tevens toegesneden op de 
integrale opgaven en vragen en initiatieven vanuit de wijk. Ook zal adequaat worden verwezen naar de 
bestaande loketten voor sectorale vragen en klachten. 

Ad 2. Financiele verdeling beschikbaar budget en omgang met de raad: een voorzet. 
In de begroting 2015 staat de volgende tekst: "Het gebiedsgericht werken komt deels tot uitdrukking in de 
diverse stedelijke programma's die onderdeel uitmaken van de begroting. Naast de stedelijke programma's 
is er in 2015 voor elk stadsdeel een flexibel budget van €200.000 euro per wijkwethouder gereserveerd om 
acute problemen snel op te lossen en ontwikkelingen (kansen, initiatieven) in de wijken te stimuleren". 

Er is voor de jaarschijf 2015 ca. € 2,15 min. beschikbaar voor integraal gebiedsgericht werken en 
wijkwethouderschap. Hiervan is conform raadsbesluit (december, 2014) reeds € 0,5 min. ingezet voor de 
afwikkeling van ID-Banen in 2015, zij het geconcentreerd in een jaarschijf. We gaan aldus uit van een 
beschikbare € 1,65 min. Van deze beschikbare € 1,65 min. is 5 x € 0,2 min. geoormerkt als budget voor de 
wijkwethouders. We stellen voor om het restant van € 0,65 mnl. te reserven voor projecten die de 
spankracht en reikwijdte van het wijkwethoudersbudget te boven gaan en voor generieke activiteiten. 

Ten aanzien van het budgetrecht van de raad. Het beschikbare budget per wijkwethouder (€ 200.000,-) 
betreft dezelfde omvang per stadsdeel als het eerdere stadsdeelbudget (t/m 2014). We stellen de raad voor 
om in 2015 er op dezelfde manier mee om te gaan. De relatief beperkte omvang van het budget en de kleine 
bijdrage per specifiek onderdeel in het bijzonder, alsmede de wenselijkheid van een flexibele, vaak snelle 
inzet geent op zich aandienende initiatieven of acute problemen, zou een dergelijke omgang kunnen 
rechtvaardigen. We stellen daarom voor de lijn, zoals eerder gehanteerd bij het stadsdeelbudget, met een 
verantwoording achteraf over de bestedingen per stadsdeel te continueren. 
Hetzelfde stellen we voor wat betreft de omgang met de resterende 0,65 min. euro die zullen worden 
gereserveerd voor projecten/activiteiten die de spankracht en reikwijdte van het wijkwethoudersbudget te 
boven gaan en voor generieke activiteiten. 

Momenteel verkennen we tevens de mogelijkheden voor een substantieel budget (indicatie 5 min euro) 
vanaf 2016, in lijn met de begrotingstekst: "Voor de jaarschijf 2016 en verder komen we nog met nadere 
voorstellen over de beschikbaarheid van middelen. Daartoe zuilen verschillende opties worden uitgewerkt. 
Om de gewenste financiele ruimte binnen de meest relevante programma's te kunnen creeren, zullen we nu 
at moeten starten. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de beschikbaarheid van middelen per . 
programma en de relatie met de (voorgenomen) bezuinigingen binnen deze programma's". 

Ad 3. Beantwoording en afhandeling van voorliggende moties en initiatiefvoorstellen 
Tijdens de begrotingsbehandeling is de motie "Gebalanceerd in Gesprek" aangenomen waarin wordt 
gevraagd om evenwichtige participatie vanuit de diverse bewoners(groepen) in de wijken. Eerder waren a I 
een tweetal moties aanvaard over "sociaal en fysiek sterke wijken" met de vraag naar blijvende aandacht 
voor de kennis en kracht van NLA-wijkteams en "Stad aan Zet" over de omgang met vragen en ideeen 
vanuit de samenleving en de rol die de Raad daarbij kan spelen. Ook liggen nog een tweetal 
initiatiefvoorstellen voor: het D66-voorstel met als titel "wijkconferenties" waarin het College wordt 
gevraagd een pilot te organiseren voor een wijkconferentie, en het PvdA-voorstel "Bewoners nemen heft in 
eigen handen" waarin het College wordt gevraagd om een plan van aanpak waarin volgens de gedachte 
"loslaten in vertrouwen", wijkbudgetten en bewonersbedrijven een plaats krijgen. 
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Hieronder geven we een reactie op en concrete invulling aan de vragen en punten die door de raad zijn 
voorgesteld. Al eerder gaven wij aan dat we al werkende weg uitvoering geven aan deze moties en 
initiatiefvoorstellen. Met het instellen van gebiedsteams en wijkwethouders geven we een extra impuls aan 
de samenwerking met bewoners. 2015 is daarbij een oefenjaar, waarin we zoeken naar maatwerk per wijk, 
flexibiliteit, integraliteit, slagkracht en snelheid. 

We beginnen niet bij nul. In veel wijken zijn de afgelopen jaren interessante experimenten gestart: 
cocreatie-processen, wijkbedrijven, kennisbijeenkomsten. De kennis van de wijken en de wijkteams NLA is 
meegenomen in de gebiedsteams, sociale teams en/of andere wijkoverleggen. Per wijk is hier een eigen 
vorm voor gekozen. 

Eind 2014 zijn de gebiedsteams rondom de wijkwethouders gestart. Elk gebiedsteam ontwikkeltop maat 
zijn eigen aanpak en kiest het proces dat bij de desbetreffende wijken past. De teams wisselen onderling uit 
en leren van best-practices. Dit houdt in dat in sommige wijken geheel nieuwe wegen worden ingeslagen 
en dat in andere wijken degelijk koers wordt gehouden op de ingeslagen weg. Wijkconferenties, cocreatie-
processen en een Let's Gro op wijkniveau zijn daarbij bruikbare opties voor die gebiedsteams. Afhankelijk 
van de situatie per wijk (welke vraagstukken spelen er, wat voor bewoners zijn wel/niet actief?) wordt het 
beste middel jngezet. In sommige wijken ligt de opgave in de gemeentelijke rol op het vlak van loslaten, 
afwachten (en komt initiatief vrij spontaan) en vervoigens faciliteren, in andere wijken is een meer 
initierende, coordinerende, aanjagende of zorgende rol wenselijk. De wijkmonitor (wijkkompassen) en de 
leefstijianalyses bieden, gecombineerd met ervaringskennis van de gebiedsteams, goede 
aanknopingspunten om deze rol te bepalen. We zoeken telkens naar de meest passende vorm van 
samenwerking tussen gemeente, bewoners en organisaties in de wijk. Daarbij is uitgangspunt dat we 
eigenaarschap van bewoners en ondernemers van hun wijk trachten te organiseren. 
En er is ook oog voor specifieke groepen, die niet altijd vanzelf worden bereikt. Zo is in een aantal wijken 
een intensieve campagne gestart om studenten, buurtbewoners en gemeente met elkaar in gesprek te 
brengen. Soms gebeurt dat op wijkniveau, soms thematisch, zoals bij het armoedebeleid. 

Tevens hebben we geexperimenteerd met het bijeenbrengen van een vernieuwingsnetwerk van Stadjers en 
ondernemers die een bijzondere eigen visie op Groningen hebben en hebben samen gewerkt aan 
initiatieven voor de Stad. Een daarvan, de Helpathon 'Hack of a city', is eind 2014 uitgevoerd. Wij geloven 
dat deze verschillende manieren van mensen samen brengen en verbindingen organiseren zijn vruchten 
afwerpt. Dat vergt kennis van de Stad, de aanwezige netwerken en de issues die spelen. De gebiedsteams 
hebben daar een belangrijke rol in. Dit vraagt van ambtenaren dat zij actief opereren in allerlei netwerken in 
de stad en verbindingen weten te organiseren. 

Een andere ontwikkeling, die we zien, is die waar bewoners zelf het heft in handen nemen als het gaat om 
het ontwikkelen van ideeen voor de Stad of hun buurt. Met Social Labs op Noorderzon, de G1000 
Groningen en tijdens Let's Gro zien we de trend dat burgers zelf creatieve manieren bedenken en uitvoeren 
om een agenda te maken en de daaruit voortkomende initiatieven zelf oppakken. Daarbij sluiten 
ambtenaren, bestuurders en raadsleden desgewenst aan, al blijkt dat zeker niet bij alle initiatieven wenselijk 
en nodig. 

Van oudsher is er in elke wijk nauwe samenwerking met de bewonersorganisaties. Deze blijven een 
belangrijke partner, die we ook graag meenemen in deze vernieuwingsinzet. Daarnaast investeren we er 
extra in om met specifieke groepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te komen. 
En deze met elkaar in gesprek te brengen en initiatief te stimuleren. 

We zijn proactief in het signaleren van kansen en relevante netwerken. Initiatief dat hieruit voort komt, 
brengen we verder. En we zorgen actief dat leervragen voor de organisatie worden opgepikt, zodat onze 
gebiedsgerichte werkwijze een steeds steviger fundament vindt. 

Stedelijk herzien we de bestaande participatiestructuur met adviesraden. We zijn met de stedelijke 
adviesraden en wijkbewoners in gesprek hoe we komen tot nieuwe participatievormen, waarmee naast 
meedenken en meebeslissen, meeDOEN centraal staat. 
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Mooie voorbeelden 
Mooie voorbeelden per gebied van initiatieven en processen zijn talrijk. Per gebied willen we er enkele 
noemen. 

• Voor Oost is de Oude Bieb Lewenborg, te plaatsen binnen het armoedebeleid, een prachtig 
voorbeeld van een initiatief van bewoners zelf die met elkaar een nieuwe laagdrempelige 
voorziening hebben gemaakt voor Lewenborgers die te kampen hebberi met Werkloosheid, 
armoede en de dagelijkse gevolgen daarvan. Er is ruimte voor initiatieven vanuit de wijk voor de 
wijk. 

• In de Oude Wijken is er het Bewoners- en Ondernemers Ontwikkel Maatschappij (BOOM) 
Oosterparkwijk die op een nieuwe manier met de wijkontwikkeling aan de gang is. Een initiatief van 
ondernemers die de wijk mooier, beter en leuker willen maken. Met als doel: alle bewoners en 
ondernemers in de wijk uit te nodigen en te bewegen de wijk te ontwikkelen. 

• In stadsdeel Zuid is vanuft het cocreatie-proces Rivierenbuurt veel energie vrijgekomen om op 
diverse thema's met bewoners (zonder bewonersorganisatie) op een nieuwe manier 
leefbaarheidsthema's op te pakken: van verkeer, studenten in de wijk, milieu/duurzaamheid, 
Dinkelpark tot een multifunctioneel centrum De Stroming in het voormalige Talmahuis. 

• In West is in maart vorig jaar in een oud schoolgebouw het Wijkbedrijf Selwerd van start gegaan. 
Wijkbedrijf Selwerd ontwlkkelt en voert wijkdiensten uit voor en door bewoners. Het is de ;! 
huiskamer van de wijk waar bewoners en ondernemers naar toe kunnen komen om hun idee verder 
uit te werken of met andere bewoners in contact te komen om juist op ideeen te komen of 
bestaande ideeen samen verder uit te werken. Alles met als doel om als bewoners weer meer 
binding te krijgen met en invloed te krijgen op wat er gebeurt in Selwerd. 

Ad 4. Nadere discussie met uw Raad 
Medio april willen wij gezamenlijk met de griffie en vertegenwoordigers van uw raad een workshop 
organiseren waarin we als vervolg op 17 december en de raadscommissie van 4 maart nader met elkaar 
van gedachten wisselen over net name het gebiedsgerichte werken. We hebben het dan onder andere over 
de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van uw raad, uw budgetrecht en de , 
participatiemogelijkheden vanuit de wijk, mede in relatie tot zich aandienende initiatieven van burgers, 
ondernemers, maatschappelijke insteilingen en/of andere partijen. Belangrijke punten van aandacht zijn ook 
de omgang met bestaande wjjkorganisaties en de wenselijke vernieuwing en de rol van de gemeentelijke 
overheid daarbij. 
Belangrijke vragen kunnen (verder) zijn: op welke wijze wil uw raad participeren in het proces om het 
gemeentelijk beleid dichter bij de burger en de samenleving te brengen? Waar kunnen en willen we i 
loslaten, waar en/of wanneer blijft een sterke overheid nodig of noodzakelijk? Ook willen we graag van uw 
raad weten welke rol u voor zichzelf ziet rond het gebiedsgerichte werken.(en de veranderagenda) en uw 
participatie daarbij. Samen met de griffie en een aantal vertegenwoordigers van uw raad zullen we deze 
workshop gaan organiseren en vormgeven, mede aan de hand van een aantal concrete casussen binneri de 
gemeente. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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25 maart 2015
Nr. 6h.
Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording moties en 
initiatiefvoorstellen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
12 februari 2015
(4866441);

HEEFT BESLOTEN:
 
1. de richtingen van beleid voor het integraal gebiedsgerichte werken en het 

wijkwethouderschap in het oefenjaar 2015 vast te stellen;
2. de procudure rond de besteding van de beschikbare budgetten voor de jaarschijf 2015 

vast te stellen;
3. in te stemmen met de afhandeling van de gerelateerde moties en initiatiefvoorstellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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r " Gemeente 

Raadsvoorstel V ironmaen 

Onderwerp Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven 
Registratien 4797989 Steller/tein Peter.Koelewijn/72 23 Bijlagen 3 

Classificatie • Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder Burgemeester Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit: 

I. I<ennis te nemen van de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 van de Groninger Archieven. 
II. in te stemmen met de begroting 2015 van de Groninger Archieven met inachtneming van de 

punten III en IV hieronder vermeld. 
III. de te realiseren bezuiniging 2015 op de gemeentelijke bijdrage aan de Groninger Archieven vast te 

stellen op € 50.000,--. 
IV. de gemeentelijke bijdrage 2015 in afwijking van het in de begroting van de Groninger archieven 

opgenomen bedrag vast te stellen op € 2.091.073,-. 

Samenvatting 

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling: Regionaal 
Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze regeling schrijft voor dat het Algemeen Bestuur jaarlijks 
de begroting voor het volgende kalenderjaar vaststelt. De begroting 2015 is in de algemene 
bestuursvergadering van 18 September 2014 vastgesteld. De gemeente Groningen wordt als deelnemer in 
de gemeenschappelijke regeling gevraagd met deze begroting in te stemmen. Daarnaast worden de door 
het Algemeen Bestuur goedgekeurde jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 ter kennisgeving 
aangeboden. 

B&W-besluit d.d.: 10 februari 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling: Regionaal 
Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze regeling schrijft voor dat het Algemeen Bestuur jaarlijks 
de begroting voor het volgende kalenderjaar vaststelt. De begroting 2015 is in de algemene 
bestuursvergadering van 18 September 2014 vastgesteld. In de begroting 2015 raamt het RHC Groninger 
Archieven een gemeentelijke bijdrage die hoger is dan in de gemeentebegroting 2015 opgenomen. De 
bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage, die de gemeente voornemens was door te voeren, wordt in 2015 
gedeeltelijk gerealiseerd omdat de gemeente niet tijdig hierover overleg heeft gevoerd met de partner in de 
gemeenschappelijke regeling, het Nationaal Archief. Hierdoor is het raadsvoorstel later geagendeerd dan te 
doen gebruikelijk. De gemeente Groningen wordt als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling 
gevraagd met deze begroting in te stemmen. 
Daarnaast worden de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 
ter kennisgeving aangeboden. 

Kader 

Het kader van dit voorstel is de gemeenschappelijke regeling: Regionaal Historisch Centrum "Groninger 
Archieven". In deze regeling is bepaald dat de begroting ter goedkeuring aan Gemeente en Rijk wordt 
aangeboden. 

Argumenten en afwegingen 

De Groninger Archieven hebben een begroting 2015 aangeleverd waarin de bijdrage van de gemeente 
Groningen is geraamd op een bedrag van € 2.133.487,--. De gemeente Groningen heeft in de begroting 
2015 een bijdrage geraamd van € 2.041.073,-. Hierin is een bezuiniging van € 100.000,- verwerkt ten 
opzichte van de bijdrage 2014 en daarnaast een indexering van de bijdrage met € 34.iD00,-. 
Naar aanleiding van de geconstateerde verschillen is contact opgenomen met de directie van de Groninger 
Archieven en het Nationaal Archief, de partner in de gemeenschappelijke regeling. Het overleg dat hierop 
volgde heeft geleid tot de afspraak dat 2015 als een overgangsjaar wordt gezien met betrekking tot het 
realiseren van de structurele bezuiniging op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 100.000,--. 
Afgesproken is dat bij wijze van overgangsmaatregel de bijdrage aan de Groninger Archieven in 2015 zal 
worden gekort met € 50.000,-. De bezuiniging wordt daarmee in 2015 voor de helft gerealiseerd. Hierdoor 
ontstaat voor de gemeente een nadelige afwijking van € 50.000,- ten opzichte van de gemeentebegroting 
2015. Er zal worden onderzocht of het restant van de bezuiniging 2015 via andere maatregelen binnen het 
programma kan worden gerealiseerd. Een mogelijkheid is de inzet van de opbrengsten van het fiscaal 
verrekenen van de BTW die de gemeente kan declareren over de door de Groninger Archieven ingekochte 
goederen en diensten. De hoogte van dat bedrag is echter nog niet bekend. De definitieve afwijking zal bij 
de eerstvolgende voortgangsrapportage worden meegenomen. Voor 2016 zal worden ingezet op volledige 
realisatie van de bezuiniging van € 100.000,-. 

Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage geindexeerd met € 34.000,- waarmee de bijdrage 2015 uitkomt 
op € 2.091.073,-. Hierbij is de gemeentelijke systematiek voor het toekennen van de nominale compensatie 
gevolgd, met dien verstande dat de korting op de compensatie die in 2015 binnen de gemeente is 
gehanteerd achterwege is gebleven omdat hierover niet tijdig met de Groninger Archieven is 
gecommuniceerd. De gemeente zal in overleg treden met de Groninger Archieven en het Nationaal Archief 
over de structurele invulling van de bezuiniging vanaf 2016 en de te hanteren nominale compensatie. 

De Groninger Archieven presenteren geen sluitende begroting 2015. De door de gemeente vastgestelde 
bezuiniging op de bijdrage van € 100.000,- is niet tijdig in het vooroverleg met het Nationaal Archief 
ingebracht waardoor niet aan de voorwaarden van de gemeenschappelijke regeling is voldaan. Met het 
Nationaal Archief is afgesproken dat 2015 als overgangsjaar wordt beschouwd en dat de bijdrage in dat jaar 
met € 50.000,- wordt gekort. De Groninger Archieven hebben aangegeven de afgesproken korting op de 
bijdrage van € 50.000,- op te zullen vangen middels efficiencymaatregelen. Uw raad wordt voorgesteld in 
te stemmen met de begroting 2015 van de Groninger Archieven met inachtneming van de daarop 
betrekking hebbende besluitpunten. 
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Financiele consequenties 

I.Begroting 2015 RHC Groninger Archieven 
Bedragen x 1.000,- euro 

begroting 2014 begroting 2015 

Baten: 
Bijdrage Gemeente Groningen 2.107 2.133 
Bijdrage Rijk 2.601 2.625 
Bijdrage Provincie 412 418 
Overia 245 133 
Totaal Baten 5.365 5.309 

Lasten: 
personele kosten 2.309 2.432 
Direct materiele kosten 49 29 
Projectkosten 145 42 
Huisvestingskosten 2.214 2.226 
Organisatie/overheadkosten 385 386 
Kapitaallasten 219 181 
Overiae kosten 44 13 
Totaal lasten 5.365 5.309 

Resultaat voor bestemmina 0 0 
Onttrekking aan reserves - -
Toevoeqina aan reserves - -
Resultaat na bestemming 0 0 

Financiele toelichtina 
In de begroting 2015 van de Groninger Archieven is een bijdrage opgenomen die hoger is geraamd dan 
waarmee de gemeente Groningen rekening heeft gehouden. 
De bijdrage wordt vastgesteld op € 2.091.073,-. De Groninger Archieven hebben aangegeven de korting op 
de bijdrage in 2015 op te willen vangen middels efficiency-maatregelen. 

Bezuiniqinaen en indexering 
De Groninger Archieven hebben in hun ingediende begroting 2015 een gemeentelijke bijdrage geraamd 
van € 2.133.487,-. Deze bijdrage is niet in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde 
besluit dat de bijdrage aan de Groninger Archieven structureel vanaf 2015 met € 100.000,- wordt gekort. In 
de gemeentebegroting 2015 is een bijdrage aan de RHC Groninger Archieven geraamd van € 2.041.073. Er 
is verzuimd tijdig met onze partner in de gemeenschappelijke regeling vooroverleg te voeren, zoals de 
gemeenschappelijke regeling voorschrijft. De directeur van het Nationaal Archief heeft laten weten niet 
akkoord te kunnen gaan met een eenzijdige bezuiniging op de bijdrage van de gemeente Groningen. 
Naar aanleiding van dit geconstateerde verschil is door de gemeente alsnog overleg gevoerd met de 
directie van de Groninger Archieven en het Nationaal Archief, de partner in de gemeenschappelijke 
regeling. Afgesproken is dat bij wijze van overgangsmaatregel de bijdrage aan de Groninger Archieven in 
2015 zal worden gekort met € 50.000,-. De bezuiniging - die voor € 100.000,- is opgenomen - wordt 
daarmee in 2015 voor de helft gerealiseerd. Hierdoor ontstaat voor de gemeente een nadelige afwijking van 
€ 50.000,- ten opzichte van de gemeentebegroting 2015. Er zal worden onderzocht of het restant van de 
bezuiniging 2015 via andere maatregelen binnen het programma kan worden gerealiseerd. Een 
mogelijkheid is de inzet van de opbrengsten van het fiscaal verrekenen van de BTW die de gemeente kan 
declareren over de door de Groninger Archieven ingekochte goederen en diensteh. De hoogte van dat 
bedrag is echter nog niet bekend. De definitieve afwijking zal bij de eerstvolgende voortgangsrapportage 
worden meegenomen. Voor 2016 zal de gemeente in overleg treden met het Nationaal Archief over de 
structurele invulling van de bezuiniging vanaf 2016. Uitgangspunt is dat de taakstelling van € 100.000,- met 
ingang van 2016 volledig wordt doorgegeven aan de Groninger Archieven. 

De indexering van de bijdrage 2015 wordt vastgesteld op € 34.000,-. Daarmee is de indexering in lijn met 
de gemeentelijke sytematiek met dien verstande dat de korting op de nominale compensatie die in 2015 
binnen de gemeente is toegepast achterwege is gebleven omdat hierover niet tijdig met de Groninger 
Archieven is gecommuniceerd. 
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Er zullen door de gemeente Groningen nadere afspraken met de Groninger archieven ten aanzien van de te 
verstrekken compensatie worden gemaakt die bij de begoting 2016 van toepassing zullen zijn. Daarmee 
komt de te verstrekken gemeentelijke bijdrage 2015 voor de Groninger Archieven uit op € 2.091.073,-. 

Overiqe consequenties . 
De gemeente Groningen gaat in overleg met de Groninger Archieven en het iSlationaal Archief over de 
structurele invulling van de bezuinigingsmaatregel met ingang van 2016 en de gevolgen die dat heeft op de 
taakuitvoering van de Groninger Archieven. 

11. Jaarrekening 2013 
Inleiding 
In de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" is 
voorgeschreven dat het Algemeen Bestuur jaarlijks een financieel verslag uitbrengt dat vergezeld dient te 
gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. 
Daarnaast brengt het Algemeen Bestuur een jaarverslag uit van de werkzaamheden en het gevoerde beleid. 
In deze jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag wordt verantwoording afgelegd binnen de kaders van 
het beleidsplan 2013 - 2016. De verdergaande digitalisering en veranderingen in diverse 
samenwerkingsverbanden vormen een rode draad in het beleidsplan. 
Het jaarverslag 2013 van de Groninger Archieven is als bijiage bij dit voorstel gevoegd. 

Bedragen x 1.000,- euro 
begroting 2013 rekening 2013 

Baten: 
Bijdrage gemeente Groningen 2.083 2.083 
Bijdrage Rijk (incl. behoudsgelden) 2.572 2.574 
Bijdrage Provincie 408 408 
Overiqe baten 604 270 
Totaal baten 5.667 5.335 

Lasten: 
Personeel 2.372 2.420 
Direct materiele kosten 21 19 
Projectkosten 46 44 
Kosten zakelijke dienstverlening 439 99 
Huisvestingskosten 2.220 2.170 
Organisatie/overheadkosten 417 372 
Kapitaallasten 182 219 
Overiae lasten 20 30 
Totaal lasten 5.717 5.373 

Resultaat voor bestemming -50 -38 
Onttrekking aan reserves 50 38 
Toevoeaino aan reserves - -
Resultaat na bestemming 0 0 

Financiele toelichting 
het boekjaar 2013 is met een negatief resultaat van € 38.000,- afgesloten. Dit resultaat is conform het 
besluit van het Algemeen bestuur van de GA ten laste van de Algemene reserve gebracht. De jaarrekening 
2013 is door een accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien, zowel met 
betrekking tot het getrouwheidsonderzoek als tot het rechtmatigheidsonderzoek. 

Exploitatie 
De hogere personele lasten worden gecompenseerd door lagere huisvestings- en overheadkosten. Verder 
zijn de kosten zakelijke dienstverlening lager als gevolg van het minder werkzaamheden ten behoeve van 
het project teruggave Suriname-archief. Deze kosten worden verrekend waardoor de overige baten ook 
lager uitgevallen zijn. 
De huisvestingslasten zijn lager dan begroot als gevolg van lagere energie- en overige huisvestingslasten. 
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De bijdrage van de gemeente Groningen is in de jaarrekening verantwoord voor een bedrag van 
€ 2.083.191,- en conform het bedrag dat de gemeente in haar begroting 2013 heeft opgenomen. 

In 2013 bedroegen de investeringen € 56.000,-. Deze hadden betrekking op de inrichting van de studiezaal 
en de hal en daarnaast op automatiserings- en scanapparatuur. 

Reservepositie 
De omvang van de reserves is gedaald door de reeds in de begroting voorziene onttrekking die uiteindelijk 
tot 38 duizend euro kon worden beperkt maar ligt nog steeds boven de maximumnorm van 10 % van de 
gezamenlijke bijdragen van de partners. Het surplus wordt aangehouden voor toekomstige financiele 
tegenvallers. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Regionaal Historisch Centrum 

Groninger Xrchieven 

Gemeente Groningen 
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Service Center Financieel Advies 
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Geachte heer De Haan, 

Conform artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling bieden wij u de begroting 2015 
aani. In de algemene bestuursvergadering van 18 September 2014 is de begroting 
vastgesteld. 

In deze begroting is het gevoelen van Gemeente en Rijk verwerkt. 

Wij verzoeken u deze begroting goed te keuren. 

Met vriendelijkegroet, 
namensjiiet bestuur van het RHC Groninger Archieven 

E. dM Jonge 
directeur 

tSAN NL67RABO038S157622 StC RABONUU KvK 539Z9667 
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ToeUchting en doelstellingen begroting 2015 

Risicoparagraaf 
Voor het e-depot zal een bijdrage in de kosten gevraagd worden. De hoogte van 
het bedrag is nog onduidelijk, 

Eventuele bezuinigingen overheden. 

Lage indexen. 

Stijging van de huur. 

Algemeen 
Aangezien voor de inrichting van begroting en jaarrekening van het RHC 
Groninger Archieven het Besluit Begroting Verantwoording provincies en 
gemeente (BBV) van toepassing is, is vanaf 2008 de begroting ingericht volgens 
het BBV. 

Het RHC heeft jaarlijkse verplichtingen aan vakantiegeld en niet-opgenomen 
verlofdagen. Deze zijn, in verband met de inrichting van de begroting volgens 
het BBV, niet als reservering in de balans opgenomen. Het vakantiegeld wordt 
jaarlijks in de begroting opgenomen. 

De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de begroting van de 
gemeente/DIA/salarisadminlstratie. Deze gaat, naast de jaarlijkse verhoging van 
de salarisancienniteit, uit van een mutatie in de loonsom van 1,5%. We gaan ult 
van een stijging van de huur van 2%. De diveree baten, materiele kosten en 
organisatie & overheadkosten zljn naar alle redelijkheid begroot. De indexering 
van de bijdrage van Rijk, Gemeente en Provincie wordt bij de 'algemene baten' 
beschreven. 

We verwachten In 2015 geen beroep te hoeven doen op het 
weerstandsvermogen. 
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Baten 

Bijdrage partners 
Bijdrage Rijk 
Aangenomen wordt dat de bijdrage van het Rijk in 2015 zal stijgen met 1 % . Het 
kabinet bepaalt medio van ieder jaar de definitieve indexering. Begroot wordt € 
2.624.949 (inclusief € 42.000 voor behoudsgelden). 

Bijdrage Gemeente 
De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de 
door de gemeente Groningen gemaakte salarlsbegroting 2015. 
Voor de gemeente Groningen is de stijging 1,25%. Begroot wordt € 2.133.487. 

Bijdrage Provincie 
Begroot wordt € 418.395. In de concept-dienstverleningsovereenkomst met de 
provincie wordt de index gevolgd van de door het Centraal Bureau voor de 
Statlstiek vastgestelde prijsindexcijfer gezlnsconsumptie over het afgelopen jaar. 
Aangenomen wordt dat de bijdrage van de provincie in 2015 zal stijgen met 
1,5%. 

Totale bijdrage van rijk, gemeente en provincie: € 5.176.831. 

Overige algemene baten 
Het Huis van de Groninger Cultuur, het CAVA en het OVCG zljn inwonend In het 
pand Cascadeplein 4. Zij huren en delen mee in de kosten. Maar ze zijn meer 
dan Inwoner, ze zljn partner van de archieven bij verschillende activiteiten. De 
status verschilt. Het CAVA is een stichting maar is bedrijfsmatig sterk verbonden 
aan de archieven en het OVCG is zelfstandig. De bijdrage van CAVA wordt In 
2015 bestemd voor reservering van vervanging van apparatuur. De directeur van 
de archieven is adviseur/begeleider van het OVCG en het Huis van de Groninger 
Cultuur en bestuurslid van het GAVA. Het hoofd bedrijfsvoering is bestuurslid van 
het Huis van de Groninger Cultuur. 

De baten van de Beeldbank Groningen zijn bijdragen van 17 gemeenten en 
waterschappen voor de website van de Beeldbank. Onduidelijk Is nog wat de 
invloed van de herindellng van de gemeentes op de baten zal hebben. Vooriopig 
begroten we als voorgaande jaren. 

Door de verplichte deelname aan het schatkistbankieren met ingang van 1 
januari 2014 zullen de rentebaten sterk dalen. Daarnaast zullen de bankkosten 
sterk toenemen. Aan rentebaten begroten we C 1.600. 

Pubi ieks- cq regul iere inkomsten 
Deze inkomsten zijn een onderdeel van de directe dienstveriening aan bezoekers 
van de studiezaal en bezoekers van de websites. De fotografieopdrachten en de 
kopieerkosten (duplicering) zijn sinds een aantal jaren de belangrijkste 
inkomsten in dit overzicht, daarnaast is er de opbrengst voor gebruiksrecht. Door 
de toename van het intemetgebruik verwachten we dat de opbrengsten voor 
duplicering gaan afnemen en die van de Beeldbank zal toenemen, De inkomsten 
voor het scannen op verzoek nemen ook toe. Steeds meer bezoekers verzamelen 
digitaal archiefmateriaal om het vervoigens thuis te bestuderen. De 
belangstelling voor cursussen en workshops blijft stabiel. De afdeling 
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publieksactivitelten ontwlkkelt ideeen voor nieuwe activiteiten. De opbrengst van 
de educatieve activiteiten in samenwerking met scholen, HBO en universiteit is 
marginaal. De Groninger Archieven achten het echter van groot belang dat het 
onderwijs zoveel mogelijk gebruik maakt van het aanbod van de archieven, 
Sinds 2006 heeft boekhandel Godert Walter een kleine boekenstand In de hal van 
de archieven. Daar worden nieuwe en actuele publicaties op het gebied van de 
regionale geschiedenis aangeboden. Ondanks dat de omzet klein is, voorziet de 
winkel in een behoefte waar vooral de studiezaalbezoekers gebruik van maken. 

Programmagelden/doeluitkeringen 
Het project Namen, landschap en geschiedenis is een participatie- en 
presentatieproject voor digitale cultuur-historische dorpsatlassen. Over het 
doorgang van dit project wordt begin 2015 een besluit genomen. 

Dienstverlening aan derden 
Bij zakelijke dienstveriening is er sprake van spedalistische werkzaamheden 
zoals inventarisatie van archieven en digitalisering van archieven en 
beeldmateriaal. We begroten € 30.000. 

De opbrengst depotverhuur daalt doordat de vergoeding van het Drents Archief 
niet meer gehanteerd wordt. In het convent van Rijksarchieven is afgesproken 
dat RHC's elkaar geen kosten in rekening brengen voor huur en verhuur. Alleen 
de kosten voor daadwerkelijke dienstveriening worden verrekend. 

Doelstetling 
De doelstelling voor de komende jaren is een lichte stijging van de 
publieksinkomsten en de inkomsten uit zakelijke opdrachten. De zakelijke 
opdrachten zijn voornamelijk afkomstig van de overheid. De Groninger Archieven 
beschikken over een gespecialiseerd aanbod op het gebied van digitalisering, 
archiefbewerking en archiefopslag. Uitgangspunt voor een mogelijke 
samenwerking met het bedrijfsieven is dat de te bewerken archieven of 
beeldcollectles deel ult moeten (gaan) maken van de collectie van de Groninger 
Archieven. Met overheidsinstellingen en andere culturele insteilingen worden 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten ervan uitgaande dat beide partijen 
proFiteren van de werkzaamheden. 
In 2015 zijn ook huurinkomsten van het depot In Hoogkerk in de begroting 
opgenomen. Zo lang het depot nog niet volledig in gebruik is bij de Groninger 
Archieven worden delen verhuurd aan andere archiefinstellingen. Gezien de 
belangstelling uit het veld behoort dit tot de mogelijkheden. Gemeente en Rijk 
hebben mondeling aangegeven dat deze inkomsten ten goede kunnen komen 
aan de kerntaken van de Groninger Archieven. Het Rijk heeft wel aangekondigd 
dat het restdeel van het Rijk alleen nog mag worden gebruikt voor 
archiefinstellingen die een functie vervullen voor het Rijk of door middel van een 
overeenkomst verbonden zijn aan de Groninger Archieven. 
Er bestaan grote kansen voor dienstveriening op de zakelijke markt en de 
Groninger Archieven zullen daar, binnen de wettelijke en inhoudelijke 
beperkingen, gebruik van maken. 
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Kosten 

Salariskosten 
De lonen, saiarissen en sociale lasten worden in 2014 verhoogd met 1,5% De 
salarlsbegroting, verzorgd door de gemeente Groningen afd. 
DIA/salarisadministratie, houdt rekening met deze index. In de salariskosten is 
een bedrag van C 105.000 opgenomen voor het verwerken van achteretanden 
op het gebied van de verschillende collecties. 

E'depot 
De organisatie zal langzaamaan worden ingesteld op de combinatie van het 
papleren archief en het e-archief. Dit geldt zowel voor de selectie van nieuwe 
medewerkers als voor het opieidingenaanbod voor de huidige medewerkers. We 
zullen deze verandering moeten uitvoeren op basis van het huidige budget. De 
daadwerkelijk exploitatie van het e-depot gaat in per 2015 of 2016. Dan zullen 
we opnieuw de begroting tegen het licht moeten houden. Maar pas als er 
realistlsche cijfers zijn over de bekostiging van het e-depot. 

Overige personele kosten 
De daling van deze kosten wordt met name veroorzaakt door minder personeel 
van Iederz op de scanafdeling. De laatste jaren is een ontwikkeling gaande 
waarbij de gesubsidieerde arbeidsplaatsen van de Dienst Sociale Zaken 
verdwijnen en er steeds meer een beroep moet worden gedaan op de Dienst 
Sociale Werkplaats (Iederz). 

Doefstelling 
De belangrijkste financiele doelstelling van het personeelsbeleid Is het 
vasthouden aan een budget tussen 40% en 50% van het totale budget 

Collectiebeheer 
Hier is sprake van kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan het 
collectiebeheer. Er zijn een paar thema's te onderscheiden: kosten depot en 
kosten verfilming en digitalisering. 

Overige producten publieksbereik 
Voornamelijk PR en marketingkosten. De Groninger Archieven ontwikkelen geen 
apart tentoonstellingsbeleid. De presentaties in de hal ondersteunen de andere 
activiteiten zoals bijvoorbeeld boekpresentaties, nieuwe inventarissen en 
activiteiten van het OVCG, het Huis van de Groninger Cultuur of het Poparchlef. 
Een autonoom tentoonstellingsprogramma is te kostbaar in verhouding tot de 
bezoekersaantallen. Een uitbreiding van de activiteiten zou het beleid in de 
toekomst kunnen veranderen. Eens in de 2 jaar zijn er kosten voor vernieuwing 
van de onderzoeksgids van € 10.000. 

Gevarieerd dienstverieningspakket 
Naast diverse kosten met betrekking tot de studiezaal is de aanschaf van boeken 
voor de bibliotheek hier opgenomen. De uitbreiding van de bibliotheek is het 
enige budget collectle-uitbreiding en wordt hier opgevat als een vorm van 
dienstveriening. 
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Projectkosten 

Zie programmagelden/doeluitkeringen. 

Huren 

De stijging van de huur wordt geindexeerd op 2%. 

Exploitatiekosten 
Deze begroting wordt, met uitzondering van de OZB, luchtzuivering, 
schoonmaakkosten en levering & diensten Hoogkerk, gemaakt door de 
Commissie van Beheer van Cascade. De meevaller op de overige 
huisvestingskosten heeft betrekking op een hoger dan verwachte teruggave voor 
electra en gas. 
Doelstellmgen 
Naast Cascadeplein 4 beschikken de Groninger Archieven over het nieuwe depot 
in Hoogkerk. Het depot dat kon worden gerealiseerd met steun van Rijk en 
Gemeente. 
Cascadeplein 4 zal verder worden verbeterd. In 2008 en 2009 Is de hal 
aangepast en beter geschikt gemaakt voor publieksactivitelten. In 2013 en 2014 
zijn wederom enkele veranderingen aangebracht. 

Licenties en onderhoudskosten ICT 
De stijging van deze kosten wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding van 
de bandbreedte van Ziggo / glasvezel. De kosten van ICT zullen de komende 
jaren verder toenemen. Digitalisering is een speerpunt van het Rijksbeleid en 
van het eigen beleld. Maar digitalisering is niet alleen de presentatie van 
gegevens via Internet. De andere kant is het beheer van de databestanden, De 
laatste jaren is daar veel in geinvesteerd door nieuwe servers en een betere 
back-up. 

Doelstellingen 
De Groninger Archieven regelen vanaf 2007 het beheer en de opslag van digitale 
data op een structurele wijze. De samenhang tussen scanning, presentatie en 
beheer wordt systematisch opgezet en uitgewerkt. 

Organisatie- en overheadkosten 
De daling van deze kosten wordt onder meer verklaard door een nieuw contract 
voor de kopieerapparaten en lagere onderhoudskosten voor de hal/studiezaal. 

Rentekosten 
Door het verplicht schatkistbankieren vanaf januari 2014 stijgen de bankkosten. 
In januari 2007 is een lening door de Rabobank verstrekt van € 450.000 met een 
looptijd van 10 jaar. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen dalen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kosten 
voor afschrijving van automatiseringsapparatuur. 

Ootaties aan projecten 
In 2015 is de doorbelasting van Genlias/Stap niet meer van toepassing. 
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Ten behoeve van het Poparchlef en het Verhaal van Groningen wordt totaal € 
12.500 verstrekt. 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting slaat van baten en lasten over 2015 

Baten 

I 

I I 

I I I 

Aloemene baten 
Bijdrage partners 
Overige algemene baten 

Subtotaal algemene baten 

Diverse baten 
Publieksinkomsten / reguHere inkomsten 
Programmagelden en doelultkerlngen 
Dienstverlening aan derden 

Subtotaal directe baten 

Overioe baten 
Viijval ult voorzieningen / gepassiveerde subsidies 
Bijzondere baten 

Subtotaal overige baten 

Totaal baten 

Kosten 

I ] 

I I I 

IV 

V 

VI 

VII 

vm 

Personele kosten 
Salariskosten 
Overige personele kosten 

Subtotaal personele kosten 

Plregg mat'^rlol? Nffjrttn 

Prgjggtkpstfin 
Project WiGeDok 
Beeldbank Groningen 
Belioudsgelden 
Namen, landschap & geschiedenis 

Subtotaal projectkosten 

Kosten zakeliike dienstverlening 

Huisvestingskosten 
Huren 
Exploitatiekosten 

Qrganis3tle CP PvertiwjKostsn 
Ucenti^ & onderhoudskosten ICT 

- Organisatie & overheadkosten 
Kaoitaalkosten 

Rentekosten 
Afschrijvingen 

Subtotaal Indirecte materiele kosten 

Dotatles 
Bultengewone kosten 

Subtotaal overige kosten 

Totaal kosten 

Resultaat ult gewone bedrijfsvoering voor bestemming 

Toevoeging aan reserves 
Onttrekking aan reserve weerstandsvermogen 

Resultaat na bestemming 

Realisatie Begroting Begroting 
2013 2014 201S 

5.065.376 5.120.443 5.175.831 
47.533 50.213 43.657 

.5in2^90_9 5.170^656 5..220.488 

44.961 48.909 45.865 
6.462 100.000 0 

161.426 37.390 35.000 
.,.„_.212._849 186^299 60M65 

9.565 8.300 8.300 
0 0 0 

9.565 8.300 8.300 

5.335.324 5.365.255 5.309.653 

2.238.610 2.142.508 2.260.841 
181.497 166.339 171.350 

2.420..107. 2.308.847 2..432.191, 

19.308 48.550 29.550 

2.259 0 0 
0 3.500 0 

42.000 42.000 42.000 
0 100.000 0 

44,259 145..500. .42^000. 

98.672 0 0 

1.809.748 1.811.253 1.850.952 
338.846 402.609 375,623 

185.632 183.512 192.000 
212.630 201.706 193.541 

11.439 5.646 8,236 
207.803 213.561 173,060 

2.766.098 2.818.287 2.793.412 

25.353 44.071 12.500 
0 0 0 

25353, 44.071 ....AiiSOO. 

5.373.797 5.365.255 5.309.653 

-38.473 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

-38.473 0 0 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2015 

Omschrijving Realisatie Begroting Begroting 
2013 2014 2015 

Baten 
I Algemene baten 

Si jdrage par tners • 
Bijdrage Rijk 2.532.054 2.559.083 2.582.949 
BIjdr Rijk Beh gelden 42.000 42.000 42.000 
Bijdrage Gemeente 2.083.191 2.107.148 2.133.487 
Bijdrage Provincie 408.131 412.212 418.395 

"s.ois ' f f i ' • S.'125AA3 5.176.831 

Ov algemene baten 
Huis vd Gron. Cultuur 13.629 13.765 13.629 
stichting GAVA 0 0 0 
Stichting OVCG 11.779 11.898 11.779 
Beeldbank Groningen 16.650 17.550 16.650 
Ov. alg. baten 0 0 0 
Rentebaten 5.476 7.000 1.600 

47.533 "soTfi* 43.657 
5.112.909 5.170.656 5.220.488 

11 Diverse baten 
Publ- cq regul iere Inkomsten 
Fotografie / scans 11.933 20.000 12.173 
Duplicering 1.190 3.056 1.214 
Gebruiksrecht 4.775 4.034 4.871 
Schriftelijke inlichtingen 1.743 2.515 1.778 
Genllas 0 880 0 
Beeldbank 4.187 3.566 4.271 
Godert Walter 217 427 221 
Cursussen 2.616 1.218 2.668 
Factliteiten 4.099 3.913 4.182 
Opbrengst huisvesting 3.224 4.300 3.289 
Overige 10.976 

. „ „ „ . . 
5.000 11.196 

48.909 45.865 

Programgelden/doe ui tk 
Project WiGeDok 6.462 0 0 
Namen, Landschap en ge 0 100.000 0 

6.462 100.000 0 

Dienstver i . aan derden 
Zakelijke dienstverlening 12.015 30.000 30.000 
Teruggave arch. Sur. 131.511 0 0 
Opbrengst depotverhuur 17.900 7.390 5.000 

161,426 37.390 "35.006' 
212.849 186.299 80.855 

III Overiae baten 
Vrl jva l u i t voorz ien ingen/ 
gepassiveerde subsidies 
Res. afschr. balustrades 8.300 8.300 8.300 
Res. afschr camcorder 1.265 0 0 

9,565 8.300 "grsoo' 
Bi jzondere baten 

Bijzondere baten 0 0 0 
0 0 0 

9.565 8.300 8.300 

Totaal baten S.33S.324 5.365.255 5.309.653 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2015 

Omschrijving Realisatie 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Kosten 
te ko 

Salariskosten 
Lonen en saiarissen 1.886.687 

"CimMT 
Sociale lasten 190.066 
Pensioenlasten 264.3J01 

"2.341.054' 
Surinamearchlef -60.444 
Aan projecten doorberek( -42.000 

"2.228.616' 

Overige pers kosten 
Ultzendburo's 
Flex Personeel 
Personeel Iederz 
Extern personeel 
Gedetacheerd 
Opieid ingskosten 
Inhuur Arbodienst 
Medische beh.kstn,pers. 
EHBO &BHV I 
Kosten vrijwilligers/stag. 
Verzorging salarisadm. 
Kstn. OR 
Overige pers. kosten 

Jirecfe materiele kosten 
Collectiebeheer 
Transportkosten archief 
Aankoop archivalla j 
Onderhoudskosten depot 
Gebruiksgoederen depot 
Externe kosten depot j 
Gebr. goed. verfllm./foto 
Ondh. app. cons./restaur 
Gebr. goed, cons./rest. 
Externe kosten verfllminc 
Externe kstn digltallserlm 
Bijdrage behoudsgelden 

Ov prod publieksbereik 
Drukkosten catalogi/brpc 
Felth-magazine 
Onderzoeksgids 
Kosten cursussen 
Tentoonstellingskosten 
Evenem./open dagen 
Kosten rondleldingen 

24.283 
45.915 
58.053 

0 
7.488 
9.666 
1.038 
2.019 

0 
10.662 
10.572 

0 
. 11.802 

liEWf* 

1.990 
0 

334 
6.706 
1.025 

97 
0 

669 
366 

0 
_0. 

11.187 

0 
0 
0 

1.548 
776 

2,447 
191 

'4.963 

Qevarleerd dienstver i pakket 
Boeken 2.431 
Boeken voor verkoop 0 
Ondh. readers & printers 0 
Kosten studiezaal 727 

2.420.107 

2.184.508 
0 

-42.000 
'2.'l42.lW 

25.000 
53.412 
21.000 
3.000 
7.500 

25.000 
1.027 
1.667 

846 
6.633 

11.954 
300 

9J0O 
'166.339' 

2.500 
1.000 

500 
10.000 
2.000 
1.500 

500 
3.600 

300 
2.000 

0 
• 23.900* 

250 
2.500 
10.000 
1.000 
1.000 
1.000 
500 

"ie'lio 

4.000 
1.000 
1.300 
2.100 

"6.400 

2.308.847 

2.302.841 
0 

-42.000 
T266r84T' 

25.000 
47.000 
45.000 

0 
7.500 
15.000 
1.050 
2.000 
1.000 
7.500 
11.000 

300 
9.000 

2.500 
1.000 
500 

7.500 
1.500 
1.500 
500 

1.000 
500 
500 
0 

'iTooo' 

1.500 
0 
0 

1.000 
1.000 
2.500 
250 

'6.256' 

3.000 
500 

1.300 
1.500 

'6.300 

2.432.191 

19.308 48.550 29.550 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2015 

Omschrijving Reallsatii 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

111 Pro/ecf/rosier) 
Project WiGeDok 2.259 
Beeldbank Groningen 0 
Behoudsgelden 42.000 
Namen, landschap & gesi 0 

0 
3.500 

42.000 
100.000 

0 
0 

42.000 
0 

IV Kosten zakeliike dienstverlening 
Teruggave arch. Sur. 

Huismstlngskt 
Huren 
Huur RGD 1.759.293 
BIjdr Kllmaat koel depot -24.272 
Depot Hoogkerk 74.727 

•'T.8091748" 
Explo i tat iekosten 
Beheerskosten 52.302 
OZB Cascadeplein 19.857 
OZB Hoogkerk 1.380 
Onderh. gebouw/install. 20.368 
Luchtzuivering depots j 37.516 
Levering&dlensten Hoogk 16.744 
Schoonmaak Hoogkerk 1.902 
Elektra 104.303 
Gas 57.928 
Water 886 
Schoonmaakartikeien 0 
Schoonmaakbedrijven 50.359 
Bewaking/bevelliging 15.228 
Overige huisvestingkstn. -39.928 

338.846 

44.259 

98.672 

145.500 42.000 

1.758.779 
-23.000 
.75.474 

"i.sii.isi' 

53.405 
20.254 

1.408 
13.168 
58.237 
16.878 

1.894 
108.819 
60.435 

727 
1.500 

49.065 
15.430 
1.389 

'"462.669 

1.797.121 
-23.000 
76JB31 

TSso.gsI" 
56,031 
21.451 

1,448 
17.196 
36.298 
17.216 
2.008 

104.137 
48.875 

285 
1.500 

52.500 
13.177 
3.500 

""3'75.623 
2.148.594 2.213.862 2.226.S7S 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2015 

Omschrijving Realisatie Begroting Begroting 
2013 2014 2015 

VI Omanisatie en overheadk 
Licenties & ondhkstn. ICt 
Dig depot + hosten PIctui 35.745 40.000 37.000 
Ziggo / glasvezel 3.993 4.302 12.000 
Archieftoank 944 5.500 1.000 
Abonnement intemet 85 350 100 
Extern netwerk beheer 18.382 20.000 20.000 
Contributie Eduglas 571 700 600 
Schaduw Infrastruct RC 25.146 20.000 26.000 
SLA met AKSI-automatIS' 13.795 14.000 14.000 
Hosten toegangen De Ret 25.452 21.600 26.000 
Ondertioud MAlS-flexis 13.920 13.600 14.500 
Abonn. antivirus 1.388 2.795 2.000 
Onderhoud Exact 3.009 5.500 3.000 
GronlngerArchlefnet 1.331 665 1.350 
Convenant e-depot 0 5.000 0 
Lie. mIcrosoft/Surfdienste 2.264 1.250 2.500 
Hosten 4 websites Adix 2.358 1.100 2.400 
Ondh. Decos 14.966 7.000 7.000 
WIeWasWie 15.000 15.000 15.000 
Licenties Oracle 2.243 3.300 2.250 
TIjdregistratie Atrea 803 650 800 
Beheerkosten Cartago 1,458 1.200 1.500 
Ov. licenties en onderhou 2.781 0 3.000 

rss.eYi' 183.512 192.000 
Org . - en overheadkstn. 
Kantoorbenodigdheden 4.744 8.000 8.000 
Drukwerk & papier 2.501 3.500 3.500 
Tele/datacommunicatle 15.922 11.000 12.500 
Onderhoud scanapparatu 14.215 10.000 15.000 
Ondh. ov. Inventaris 0 2.000 2.000 
Ondh. kantoor en studiez 21.955 1.250 2.500 
Ondh. depotinr./app. 1.150 1.750 1.750 
Onderhoud ICT 5.249 1.150 3.500 
Porti en vracht 310 200 300 
Postbus en postverzendir 18.228 22.000 20.000 
Investering !nr. < € 2.30i 381 1.250 1.250 
Kleine Inv. Hoogkerk 0 750 750 
Inv, kant./studlez < € 2.: 1.638 4.000 2.500 
Inv. depot/app, < C 2.30 0 1,750 1.850 
Inv. ICT < € 2.300 5.292 12.000 10.000 
Inv. ov. inventaris < € 2. 1.146 1.750 1.750 
Huur kntr./studie/scan 24.369 27.000 12.000 
Accountantskosten 19.124 19.000 20.000 
Ontwikkeling website 3.110 8,000 5.000 
Advertentlekosten 2.803 3.000 3.000 
Externe advlezen 3.288 2.500 3.750 
Assurantles 17.218 17.350 17.500 
Tijdschr./abonnementen 6.575 5.000 5.700 
Transportkstn dep Hoogk 1.246 1.600 1.400 
Deel. relskstn. binnenl. 7.600 9.000 8.500 
Representatie 3.009 900 2.000 
Verzorging koffie autom. 8.666 8.636 6.541 
Inkopen fadlltelten 4.435 3.850 4.500 
Fadlltelten div. kosten 2.338 600 2.000 
Bestuurskosten 1.205 720 1.000 
Kasverschlilen -53 200 0 
Voorz dub deb 3.000 0 0 
Diverse kstn Hoogkerk 1.821 2.500 2.000 
Afschr dub deb 2.799 1.500 2.500 
Overige alg. kosten 7.246 8.000 8,000 

212.63"o' 201.706 193.541 
398.262 385.218 385.541 
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RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2015 

Omschrijving Realisatie Begroting Begroting 
2013 2014 2015 

vn Kaoitaalkosten 
Rentekosten 
Bankrente en -kosten 2.205 0 4,650 
Rentekosten lening 1 1.725 148 0 
Rentekosten lening I I 7.509 

. . „ . „ . 
5,498 3.586 
5,646 8,236 

Afschrijvingen 
Kantoormeubllair 3.150 12.486 6.692 
Kantoormachlnes 6.228 3,419 2.098 
Automatiseringsapp. 89,713 96.287 61.496 
Software 3.015 2.512 867 
Afsluiting bailustrades 8.300 8.300 8.300 
Depotindchting 7.664 7.485 10.331 
Verfilming/fotografie 32,534 32.000 29.561 
Kantine inrichting 429 429 429 
Studiezaal 1.030 683 2.178 
Readers 8i printers 3,173 3.173 3.173 
Depot dakconstructie 533 533 533 
Inrichting/installaties 3,682 3.155 2.855 
Koffierulmte 6.312 1.052 0 
Verbouwing Hoogkerk 12.613 12.613 12.613 
Tech, Install, Hoogkerk 10.396 10.396 10.396 
Inrichting depot Hoogker 11.158 11.158 11,158 
Inrichting hal 7.873 7.880 10.380 

207.803 213.561 173.060 
219,242 219.207 181.296 

VIII Overiae kosten 
Dotaties 
Bijdrage poparchlef 7.500 7,500 7,500 
Bijdrage Groninger Forun 0 2.500 0 
Bijdrage Geniias/Stap 10.353 26.571 0 
Bijdrage Verhaal v Gron. 7.500 7.500 5.000 

25.353 44.071 12.500 

Totaal kosten 5.373.797 5.365.255 5.309.653 

Resyitaat uit gewon< k 

bedrijfsvoering voor 
bestemming -38.473 0 0 

Nutaties in reserves 
Onttrek weerst verm 0 0 0 
Donatie 0 0 0 

0 0 0 

Resultaat na bestemming -38.473 0 0 
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Jaarstukken 2013 
4 maart 2014 

Regionaal Historisch Centmm "Groninger Archieven" 
Postbus 30040 
9700 RM GRONINGEN 

i 

i 
m 

Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" J | 
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Jaarverslag 

1.1 Informatie over de Gemeenschappelijke Regeling 

Rechtsvorm 
Blijkens publicatie in de Staatscourant d.d. 24 oktober 2001 werd de Gemeenschappelijke Regeling getroffen 
tussen de Minister van Ondenwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Gemeente Groningen tot oprichting van het 
openbaar lichaam Regionaal Historisch Centmm "Groninger Archieven". dat gevestigd is te Groningen. 

Dceisteiling en activiteiten 
Oe doelstelling luidt volgens artikel 2 van deze Gemeenschappelijke Regeling: de b e l l e n van de minister en de 
gemeente bij alle aangetegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, 
schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchfefbevraarplaats in de provincie Gronit^en en de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats van Groningen in gezamenlijkheid te behartigen. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur bestaat per 31 december 2013 uit vier leden, waarvan twee door de Raad van de 
Gemeente Groningen zijn aangewezen en twee door de Minister van Ondenvijs, Cultuur en Wetenschappen. 

De raad van Gemeente Groningen wordt vertegenwoordigd door: 
0 de heer drs. ir. G.J.D. Offerman lid; vanaf december 2012; 
» de heer mr. J. Seton, vice-voorzitter; vanaf oktober 2001. 
« de heer J. Evenhuis, lid; vanaf 30-05-2013. 

De minister wordt vertegenwoordigd door. 
e mevrouw drs. J.A.J. Stam, voorzitter; vanaf januari 2005; 
» de heer drs. D. Mulder, lid; vanaf juni 2007. 

De directie wordt gevoerd door de heer drs. E. de Jonge, die iier 14 maart 2005 door het algemeen bestuur 
gemandateerd is tot het vertegenwoordigen van genoemd bestuur in onderstaande zaken: 
• het aangaan van conb^actuele verplichtingen en betalingen, mils het totaal van de aangegane verplichtingen 

binnen de goedgekeurde begroting valt; 
« het aangaan van leningen, mits het bestuur daar haar goedkeuring aan verieent; 
• het in dienst nemen, ontslaan en schorsen van personeel, met uitzondering van de directeur; 
• het vertegenwoordigen van het bestuur in en buiten recite. 

Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archiev^" 
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1.2 Programmaverantwoording en paragrafen 

Balans 
i Het boekjaar 2013 is met een negatief resultaat na bestemming van € 38.473 afgesloten (pag. 10). 

I Vooruittopend op liet besluit van het bestuur is het resultaat na bestemming over 2013 ten laste gebracht van de 
algemene resenre. 

i De algemene resen/e is ais gevolg van het negatieve resultaat gedaald naar € 234.083 (pag. 9). Dit is 4,6% van 
de gezamenlijke tHjdnagen van Rijk, Gemeente en Provincie. Het eigen vermogen (algemene resen/e en 

I bestemmingsreserves) bedraagt € 517.516 (pag. 9). Dit is 10,2% van de gezamenlijke bijdragen van Rijk, 
Gemeente en Provincie. Het surplus boven de 10% is specitek bestemd voor mogelijke komende financiele 

I tegenvallers als onderdeel van de bestemmingsreserve weerstandsvermogen. 

De investeringen van € 55.909 hebben betrekking op automatiseringsapparatuur, scanapparatuur en inrichting 
studiezaal en hal (pag. 12). 

I Overige vorderingen: het te ontvangen bedrag van het Nattonaal Archief van € 17.500 heeft betrekking op een 
bijdrage in de investering in de klimaatvoorziening depots € 17.500. Het tiedrag van € 41.845 heefi betrekking op 

I te veel betaald aan voorschotten in 2012 aan de facilltaire dienst van Cascade (pag. 13). 

De liquide middelen zijn iets gestegen ten opzichte van 2012 (pag. 13). 

Vooraeningen (pag. 15 ev): De voorziening klimaat-koelmachine depot G wordt gefinancierd door het Rijk. 
I De voorziening balustrade is bestemd voor een aanpassing met veiiigheidsglas voor de balustrades op de 1^ en 

2" verdieping in vertiand met het afechenmen van vluchtweg incl. ARBO-voorziening. 
I De voorziening Namen, landschap & Geschiedenis is een bijdrage van de provincie Groningen voor het nog te 

starten project: het laten verzamelen en vastleggen van topografisc^ namen, verhalen en beelden met 
I presentaBe via de website www.hetveft»feft^njt^»f.r i l . . 

Overige algemene kosten (pag. 18): ao^untantskosten 2013 € 17.152. Luchtzuivering depots € 36.298. 
I Sen/icekosten 2012 + 2013 Rijksgebouwendienst € 60.000. Poparchief € 7.50O. Ondertioud hal € 15.005. 

Diversen €13.217. 

I 
Baten en lasten 

• De bijdrage van het Rijk inclusief behoudsgelden stijgt met 0,92%. De gemeentelijke bijdrage stijgt met 1,69%. De 
" bijdrage van de provincie stijgt met 1% (pag. 20). De totale bijdrage stijgt met 1,25% (€ 52.057). 
I Overige algemene baten: de stichting Huis van de Groninger Cultuur, de stichting Ooriogs- en Verzetscentnim 

Groningen en de stk:hting Gronings Audio Visueel Archief vergoeden jaariijks een bedrag aan de Groninger 
I Archieven. Besloten is de vergoeding van GAVA l»nnen GAVA te bestemmen. De baten t»j Beeldbank Groningen 

betreffen jaariijkse bijdragen van gemeenten en watersdiappen aan de website (pag. 20). 

De daling van de publieksinkomsten wordt veroorzaakt door een rubriceringsfout in de dienstveriening in 2012 en 
^Snmailgie verhuur van ruimte aan de gemeente Groningen in 2012 (pag. 20). 

De opbrengsten zakelijke dienstveriening bestaan hooMzakelijk uit werkzaamheden ten behoeve van het project 
I 'teruggave archief Suriname' in opdracht van het Nationaal Archief € 131.511. daamaast zijn er opbrengsten uit 

beweriting van archieven € 8.616 en verkoop gebruiksgoederen depot € 3.399 (pag. 20). 

Oe opbrengst depotveriiuur wordt ontvangen van de Reditttank Groningen, het Drents Archief, de gemeenten 
Winsum en Sneek (pag. 20). 

Salarislasten: de lonen en saiarissen zijn op het niveau gebleven van 2012 (pag. 21). 

Oe daling van de personete bezetting vindt grotendeels plaats binnen de projectmedewerkers en medewerkers 
I collectiet»heer (pag. 21). 

De dating van de overige pensoneelskosten wordt grotendeels verklaard door lagere kosten voor uitzendkrachten, 
DSW personeel. Flex per»}neel, detachering en o^ddingskost«i (pag. 21). 

I De daling van de directe materiele kosten wordt veroorzaakt door lagere kosten voor aanschaf gebmiksgoederen 
restauratie, transportkosten archief en kosten onderzoeksgids (pag. 22). 

De daling van de projectkosten wordt verklaani door afronding van het project WiGeDok (pag. 22). 

H Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" 
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De daling van de kosten zakelijke dienstverlening (Suriname archieO wordt veroorzaakt door lagere salarislasten 
(pag.22). 

Ondanks een stijging van de huur met 2,16%, blijven de huisvestingskosten nagenoeg gelijk. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een daling van de overige huisvestingskosten: luchtzuivering depots, schoonmaakbedrijven en 
lemggave fadlitair Cascade 2012 (pag. 22). 

De stijging van de licenties en ondertioudskosten ICT wordt voor een groot deel veroorzaakt door een 
rubriceringsfout in 2012. Abusievelijk Is er in 2012 € 15.000 geboekt bij de overige kosten/bijdrage STAP (pag 
22). Oit bedrag hoort thuis bij de licenties en ondertioudskosten iCT en heefl betrekking op de 
deeinemersbljdrage WieWasWie (pag. 22). 

De kosten voor organisatie- en overhead zljn gestegen ten opzichte van 2012 (pag. 22). Dit wordt veroorzaakt 
door een rubriceringsfout van € 16.000 in 2012, hogere kosten voor onderhoud van ICT, scanapparatuur en 
kantoor/studiezaal/hal. 

Overige kosten; de liquidatie van STAP, de landelijke beheerder van Genlias/WieWasWaar, is tot een 
verantwoordelijkheid gebracht van de RHC's. In 2013 betaald Regionaal Historisch Centrum "Groninger 
Archieven" daarvoor € 10.353 (pag. 23). 

Regionaal Histortscli Centrum "Groningef Archfeven" 
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2013 
(na besterrtming resultaat) 

Act iva 
Vaste activa 
Materiele vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 

Financiile vaste activa 
Overige uitzetb'ngen 

VIottende activa 
UitzetUngen 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 

31-12-2013 31-12-2012 
€ € 

924.431 1:077.640 

22.500 40.000 

238.496 355.295 

27.911 1.874 

38.451 20,180 

1.251.789 1.494.989 

i 

i 

i 

SH 

I 

I 

I 

i 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I 

I 
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I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

Passiva 
Eigen vemiogen 
Algemene resen/es 
Bestemmingsreserves 

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 

Vaste schulden 
Binnenlandse banken en overige financiSle insteilingen 

VIottende passiva 
Netto VIottende schulden 
Overige schulden 

31-12-2013 
€ 

234.083 
283.433 

517 516 

158.568 

161.250 

Overlopende passiva 

278.639 

135816 

31-12-2012 

272 556 
283433 

555989 

166.112 

266,250 

348 646 

157.992 

1,251.789 1.494.989 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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2.2 Programmarekening over 2013 

Algemene baten 
Bijdrage partners 
Overige algemene baten 

Diverse baten 
Publieksinkomsten en reguliere inkomsten 
Programmagelden en doelultkeringen 
Dienstveriening derden 

Overige baten 
Vrijval uit voorzieningen en gepassiveerde subsidies 
Bijzondere baten 

Totaal baten 

Pensoneelskosten 
Lonen en saiarissen en sociale lasten 
Overige personeeiskosten 

Overige kosten 
Directe materiele kosten 
Projectkosten 
Kosten zakelijke dienstverlening 
Huisvestingskosten 
Organisatie en overiieadkosten 
Rentekosten 
Afschrijvingskosten 
Dotaties aan projecten 
Overige kosten 

Werkelijk Begroot Werî elljk 
2013 2013 2012 

€ € ' € 

5,065.376 5.063-357 5,003 319 
47-533 53727 51 299 

5 112.909 5.117084 5 054,618 

40 774 41,519 56.261 
6.462 0 91.661 

165613 508 413 466 759 

212,849 549 932 614.681 

9,565 0 11.641 
0 0 13 671 

9.565 0 25312 

5.335.323 5.667 016 5 694.611 

2238.610 2.231.738 2 239,359 
181.497 140 526 247.659 

2 420.107 2372.264 2.487.018 

19.308 21,305 40.121 
44 259 45.500 143,818 
98.672 439.213 273,688 

2 170.549 2 220.129 2.149.965 
371.723 416 564 347.074 

11.439 9.485 13.868 
207.802 173.048 211.778 

15 000 20.000 15.000 
14937 0 27,870 

2 953 689 3.345.244 3 223.182 

• • • • I 

I 

I • 
I 

Totaal lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming 
Toevoeging aan resen/es 
Onttrekking aan reserves 

5 373.796 

Resultaat na bestemming 

Regionaal Historisch Centrum "Gronsnger Arcliieven" 

-38.473 
0 

38.473 

5 717 508 

-50 492 
0 

50,492 

5710200 

-15.589 
0 

15 589 

10 
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I 
I '""^ ~'--~^ 

I 2.3 Algemene toelichting 

I 2.3.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

I Algemeen 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt venneld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. I 

I De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten. 

I 

I 

I 
Ultzettingen, overlopende activa, liquide middelen en vIottende passiva 

I Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van individuele beoordeling. 

I 

I 

I 

Materiele vaste activa 
De overige vaste bedrijfsmWdelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, venrinderd met jaariijkse lineaire 
af schrij vingstermijnen, gebaseerd op de economische ievensduur. Afgeschreven wordt vanaf het moment van 
Ingebmlkname. 

Bestemmingsreserves 
Dit betreffen door het bestuur bestemde fondsen voor spedfieke doeleinden. 
Op basis van voortschrijdende inzichten kan het bestuur besluiten deze fondsen op een andere wijze aan te 

I wenden. 

I Resultaat na bestemming 
Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves Het resultaat 

I na bestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve, 

Voorzieningen 
1 De overige voorzieningen zijn gevomid in verband met verplichting tot besteding van de middelen aan een doe! 

dat is opgeiegd door derden. 

I 
Vaste schulden 

• Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominate waarde, verminderd met de reeds gedane aflossingen 
Vaste schulden hebben een renletypische looptijd van een jaar of langer. 

I 

I 
Algemeen 

I Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben Voordelige saldi worden slechts 
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Nadelige saldi en risico's die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaan-ekening bekend zijn geworden. 

2.3.2 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

I Bijdrage partners 
Dit betreft de subsidie van het Rijk en van de gemeente en omvat de in de gemeenschappelijke regeling of 

I anderszins overeengekomen bijdrage in het exploitatieresultaat. 

Overige algemene baten 
Dil betreft ontvangen subsidiegelden van diverse insteilingen. 

I Diverse baten 
Diverse baten betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exdusief de over de omzet 

H geheven belastingen onder aftrek van kortingen. 

m Afschrijvingen 
De afschrijvingen op bedrijfsinventarissen en overige vaste bedrijfsmiddeien worden berekend via vaste 

_ percentages van de aanschafwaarde. 
I 

I 

I 

P Regionaal HIstorisclj Centrum "Groninger Afchies/en" 1 
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2.4 Toelichting op de balans 

Activa 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 

De mutaties in de materiele vaste activa kunnen ais volgt woralen samengevat: 

Begin boekjaar 
Aansdiafwaarde 
Afechrijvingen 

Boekwaarde 

Mutatie traekjaar 
Investeringen 
Oesinvesteringen 
Afschrijvingen 
Afschrijving desinvesteringen 

£inde boekjaar 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

Boekwaarde 

Afschrijvfngspercentages 
De afschrijvingspen::entages variiren van 4,0% tot 33,3%. 

Overige 
vaste 
bedrijfs
middeien 

3.713.969 
-2.636.329 

1.077.640 

55.909 
0 

-209.118 
0 

-153.209 

3.769.878 
-2.845.447 

924.431 

i 

I 

i 

I 

i 

I 

I 

I 

I 
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I 

I 

I 

I 
I 

f 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

Financiele vaste activa 

Ministerie van OC&W (Nationaal Archief) 

Betreft een vordering inzake de bijdrage in de investering in de 
klimaatvoorzieningdepots ad € 110.000. waarvan op 31 december 2013 
het bedrag van € 70.000 is ontvangen. Het kortlopende deel van de vordering 
ad € 17.500 is verantvword onder de overige vorderingen. De vordering 
kent een looptijd van circa 4 jaar. 

VIottende activa 

Ultzettingen 

Overtge vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Rente spaarrekening 
Vooruittietaaide abonnementen 
Te ontvangen Nationaal Archief 
Te ontvangen teruggaaf Bel. Dienst inzake WAO 
Te ontvangen Rijksbijdrage index 2013 
Te ontvangen fadlitaire dienst Cascade 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 
Rabotjank, spaarrekening nr. 34.56,784.406 
Rabobank, rekening-courant nr, 38 51.57.622 
Kas 
Kmisposfen 

Overlopende Activa 
Fiets privdproject 
Omzetbelasting 
Vooruit ontvangen factuur Picfurae 
Boeken ANWB 

Regionaal Histonscfi Centrum •'Groningef Archieven" 

31-12-2013 31-12-2012 
€ € 

22,500 40,000 

124.306 252296 
5,476 7.253 

0 2.500 
17.500 54 330 
9,156 0 
33,490 38122 
41 845 0 
6 724 793 

238,496 355.295 

15.000 0 
12.079 0 
1 025 2 540 
•193 -666 

27,911 1.874 

6 309 5 560 
2,971 7621 
29171 0 

0 6,999 

38,451 20.180 
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Passiva 

Eigen vermogen 

Algemene reserves 
Onder de algemene reserves is dat deel van het vermogen opgenomen 
welke vrij ter beschikking staat aan de gemeenschappeiijke regeling. 

Het verloop is als volgt weer te geven 
Stand per 1 januari 
Af exploitatieresultaat verslagjaar 

2013 
€ 

272 556 
-38 473 

2012 
€ 

288 145 
-15 589 

Stand per 31 december 234,083 272 556 

Bestemmingsreserves 
Onder de bestemmingsreserves is dat deel van het vermogen opgenomen 
waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend. 
Voor de volgende bestemmingen is een reserve gevomid: 

Weerstandsvermogen 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

283 433 
0 

283.433 
0 

Af onttrekkingen 
vrijval 

283,433 
0 
0 

283,433 
0 
0 

Saldo per 31 december 283.433 283.433 

De bestemmingsreserve weerstandvennogen is gevomid om de 
mogelijke bezuinigingen in de komende jaren te kunnen opvangen 

Regionaal Histotiscti Centwm "Grortinger Archieven" 14 
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i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

Saldo per 31 december 

2013 2012 

I Voorziening klimaat-koelmachine depot G 
• Saldo per 1 januari 88,312 110.000 

Bij dotatie 0 0 
I ______ 

88 312 110,000 
I Af, onttrekkingen -24 272 -21.688 

Saldo per 31 december 64.040 88 312 

I Voorziening balustrade 
Saldo per 1 januari 74,700 83.000 

I Bij dotatie 0 0 

I Af; 74J00 83 000 
" Onttrekkingen -8,300 -8 300 

I Saldo per 31 december 66 400 74.700 

I ™ ^ 
Voorziening Namen, Landschap & Geschiedenis 

I Saldo per 1 januari 0 0 
Bij: dotatie 28.128 0 

0 0 
Af: onttrekkingen 0 0 

Saldo per 31 december 28 128 

I 

I 

I 

I 

I 
1.955 12 630 

I Af; onttrekkingen -1.955 , -10.795 

Voorziening premiekorting 62+ 
Saldo per 1 januari 1.835 1.576 
Bij: dotatie 120 10.954 

Saldo per 31 december 0 1.835 

I Voorziening afschrijving camcorder 
Saldo per 1 januari 1.265 3,164 

I Bij dotatie 0 0 

I 

I Saldo per 31 december 

1.265 3164 
Af onttrekkingen -1.265 -1-898 

1 265 

Voorziening afischrtjving server depot Hoogkerk 
m Saldo per 1 januari 0 1442 
• Bij; dotatie 0 0 

0 1.442 
Af onttrekkingen 0 -1.442 

I Rcgiona*! Historis* Cantrum "Groninger Archieven" M 
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2013 2012 

Voorziening technische vervangingsinvesteringen 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekkingen 

Saldo per 31 december 

0 
0 

0 
0 

39-000 
0 

39,000 
-39.000 

Voorziening WiGeDok 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekkingen 

Saldo per 31 december 

91 719 
0 

91,719 
-91.719 

Totaal voorzieningen 158 568 166.112 

Regionaal Historisch Centrum "Grorsinger Archieven" 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

Vaste schulden 
Rabobank geldlening I 
Hoofdsom 
Aflossing 

Aflossing verslagjaar 

Saldo verschuldigd na 31 december 

Dit betreft een in 2004 door de Rabobank verstrekte lening groot 
€ 600.000. De resterende looptijd bedraagt 0,25 jaar. De aflossing is 
€ 15.000 per kwartaal, Het rentepercentage bedraagt 3,95%. 
De aflossingsverplichting komend verslagjaar betreft € 15,000. 
De omvang van de lening met een looptijd van langer dan 5 jaar 
bedraagt ultimo verslagjaar € 0 . 

Rabobank geldlening II 
Hoofdsom 
Aflossing 

Aflossing verslagjaar 

Saido verschuldigd na 31 december 

Totaal langtopende leningen 

Dit betreft een in 2007 door de Rabobank verstrekte lening groot 
€ 450.000. De resterende looptijd bedraagt 3,25 jaar De aflossing is 
€ 11.250 per kwartaal. Het rentepercentage bedraagt 4.25 % tot 
1 december 2017 
De aflossingsverplichting komend verslagjaar betreft € 45 000 
De omvang van de lening met een looptijd van langer dan 5 jaar 
bedraagt ultimo verslagjaar € 0. 

2013 2012 
€ € 

600 000 600.000 
-525 000 -465,000 

75 000 135.000 
-60.000 -60 000 

15,00) 75000 

450 000 450 000 
-258,750 -213 750 

191 250 236 250 
-45.000 -45,000 

146 250 191,250 

161,250 266 250 

Regionaal Histortsch Centrum "Groninger Archie«en' 17 
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31-12-2013 
€ 

31-12-2012 

VIottende passiva 

Netto vIottende passiva 
Overige schulden 
Crediteuren 
Overige algemene kosten 

Overlopende passiva 
Loonheffing 
Pensioenpremies 

129.467 
149-172 

144.230 
204.416 

278.639 348.646 

103.525 
32 291 

135 816 

122.897 
35,095 

157.992 

• • 
I • 
I • 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De organisatie heeft in 1997 een 20-jarige huurcontract afgesloten inzake bedrijfsnjimte. De jaariijkse huur wordt 
I gemdexeeid en bedraagt drca € 1.700.000. 

I De oi^anisatie heeft in 2007 een 15-jarig huurcontract (inclusief leveringen en diensten) afgesloten inzake het 
depot in Hoogkerk. De jaariijkse huur wordt geindexeerd en bedraagt drca € 75.000. 

De organisatie huurt enkele kantoorinventarissen met een looptijd korter dan vijf jaar. De jaariijkse verplichting 
bedraagt ca. € 17.500, 

De in de verantwoording opgenomen bijdragen dienen nog definitief te worden geaccordeerd. 

I Regionaal Hi»tori»ch Centrum "Qmmnq̂ r Arctiteven" I t 
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2.5 Toelichting op de programmarekening 
Weri«elijk 

2013 
€ 

Begroot 
2013 

€ 

Wericetijk 
2012 

€ 

Algemene baten 
Bijdrage Rijk 
Bijdrage Rijk Behoudsgelden 
Bijdrage Gemeente 
Bijdrage Provincie 

2.532.054 
42.000 

2,083.191 
408.131 

2.530.035 
42.000 

2.083.191 
408.131 

2.508.659 
42.000 

2.048.570 
404.090 

5.065.376 5.063.357 5.003.319 

Overige algemene t>aten 
Huis van de Groninger Cultuur 
StichHng OVCG 
Beeldbank Groningen 
Rent^aten 
Overige algemene baten 

13.629 
11.778 
16.650 
5.476 

0 

13.416 
14.311 
15.000 
7.000 
4.000 

13.427 
14.792 
15.750 
7.330 

0 

47.533 53.727 51.299 

Publieksinkomsten 
Dienstveriening 
Publieksbereik 
Factliteiten 
Huisvesting 

29.218 
4.232 
4.099 
3.225 

30.446 
1.544 
5.129 
4.400 

40.952 
2.491 
3.836 
8.982 

40.774 41.519 56.261 

Programmagelden en doelultkeringen 
WiGeDok 6.462 0 91.661 

6.462 0 91.661 

Dienstverlening aan derden 
Zakelijke dienstveriening 
Opbrengst depotverhuur 

147,713 
17.900 

501.613 
6,800 

459.^4 
7,095 

165.613 508,413 466.759 

Vrijval vooncieningen en gepassiveerde subsidies 
Afschrijving camcorder 
Afschrijving server depot Hoogkerk 
Afschrijving balustrades 

1.265 
0 

8.300 

0 
0 
0 

1 899 
1.442 
6.300 

Bijzondere baten 
Diversen 

Totaal baten 

S i 

• 9-565 0 11.641 • 0 0 13671 - -

0 0 13,671 1 

5.335.323 5.667.016 5 694.611 
n 
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i Personeeiskosten 

Lonen, saiarissen en sociale lasten 
Lonen en saiarissen 
Sociale lasten 
Pensioenen 
Loonkostensubsidie 
Doortjerekening projecten 

Werî elijk Begroot Weritelljk 
2013 2013 2012 

€ € € 

1.886.687 2.444.451 2.076,715 
190.066 224.351 
264.301 273.266 

0 0 -14.000 
-102.444 -212.713 -320-973 

2.238.610 2.231 738 2 239.359 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

E 

i 

Oveilge personeeiskosten 
Uitzendkrachten 24283 
DSW personeel 58.053 
Flex personeel 45915 
WIW personeel 0 
Detachering 7.488 
Opieidingskosten 9666 
Arbodienst 1038 
Medische kosten 2.019 
BHV 0 
Stagiaires en vrijwilligers 10.661 
Salarisadministratie 10,572 
OR 0 
Overige personeeiskosten 11.802 
Venekening TaS 0 

Totaai personele kosten 

Personele bezetting 
De personele bezetting is als volgt: 

Directie 
Stafeenheden 
Collectie en beheer 
Studiezaal 
Nieuwe media 
Publiekseducatie 
Projectmedewerkers 

181-497 

2.420.107 

_iS13 

1.50 
9,95 

12,20 
4,40 
5,25 
1,80 
0.6 

36 731 
36.885 
51-046 
5,578 
7.000 

35-000 
982 

1.401 
6 

4.225 
13-266 

349 
13.635 

-65.578 

140.526 

2.372.264 

37,257 
82.395 
51.338 
2,862 
15.020 
28.302 
1.007 
1,635 
829 

6.502 
11 718 

257 
8.527 

0 

247.659 

2.487.018 

2012 

1.50 
10.35 
14.45 
4,90 
5,25 
1,80 
4,20 

35.7 42,45 

E 

E 

1 

1 

i 

I 

I 

i 

Bezoldiging bestuurders 
Inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de volgende 
toelichting opgenomen. 
Naam: E. de Jonge 
Functie: directeur 
Brutosalaris 92.052 
Sociale veizekeringspremies en ingehouden loonheffing: 45,757 
Nettosalaris: 43.724 
Pensioenpremie werkgever; 17.990 

De directeur ontvangt geen belastbare vaste of variabele onkostenvergoedingen. In de jaan-ekening zijn geen 
voorzieningen verantwoord ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Er is sprake van een vast 
dienstvertrand. Reiskosten voor het werk zijn op basis van een ov-jaaritaart Representatie- en overige onkosten 
zijn voor rekening van de directeur. 
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Wertielijk Begroot Weri<elijk 
2012 

€ € € 

Overige kosten 

Directe materiele kosten 
Collectiebeheer 
Overige producten publieksbereik 
Dienstverieningspakket 

11,187 
4.963 
3.158 

1,809 
8.102 

11.394 

17.460 
15 842 
6.819 

19.308 21.305 40.121 

Projectkosten 
WiGeDok 
Beeldbank Groningen 
Behoudsgelden 
Hou't was 

2,259 
0 

42.000 
0 

0 
3.500 

42,000 
0 

101.818 
0 

42,000 
0 

44259 45.500 143818 

Kosten zakelijke dienstverlening 
Suriname archief 98.672 439.213 273.688 

Huisvestingskosten 
Huur Cascadeplein 
Huur Hoogkeri< 
Onderhoud 
Energie 
Overige huisvestingskosten 

1.735.022 
74.727 
42.323 

163.117 
155.360 

1,705.430 
74.452 
27.445 

206,509 
206.293 

1.688 544 
73.613 
20.525 

170-558 
196.725 

2.170-549 2,220129 2149,965 

Organisatie en overhead 
Lfcenties en onderhoudskosten ICT 
Organisatie en overheadkosten 

189.964 
181.759 

179.412 
237.152 

163-924 
183.150 

371.723 416.564 347-074 

Rentekosten 
Bankrente- en kosten 
Rente lening 1 
Rente lening 2 

2.205 
1,725 
7.509 

0 
2.074 
7.411 

596 
3.796 
9.476 

11-439 9.485 13.868 

Afschrijvingskosten 
Afschrijvingen activa met economisch nut 207.802 173.048 211.778 

Dotaties aan projecten 
Poparchief 
Groninger Forum 
Verhaal van Groningen 

7.500 
0 

7.500 

7,500 
5,000 
7,500 

7-500 
0 

7.500 

15,000 20.000 15.000 
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Overige Kosten 
Bijdrage STAP 
Bijzondere lasten 
Afschrijving dubieuze debiteuren 

Groningen, 4 maart 2014 

Directeur: 
de heer drs. E. de Jonge 

Voorzitter: 
Mevrouw drs. J.A,J. Stam 

Leden: 
de heer mr. J, Seton, lid 

de heer drs. 0. Mulder, lid 

Wericelijk 
2013 

Begroot 
2013 

10.353 
1 785 
2799 

0 
0 
0 

14.937 

Werttelijk 
2012 

26,353 
0 

1,517 

27.870 

de heer drs. ir G.J D. Offemian, lid 

de heer J. Evenhuis, lid 
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3 Overige gegevens 

i 

I 
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% 
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1 
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I 

I 
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" 

I Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaan-ekening 2013 van het Regionaal Historisch Centrum "Groninger 
Archieven" te Groningen gecontroleerd. Deze jaan-ekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de 

I programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

I 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

I Net bestuur van het Regionaal Historisch Centmm "Groninger Archieven" is verantwoordelijk voor het opmaken 
• van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in 
_ Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid 
1 houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als activa en passiva getrouw dient weer te 

geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 
I gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet

en regelgeving. 
B 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
_ opmaken van de jaan'akening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te 
i maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten, 

B Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkhekl is het geven van een oordeel over de jaan-ekening op basis van onze controle. Wij 

H hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederiands recht, waaronder de Nederiandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Controleverordening 
Regionaal Historisch Centmm "Groninger Archieven". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ler vericrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelfehtingen in de jaarrekening. De geselecteerde wericzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaan-ekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmeriting die 
I relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de 

rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 
I controlewericzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
m gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebmikte 
• grondslagen voor finandSle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
• jaanrekening. 

I De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantle bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van 
de totale lasten en toevoegingen aan reserves. 

i 
Wij zijn van mening dat de door ons vericregen controle-informatie voldoende en geschikt Is om een 

fc. onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

H Regionaal Historisch Centrum "Gnxiirger Archieven" 45 



 

Raadsvoorstel - Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven

413

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons ooRleel geefl de jaarrekening van het Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" een 
getrouw beeld van de grootte en samensteliing van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en 
passiva het vermogen per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaan-ekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2013 in alte van nraterieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 
met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving. 

Groningen. 4 maart 2014 
De Jong & Laan Accountants B.V. 

Origineel getekend door A.C. Wessels RA 

1 • M • Reflionaal Hislwisch Cenfaim "Groninger Arefilewen" ,26 
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Colofon 
S de Jong & Laan 

Accountants Belastingadviseurs 
m Pos&us 174 
" 9700 AD Groningen 
^ 050-3166966 
• groningen@jonglaan.nl 

www.jonglaan.nl 
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VOORWOORD 

De Groninger Archieven namen in 2013 votop deel aan de landelijke ontwikkelingen van 
de digitalisering van de archiefcollecties. Vooral het Rijk heeft nieuwe initiatieven 
opgezet. 
Het door het Rijk gefinancierde project DTR (Digitale Taken Rijksarchieven) zorgt de 
komende jaren voor een versnelling van de uitvoering van de digitalisering. Dit project is 
gerelateerd aan het eerder gestarte project WVI (Werkgroep Voorbereiding 
Implementatie rijks e-depot). Het digitaal depot moet binnen twee jaar gerealiseerd zijn. 

Ook in de organisatie speelt het digitaal aanbod een steeds grotere rol. De 
dienstverlening aan het publiek vindt nu verreweg voor het grootste deel plaats op 
internet. De meeste bezoekers vinden de Groninger Archieven en doen onderzoek in de 
collectie op internet. 
Dat heeft als gevolg dat de groep studiezaalbezoekers jaarlijks langzaam aan afneemt. 
Ze komen minder vaak en doen een groot deel van het onderzoek thuis. Ze gebruiken de 
doorzoekbare database en gescande stukken op de verschillende websites. Daarnaast 
zoeken ze naar specifiek materiaal in de studiezaal en iaten dat vaak ter plekke scannen. 
In de studiezaal bieden wij een uitgebreide service aan voor "scanning on demand'. 

Voor de meeste onderzoekers had traditioneel het onderzoek naar de eigen familie 
prioriteit. Nu zien we ook dat het onderzoek steeds vaker wordt verlegd naar het 
woonhuis, de directe omgeving en het landschap. Het aanbod van de Groninger 
Archieven op dat gebied is de laatste twee jaar uitgebreid door de komst van de 
servicebalie van het Kadaster en door het grote aanbod van gedigitaliseerde 
bouwdossiers van de gemeente Groningen. We streven er naar om in 2014 alle 
historische kaarten te presenteren op beeldbankgroningen.nl en deze ook gemakkelijk 
doorzoekbaar te maken. 

In 2013 is de noordelijke samenwerking verder vormgegeven. Het Drents Archief, het 
Friese Tresoar en de Groninger Archieven onderzochten de mogelijkheden om verder 
samen te werken op het gebied van e-depot, relatiebeheer, fysiek depot en digitalisering. 

Eddy de Jonge 
Harry Rom ijn 
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BESTUUR 

De samensteliing van het bestuur (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur) in 2013 was 
als volgt: 

Voor het Rijk: 
mevr. drs. J.A.J. Stam - voorzitter 
dhr. drs. D. Mulder - bestuurslid 

Voor de gemeente Groningen: 
dhr. mr. J. Seton - vicevoorzitter 
dhr. drs. G.J.D. Offerman (tot 30 mei) - bestuurslid 
dhr. J. Evenhuis (vanaf 30 mei) - bestuurslid 

Het Dagelijks Bestuur kwam bijeen op 14 maart, 30 mei, 26 September en 5 december. 
De vergaderingen van 30 mei en 26 September werden gevolgd door vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur. 

De taken van het bestuur zijn voornamelijk gericht op het beleid, advisering en 
ondersteuning van de directie en de financiele controle. 

Het Algemeen Bestuur stelde In 2013 de volgende stukken vast: 
jaarrekening 2012 
begroting 2014 
jaarverslag 2012 
tarievenlijst 2014 

In 2013 verleende het bestuur de heer J. Stienstra eervol ontslag uit zijn functie van 
gemeentearchivaris en plaatsvervangend rijksarchivaris met ingang van 1 maart 2013. 

Speciale punten van aandacht voor het bestuur in 2013: 
De samenwerking met het Kadaster. In april werd een vierjarige overeenkomst 
gesloten met het Kadaster m.b.t. de servicebalie van het Kadaster in de Groninger 
Archieven. 
Cultural Governance in de Groninger Archieven. In 2013 is de discussie gestart over 
actualisering van het Bestuursreglement, het Directlereglement en het Reglement 
RHC Groninger Archieven. Tevens is het functioneringsgesprek met de directeur 
opnieuw vormgegeven, Dat gesprek vond plaats in november en werd gevoerd door 
de voorzitter als vertegenwoordiger van het Rijk en de vicevoorzitter als 
vertegenwoordiger van de gemeente. 
Er werden tevens nieuwe afspraken gemaakt over de evaluatie van het 
functioneren van het bestuur en het jaarlijks overleg met de accountant. 
De noordelijke samenwerking is in 2013 verder uitgebouwd en was punt van 
discussie in het bestuur. 
Het besluit van het Groninger Forum in juni om verder te willen gaan zonder de 
inbreng van de Groninger Archieven als partner. 
De samenwerking op historisch gebied in stad en provincie. In december werd een 
Manifest gepresenteerd door het Groninger Museum, het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum en de Groninger Archieven waarin verdergaande 
samenwerking over geschiedenis werd aangekondigd. 

In bijiage 1 wordt een overzicht gegeven van overige functies van de bestuursleden. 
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ONDERNEMINGSRAAD 

De OR van de Groninger Archieven bestond in 2013 uit A. Beuse (voorzitter), C. Tromp 
(secretaris), J. Achterhof, M. Visch en H. van der Meer, 

De OR vergaderde 7 keer met de directie. In dat overleg werd naast een aantal 
incidentele zaken onder andere gesproken over de volgende beleidsmatige 
ontwikkelingen: 

Het aanstellingsbeleid van de Groninger Archieven 
De afspraken betreffende de ADV-dagen 
De interne communicatie 
Het vrijwilligersbeleid 
Het opieidingenbeleid 
De noordelijke samenwerking 
De stand van zaken rondom de decentralisatie 
Landelijke afspraken rondom digitalisering rijksarchieven 
Het besluit van het Groninger Forum om niet verder te willen met de Groninger 
Archieven 
De Kadasterbalie 
Het e-depot 

Bij al deze zaken werd voornamelijk gesproken over de positie van en de mogelijke 
consequenties voor de medewerkers. 

PR en COMMUNICATIE 

In 2013 werd een communicatiewerkgroep gevormd, die verantwoordelijk is voor de 
berichtgeving op alle media, zowel de 'klassieke' als de digitale, en zich met nadruk inzet 
voorde communicatie over de publieksactivitelten. 

De 'klassieke' media, kranten, radio en tv, blijven van groot belang. Vooral de grote 
publieksdagen zoals de Dag van de Groninger Geschiedenis krijgen hierbij veel aandacht. 

Voor lezingen en andere activiteiten worden wij steeds meer afhankelijk van de digitale 
media zoals websites, nieuwsbrieven en de sociale media. Leidend bij dit alles is de 
berichtgeving op onze website, toch nog steeds ons belangrijkste medium. Dit jaar werd 
regelmatiger een digitale nieuwsbrief verstuurd over nieuws en activiteiten, Het aantal 
adressen op de verzendlijst groeide ook sneller: tot 1054 aan het eind van het jaar. 
Verder maakten wij meer werk van Facebook en Twitter. Aan het eind van heit jaar telde 
onze Facebookpagina 630 likes en volgden 1272 mensen ons via Twitter. Facebook en 
Twitter brengen ons vooral naamsbekendheid en aandacht voor collectieonderdelen en 
verwijzen steeds opnieuw naar aanbod en informatie op de website. Het publiek op de 
sociale media heeft een andere samensteliing dan onze studiezaalbezoekers dus we 
bereiken hiermee andere doelgroepen. 

COLLECTIE 

In 2013 werd voor collectiebeheer een digitale projectadministratie ingevoerd. De 
uitgebreide papieren administratie is stap voor stap vervangen door een digitaal 
formulier waarop de hele bewerkingscyclus per inventaris wordt vastgelegd. 

Verwerv ing 
Archief 
Het aantal in 2013 verworven archieven c.q. collecties bedroeg 169, met een totale 
omvang van 461 meter. Hiervan was 270 meter afkomstig van de rechtbank in 
Groningen, 75 meter van de Stichting therapeutische gezinsverpleging Noord-Nederland 
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en 35 meter van de RHBS Hogeland te Warffum. De overige archieven en collecties zijn 
bijna allemaal kleiner dan een strekkende meter. De aanwinsten zijn zeer gevarieerd. We 
noemen een paar titels: Filmclub Liga '68 te Groningen, Vissersvereniging Hulp in Nood 
te Zoutkamp, NH gemeente Sebaldeburen, Noord Nederlands Danstheater te Groningen, 
de Lyceumclub Groningen, Archief van de restauratiecommissie van de Walfriduskerk te 
Bedum, Wildrik Heersema transportonderneming te Ten Boer, Vereniging Vrienden van 
de Hortus Haren, Toevluchtsoord voor meisjes te Groningen, de GADO Groningen en 
Architectenbureau Nijhuis en Reker te Groningen. 

Beeldmateriaal 
De collecties beeldmateriaal worden voortdurend aangevuld. Er wordt veel divers 
materiaal verworven. Totaal ging het in 2013 om ruim 1.000 aanwinsten waaronder 
260 prentbriefkaarten, 9 fotoalbums (vooral uit families), 22 affiches en 54 kaarten en 
prenten. De overige waren losse foto's. Verder waren er een paar bijzondere aanwinsten 
zoals een daguerreotypie uit 1850 (zie ook: 
www.qroninqerarchieven.nl/schatkamer/fotos/daquerreotvpie-qerestaureerd) en 
24 ontwerptekeningen voor een historische optocht gemaakt door Jannes de Vries. De 
persfotograaf Frank Straatemeijer droeg in 2013 het eerste deel van zijn 
negatievenarchief, de jaren 1985-1988, over. 

Bibliotheek 
De bibliotheek werd in 2013 uitgebreid met 1.208 monografieen en artikelen en 
147 ingebonden tijdschriften. 
In 2013 zijn schenkingen van de Kamer van Koophandel en Academie Minerva verwerkt : 
en opgenomen in de bibliotheek. 

Werk aan de collectie 

Nieuwe toegangen 
In 2013 zijn 66 toegangen (bewerkte archieven) gereed gekomen die tevens zijn 
gepubliceerd op www.archieven.nl en www.qroninoerarchieven.nl. 

In Bijiage 4 wordt een overzicht gegeven van de gepubliceerde toegangen. 

Materiele zorg 
De laatste jaren wordt er minder archiefmateriaal gerestaureerd. Zeer kwetsbare en 
beschadigde stukken worden in de regel gedigitaliseerd en via internet aangeboden. De 
origineie stukken worden daarna niet meer ter beschikking gesteld aan het publiek. 
Indien toch restauratie van archiefmateriaal nodig is, wordt het werk uitbesteed aan de 
restauratieafdeling van Tresoar (het Fries provinciaal archief) in Leeuwarden. 
De sectie materiele zorg heeft in 2013 conserveringswerkzaamheden verricht ten 
behoeve van het voorberelden van het scannen van (glasplaat)negatieven, foto's, 
prenten en kaarten. De afdeling concentreerde zich voor het overige op het verpakken 
van nieuwe toegangen en op het opnieuw verpakken van bestaande toegangen zoals het 
archief van de Kamer van Koophandel. In 2013 werd ruim 300 meter archief verpakt en 
geetiketteerd. 
Ook was er in 2013 speciale aandacht voor het depotbeheer, dat steeds meer een 
verantwoordelijkheid wordt voor de sectie materiele zorg. Er is een begin gemaakt met 
het'verdichten'van de depots om meer ruimte te winnen. 

Studiezaalwerk 
De meeste vrijwilligers, evenals de medewerkers van Noorderbrug, werken op onze 
studiezaal. Hun werk is volledig gericht op het digitaliseren van de collectie. Ze werken 
aan de verschillende databases die door de Groninger Archieven via internet worden 
aangeboden. Ze voeren nieuwe gegevens in of corrigeren bestaande gegevens naar 
aanleiding van opmerkingen uit het publiek. Concreet ging het in 2013 om de volgende 
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werkzaamheden: het invoeren van registers van gedetineerden, het invoeren van lijsten 
van Belgische ge'fnterneerden tijdens WO I, het invoeren van namen op de kadastrale 
leggers, het invoeren van gegevens van de Burgerlijke Stand, het beschrijven van 
verschillende fotocollecties en het corrigeren van gegevens van de database van de 
Burgerlijke Stand. 

Stand van zaken collectie 31 deceniber 2013 

Archieven en collecties 
De omvang van de archieven en collecties op 31 december 2013, in de 20 depots aan het 
Cascadeplein te Groningen en In Hoogkerk, bedroeg ca. 26.200 meter. We telden een 
totaal aantal van 4.091 archlefvormers. 
Op internet, via www.archieven.nl en www.qroninqerarchieven.nl, werd op 31 december 
een aantal van 2.308 toegangen gepresenteerd. 

Bibliotheek 
Op 31 december 2013 had de bibliotheek de volgende omvang: 

20.616 afzonderlijk beschreven artikelen in boeken en tijdschriften 
23.591 jaargangen en losse nummers van tijdschriften 
61.750 boeken of boekdelen 

Beeldmateriaal 
De collectie beeldmateriaal bevatte op 31 december 2013 ca. 19.100 kaarten, technische 
tekeningen en prenten, ca. 60.500 foto's, ruim 200 losse fotoalbums en ca. 26.500 
prentbriefkaarten. Dit is de ontsloten collectie. 
De achterstand bij de beeldcollectie is groot. Zo zijn er nog enkele niet ontsloten foto- en 
negatievencollecties met ca. 1.500.000 beelden. De grootste zijn afkomstig van 
fotopersbureau D. van der Veen, Fotobureau Piet Boonstra en van de fotograaf Friedel 
Tahl uit Winschoten naast enkele kleinere fotocollecties (zoals bijvoorbeeld het 
fotoarchief van de Groninger Gezinsbode 1970-1990) en diacollecties. 

PUBLIEKSACTIVITEITEN 

De keuze voor de publieksactivitelten in 2013 was gebaseerd op een aantal actuele 
uitgangspunten, zoals de snelle ontwikkeling van de digitalisering, de vraag om 
gestandaardiseerde onderwijsprojecten en de opvatting dat we meer moeten aansluiten 
bij de publieksvraag die voornamelijk gericht is op de eigen omgeving. 

Digitalisering en het publiek 
De digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden om het publiek beter te benaderen. 
Het gebruik van onze websites en sociale media groeit, maar ook de hoeveelheid door de 
Groninger Archieven op internet beschikbaar gestelde Informatie. 

De websites en sociale media worden op verschillende manieren gebruikt. Voor het 
grootste deel zoekt men incidenteel naar informatie. Maar steeds meer mensen raken 
door internet ook breder geinteresseerd in de regionale geschiedenis, gaan zelf 
onderzoek doen en/of bezoeken de publleksactiviteiten. 
De belangstelling voor cursussen en workshops bijvoorbeeld weerspiegelt dat. Zo kwam 
er In 2013 weer volop nieuwe vraag naar mogelijkheden om het lezen van oude 
handschriften te leren. Dit naar aanleiding van steeds meer aanbod van origineie stukken 
op internet en promotie van de workshop op de website. Toen de cursus werd 
aangeboden, overtrof de belangstelling verre het aantal toe te laten deelnemers. 
Hetzelfde gold voor workshops rond het schrijven van familiegeschiedenis en over 
archieven en landschapsgeschiedenis. 
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Kleine bedrijvigheid 
Jaarlijks worden een aantal nieuwe toegangen tot archieven gepresenteerd op onze 
website. Bijzonder in 2013 was de presentatie van de nieuwe zoekmogelijkheid naar 
handelsregisterdossiers van de Kamer van Koophandel. Er was aandacht middels een 
bijeenkomst, een presentatie in de hal van het archiefgebouw, op de website en er kwam 
een nieuwe gids voor onderzoek naar middenstanders. In vorige jaren was al gebleken 
dat weinig archieven van middenstanders bewaard zijn, maar dat er wel veel 
belangstelling voor bestond, omdat iedereen wel iemand in de familie heeft die 
ambachtsman was of een winkel had. Kleine bedrijfjes zijn nu uit het straatbeeld van de 
meeste dorpen verdwenen, maar waren vroeger talrijk. Met deze gids en de digitale 
toegang wordt hulp bij onderzoek geboden. De gids is terug te vinden op de website. 

Met de Kamer van Koophandelpresentatie werd het project Wigedok formeel afgerond. 
De kern van dit project rond bedrijfsarchieven en economische geschiedenis, uitgevoerd 
in Groningen en Oost-Friesland was en is een website: www.wigedok.eu met voor beide 
gebieden, en dus in twee talen, uitgebreide zoekmogelijkheden (via kaarten en 
databases) naar bedrijfsarchieven. 

Omgeving en landschap 
Een andere digitale zoekmogelijkheid die veel aandacht kreeg, was de gecombineerde 
informatfebalie van de Groninger Archieven en het Kadaster In onze studiezaal, die In 
april officieel van start ging. Deze balie maakt het mogelijk om overheidsinformatie 
betreffende onroerend goed geintegreerd aan te bieden, in een combinatie van 
overgebrachte en njet-overgebrachte gegevens. Dit sluit aan bij de groeiende vraag naar 
gegevens over landschap en bebouwde omgeving. Ging het vroeger in Groningen alleen 
om boerderijen en hun landerijen, nu is die belangstelling veel breder: woonhuizen, 
winkels, molens en het landschap in het algemeen. In samenwerking met de gemeente 
Groningen zijn bij ons ook de bouwdossiers ter inzage. Dat creeert een grote toeloop van 
bezoekers met verschillende belangen, zoals historisch geinteresseerd en, bewoners, 
kopers, architecten en makelaars. De belangstelling voor de persoonlijke omgeving 
(familie, huis, woonplaats en landschap) blijft onvermlnderd populair. De Groninger 
Archieven bieden door de combinatie van genealogische gegevens en 
omgevingsgegevens zowel digitaal als fysiek het publiek een uitgebreide service. 

De grote belangstelling voor de geschiedenis van ons landschap en vragen van diverse 
historische verenigingen waren voor ons aanleiding om samen met het Kenniscentrum 
Landschap van de RuG een project op te zetten rond veldnamen en andere toporiierrien 
onder de t i tel: Namen, landschap en geschiedenis. Voor dit project kregen wlj financiele 
steun toegezegd van de provincie Groningen, in het kader van het cultuurprogramma Het 
Verhaal van Groningen. Het project omvat het verzamelen, vastleggen en beschikbaar 
steilen van die toponiemen aangevuld met brongegevens, verhalen en afbeeldingen, 
tegen de achtergrond van kaartmateriaal, zodat digitale dorpsatlassen ontstaan. Diverse 
verenigingen en werkgroepen blijken hiermee bezig te zijn en de Groninger Archieven 
kunnen hen hierbij ondersteunen, niet alleen met de collectie, maar ook met inhoudelijke 
kennis en ervaring rond vastleggen en bewaren. 
In dat kader paste ook de organisatie van de tweede Dag van de Noord-Nederlandse 
Archeologie in maart, op verzoek van en in samenwerking met de archeologische 
verenigingen in de drie noordelijke provincies. Voor archeologen is landschap, als 
woonomgeving van vroeger, veel meer een aandachtspunt. De dag was levendig, met 
een informatiemarkt, lezingen, inbreng mogelijkheden en een forumdiscussie. Wij 
presenteerden onze collectie, vooral foto's en kaarten en ander materiaal over 
landschapsgeschiedenis. 

Onderwijsprojecten 
Voor het onderwijs werkten we met verschillende thema's voor verschillende 
onderwijsgroepen. 
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Basisonderwils 

Algemeen 
Voor het basisonderwijs werkten de Groninger Archieven mee aan erfgoedtrajecten die in 
opdracht van de provincie opgezet zijn door KunststationC en het Museumhuis. We 
ondersteunden projecten rond oude foto's uit eigen omgeving voor jongere groepen in 
Leek en Marum. 

Tweede Wereldoorlog 
Een groot succes was ook dit jaar het samen met het OVCG georganiseerde project over 
Tweede Wereldoorlog en bevrijding In de elgen omgeving onder de titel Tweede 
Wereldoorlog Dichterbij in de Stad. Voor de groepen 7 en 8 van basisscholen waren er 
gesprekken met een ooggetuige, een kort geschiedoverzicht aan de hand van een 
compllatie van historische filmbeelden, een stadswandeling langs plekken van 
herinnering en een presentatie van archiefstukken en voorwerpen. Dit aanbod is al 
jarenlang een succes bij leerkrachten, leerlingen en ouderbegeleiders. 
In dit kader werd de samenwerking met de opleiding voor onderwijsassistent van het 
Menso Altingcollege voortgezet, Voor hun leerlingen vormt het niet alleen een leerproject 
in het kader van de opleiding, maar ook een vorm van oorlogseducatie. Het project wordt 
uitgevoerd in de stad, maar ook aangeboden aan scholen in de provincie. 
Marum stond in 2013 in onze provincie centraal als 'bevrijdingsgemeente' en in dat kader 
werd het project in het dorp Marum in lets gewijzigde vorm uitgevoerd voor groepen 7 en 
8 van alle basisscholen In de gemeente Marum, in samenwerking met de gemeente en de 
historische vereniging daar. Voor de deelnemende leerlingen werd ook een lesbrief 
gemaakt. 

Middelbaar Onderwijs 
Burgerschapsdagen 
Meer dan ooit bezochten groepen van middelbare scholen de Groninger Archieven in 
2013. Dit komt allereerst door de medewerking van de Archieven aan de zogenaamde 
Burgerschapsdagen van het Alfa-college, een instelling voor vmbo-onderwijs met een 
breed aanbod, waardoor scholieren van zeer verschillende vakopleidingen de Archieven 
bezochten. 
De projecten met het Alfa-college hadden als thema het maken van een vergelijking 
tussen vroeger en nu voor een stadswijk. Dit jaar was dat de Oosterparkwijk. Gekeken 
werd naar zaken als wijkaanleg, bebouwing, verschillende voorzieningen, 
werkgelegenheid en bewoners. De scholieren zochten op websites, bekeken 
archiefstukken in de studiezaal en gingen daarna naar de wijk om ontwikkelingen in kaart 
te brengen. Op acht verschillende dagen kwamen in totaal 200 scholieren. 

Nieuw standaardaanbod op basis van origineie archiefstukken 
Onderwijslnstellingen zijn op zoek naar mogelijkheden om scholieren andere insteilingen 
te laten bezoeken en kennis te laten maken met andere onderzoeksmogelijkheden dan 
de digitale. Voor de Groninger Archieven aanleiding om het aanbod voor middelbare 
scholen te herzien en te richten op archiefstukken over de eigen omgeving. Daarmee 
kan, uitgaande van de vraag, een standaardaanbod worden opgebouwd. 
Begonnen is met een project rond industrialisatie voor vwo 5. Op basis van aanvullend 
bronnenonderzoek worden de opdrachten voor onderzoek meer vraag gestuurd en voor 
de docenten is er een handleiding die ook verbanden legt met de leerdoelen. 

Andere uitgevoerde onderwijsprojecten gingen over berichtgeving in kranten, de 
geschiedenis van de Grote Markt en de ontwikkeling van de graanprijzen (in relatie tot 
armoede), 

Wetenschappeliik en Hooer Onderwils 
Evenals in de jaren daarvoor kwamen ook in 2013 alle tweedejaars studenten 
geschiedenis van de RuG naar onze studiezaal in het kader van een onderzoek voor het 
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college bronnen en methoden. Dit vak is tegenwoordig verplicht en in alle gevallen maakt 
archiefonderzoek er deel van uit. Onderwerpen zijn: personen, bedrijven, verenigingen, 
gebouwen en plekken in het landschap. De studenten krijgen een introductie in een of 
andere vorm, al of niet met rondleiding. Het al bestaande bestand met gegevens over 
personen ('bekende Groningers van vroeger') wordt daarbij gebruikt, maar ook steeds 
aangepast. Door de voortgaande digitalisering is het steeds makkelijker om veel 
materiaal te vinden zodat de opdrachten uitdagend blijven. Studenten zijn bij uitstek 
digitale gebruikers, die hele andere vragen stellen dan ouder studiezaalpubliek en ons zo 
duidelijk confronteren met ontwikkelingen aan de gebruikerskant. Duidelijker wordt ook, 
dat het handschrift van geschreven bronnen, zoals notulenboeken en brieven, voor hen 
niet of moeilijk leesbaar is. Dat vraagt om creativiteit om brongebruik zeker te stellen. 

Voor de studierichting Landschapsgeschiedenis van de RuG verzorgden wij dit jaar de 
hele module Archiefonderzoek, 
De door een WiGeDok-medewerkster in 2012 gemaakte onderzoeksopdrachten voor 
bedrijfsarchieven, zijn ook dit jaar weer uitgevoerd door Groninger studenten van de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

Activiteiten in de provincie 
Jaarlijks presenteren de Groninger Archieven zich op historische dagen in de provincie: in 
2013 waren we in Appingedam en Bellingwolde. Er werden kleine exposities van 
archiefmateriaal tentoongesteld en diverse workshops aangeboden. In Bellingwolde werd 
vooral aandacht besteed aan het landschap, specifiek aan veldnamen. Op beide dagen 
bleek vanuit het publiek enthousiasme voor de groeiende onlinedatabases over lokale 
geschiedenis, zoals de Groninger kentekens; weer een bijzondere informatiebron die 
goed te gebruiken is voor de geschiedenis van de eigen familie en het eigen dorp. 
Er is in 2013 ook medewerking verleend bij de inrichting van tentoonstelllngen in 
provinciale musea, zoals landgoed Nienoord, landgoed Verhildersum, het Veenkoloniaal 
Museum, museum stad Appingedam en het Muzeeaquarium in Delfzijl. Wij gaven advies 
en attendeerden op stukken uit onze collectie. 
Daarnaast waren er natuurlijk vele bruikleenaanvragen van musea. 

Speciale activiteiten 
De Rondleidinqenweek was ook in 2013 een succes, alle rondleldingen waren volgeboekt. 
Belangrijk is dat er in zo'n week vooral mensen komen die onze studiezaal nog nooit 
bezocht hebben, maar ons vooral van websites kennen. Meer en meer fungeren 
activiteiten als de rondleidingenweek, open dagen en cursussen als orientatie voor een 
bezoek aan de studiezaal voor mensen die al begonnen zijn aan een onderzoek en vaak 
door de digitale mogelijkheden al een stuk gevorderd zijn. 
De Daq van de Groninoer Geschiedenis werd in 2013 voor de 2 T keer georganiseerd. Elk 
jaar blijft de Dag groeien. In 2013 werden ongeveer 3.000 bezoekers geteld. De bonte 
formule van informatiemarkt met lezingen, presentaties, muziek, theater, rondleldingen 
en externe activiteiten zoals busexcursies en stadswandelingen spreekt tot de 
verbeelding. 

PRESENTATIES 

In 2013 werden de volgende presentaties in de hai van de Groninger Archieven 
georganiseerd: 

Gelukkig Nieuwjaar! (over nieuwjaarswensen) 
Arm en Rijk In Groningen 
Gedane Zaken (over middenstand en bedrijfsgeschiedenis) 
Archeologie in Noord-Nederiand 
W02 in Groningen en slachtoffers april-mei-staking 1943 
Vorstelijk onthaald over bezoeken van stadhouders en vorsten 
100 Jaar Lawn Tennisbond Groningen en Vorenkamp 
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Poparchief presenteert Striptober 
Sinterklaas en Zwarte Piet in Groningen 
Schaatsen als volkssport 

De presentaties zijn bijna volledig gebaseerd op de eigen collectie en sluiten merendeels 
aan bij lezingenseries, boekpresentaties, evenementen en nieuwe aanwinsten. 

PUBLICATIES 

Onze gebruikers publiceren veel, houden lezingen en maken webpresentaties. In bijna 
alle regionale cultuurhistorische publicaties en presentaties komt wel iets uit de collectie 
voor. Vanuit de Groninger Archieven wordt ook meegewerkt aan publicaties. 
Een vrijwillige medewerkster schreef weer een serie verhalen voor 
www,hetverhaalvanqronlngen.nl. 
Medewerkers vervullen een belangrijke rol bij publicaties over de geschiedenis van 
Groningen: als redactielid of eindredacteur van het tijdschrift Stad & Lande, dat vier keer 
per jaar verschijnt, als schrijver van bijdragen voor dit tijdschrift en voor ons eigen 
medium LutjeFEITH en als redactielid of eindredacteur van het Historisch Jaarboek 
Groningen. Steeds Is gebruik van onze collectie essentieel, 
Onze onderzoeksmedewerker voltooide de reeks verhalen over mensen in het Gouden 
Boek van de Stad Groningen, gemaakt in opdracht van de gemeente. 

10 
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BIJLAGEN 

Bijiage 1 

Overige functies van de bestuursleden in 2013 

J. Evenhuis: 
Lid gemeenteraad Groningen (bezoldigd) 
Adviseur Chinese Vereniging Kang Ling (onbezoldigd) 
Adviseur Chinese school Groningen (onbezoldigd) 

D. Mulder: 
Directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (bezoldigd) 
Ud bestuur Scholten- en Kammingafonds (onbezoldigd) 
Voorzitter Vrienden van De Amer (onbezoldigd) 
Voorzitter Stuurgroep Oktobermaand-Kindermaand Drenthe (onbezoldigd) 
Lid Nederiandse delegatie International Task Force for Cooperation on Holocaust 
Education, Remembrance and research (onbezoldigd) 
Lid Expertgroup Sobibor (onbezoldigd) 
Adviseur Joods Museum voor Deportatie en Verzet, Mechelen (B) (onbezoldigd) 
Adviseur Gedenkstatte Sandbostel (D) (onbezoldigd) 
Adviseur Margraten Memorial Center (onbezoldigd) 
Adviseur Potocari Memorial and Cemetery (BH) (onbezoldigd) 

G.J.D. Offerman: 
Lid gemeenteraad Groningen (bezoldigd) 

J. Seton: 
Wethouder gemeente Groningen (bezoldigd) 
Lid algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad 
(onbezoldigd) 
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde (onbezoldigd) 
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling ARCG (onbezoldigd) 

J.A.J. Stam: 
Voorzitter raad van toezicht De Hoven (zorginstelling) (bezoldigd) 
Voorzitter regiekamer Naar een rijke Waddenzee (bezoldigd) 
Lid raad van toezicht Waddengroep (onbezoldigd) 
Lid bestuur Stichting Verdronken Geschiedenis (onbezoldigd) 

I I 
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Bij iage 2 

Overzicht medewerkers 2013 

In 2013 waren 105 mensen werkzaam voor de Groninger Archieven waarvan 32 op 
vrijwillige basis, 13 op detacheringsbasis, 9 van de Stichting Noorderbrug en 52 in dienst 
van de Groninger Archieven. 

Naam 
Achterhof, J. 
Beuse, A. 
Boekema, T.T. 
Braam, G.W. 
Bruining, E.W.J. 
Burema, A. 
Deinse, B.R. van 
Duursma, R. 
Elzer, M. 
Everts, H. 
Hermse, M. 

Hesseling, J. 
HogardI, C.L. 
Hopovac, E, 
Hoogstins, J.J. 
Iwema, I.F. 
Jacobs, P.G.M. 
Jager, H. 
Jahanyar, S. 
Jong, F. de 
Jonge, E. de 
Jonge, M.E. de 
Jubitana, S,A. 

Kamp, C.J. van der 
Kampen, B. 
Kampen, H. 

Kampen, S. 
Kausar, S. 
Keulen, J. van 
Kloosterhof, M. 
Koning, D.C. 
Konneman, H. 
Koops, A. 
Korma, A. 
Krol, Y. 
Maskaeva, L.P. 
Meer, H. van der 

Milicevic, S. 
Muskitta, N, 

Nap, R.T. 
Nijboer, J.I, 
Perton, H.A, 
Plas, G.H.J. 

Functie 
systeembeheerder 
hoofd studiezaal 
mdw advies & beheer 
mdw advies & beheer 
mdw digitalisering 
mdw publieksontvangst 
mdw digitalisering 
collectiebeheerder 
mdw digitalisering 
mdw digitalisering 
mdw nieuwe media beeld & 
geluid/publieksadviseur 
mdw advies & beheer 
mdw advies & beheer 
mdw publieksontvangst 
collectiebeheerder/applicatiebeheerder 
mdw personeel & financien 
mdw advies & beheer 
mdw advies & beheer 
mdw digitalisering 
projectmedewerker 
directeur/hoofd collectiebeheer 
collectiebeheerder 
mdw advies en beheer/mdw 
digitalisering 
mdw digitalisering 
mdw digitalisering 
grafische vormgeving 
DTP/behoudsmedewerker 
behoudsmedewerker 
mdw digitalisering 
hoofd publieksactiviteiten/rijksarchivaris 
mdw verfilming & digitalisering 
hoofd bedrijfsvoering 
projectmedewerker 
systeembeheerder/webmaster 
mdw administratieve ondersteuning 
coordinator gebouw 
mdw advies & beheer 
collectiebeheerder/ inspectie & 
relatiebeheer 
mdw advies & beheer 
mdw advies en beheer/mdw 
digitalisering 
mdw publieksontvangst 
mdw digitalisering 
mdw onderzoek & redactie 
mdw verfilming & digitalisering 

12 
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Punte, A.A.T, bibliothecaris 
Riem, P.H. publieksadviseur 
Roller, D. de mdw advies & beheer 
Romijn, H, adjunct-directeur/ hoofd nieuwe media 

beeld 8i geluid 
Rozema-Woldhuis, H.A. mdw secretariaat 
Schut, E, collectiebeheerder 
Steegstra, R. mdw digitalisering 
Stienstra, J. hoofd collectie & beheer/ 

gemeentearchivaris 
Totosashvili, N. mdw digitalisering 
Tromp, C. collectiebeheerder 
Uni, R. mdw administratieve ondersteuning 
Velema, B.A.C. collectiebeheerder 
Verschragen, P. mdw publieksontvangst 
Vieira Rocha, J. mdw digitalisering 
Vintges, M.L.Q. mdw advies & beheer 
VIsch, A. mdw advies & beheer 
VIsch-Camphuis, M.J. collectiebeheerder 
Voom, F.C, van mdw advies & beheer 
Vos, S.R. collectiebeheerder 
Wal, D. van der projectmedewerker 
Wildervanck, H. mdw digitalisering 
Wind, CC. mdw publieksontvangst 

Stichting Noorderbrug 
R. van Arnhem, A. Bakker, A. Buffinga, K. Hari:mans, A. ten Have, I. Keizer, L. Stiksma, 
H. van der Velde, M. Wolters 

Vrijwilligers Alle Groningers 

W. Baron, J. Franken, R. Mulder, K. Niemeijer, H. Timmer, W. Veld, T. Wagenaar, J. Wind 

Vrijwilligers Collectiebeheer 
W. Adriaanse, W. Bennik, K. Bollegraaf, P.R.H. Boonstra, G.W. Braam, H.L, van den 
Broek, F.A.E. Broekema, J.A.A, Brons, M. Elzer, M.J. Heidema, R. van Heuvelen, K. van 
der Meulen, J. van der Molen, M.L. Nljkamp, D. Scheffer, J. Stienstra , S. de Vries 
Vrijwilligers Poparchief 
M. Alting, A. de Boer, J. Bruins, I. Dijkstra, W. Gernaat, G. Groothuis, K. van Krimpen, 
J. Otto, P. Penninkhof, A. Roze, J. Roze, M. Schaminee, M. Scheffer, M, Weber 

Vrijwilligers Educatie 
F. Groefsema 

Stadshistoricus: J.F.J, van den Broek 

In 2013 gingen G.W. Braam, L. Maskaeva, B. Schut en J. Stienstra met pensioen. 
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Bijiage 3 

Organigram RHC Groninger Archieven 2013 

Collectiebeheer ! Nieuwe media, 
beeld en geluid i 

I 
I 

Publieks
activitelten 
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Bijiage 4 

Nieuwe toegangen 2013 

Inspectie der Domeinen te Groningen, 1946-1969 (herzien) 
Hoge Justitiekamer en andere gewestelijke rechteriijke insteilingen te Groningen, 
1444-1811 (herzien) 
Kantongerecht Groningen, 1839-1939 (herzien) 
Kantongerecht te Winschoten, 1838-1939 (herzien) 

Classis Appingedam, 1816-1998 (herzien) 

Hervormde gemeente Godlinze, 1741-1986 (herzien) 
Hervormde gemeenten Hornhuizen en Kloosterburen, 1773-1987 (herzien) 

Hervormde gemeente Leermens, 1750-1994 (herzien) 

Hervormde gemeente Loppersum, 1640-1976 (herzien) 

Hervormde gemeente Oosterwijtwerd, 1750, 1781-1976 (herzien) 
Hervormde gemeente Termunten-Borgsweer, 1784-1979 (herzien) 
Hervormde gemeente Uithuizermeeden, 1701-2005 (herzien) 

Hervormde gemeente Ulrum, 1696-1991 (herzien) 
Hervormde gemeente Wierum en Dorkwerd, 1677-1966 (herzien) 

Hervormde gemeente't Zandt, 1760-1987 (herzien) 
Hervormde gemeente Zeerijp, 1638-1989 (herzien) 

Spaarbank te Holwierde, 1865-1977 (herzien) 
Groninger Maatschappij van Landbouw, met aanvulling (foto's gebruikt voor 
boerderijenboeken in De Marne) 
Kunstkring De Ploeg te Groningen, 1918-1992 (herzien) 

Groninger Historisch Dispuut'Ubbo Emmius', 1936-2008 (herzien) 

Hervormde gemeente Eenum, 1751-1968 
Nederduitsch Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth" te Hoogezand-
Sappemeer, 1896-1983 (herzien) 
Familie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en aanverwante families (2) 
(herzien) 
Vereniging tot bevordering van gereformeerd onderwijs te Garrelsweer, 1871-1997 

H, en J. Toxopeus, strandvoogden van Rottumeroog, 1895-1978 (herzien) 

Hervormde gemeente Oldebert, 1970-1999 (herzien) 
Kabinet van de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, 1945-1995 
(herzien) 
Aduardergasthuis, 1504-1984 (herzien) 
Waalse gemeente te Groningen, 1563-1926 (herzien) 
Cooperatieve melkfabriek De Ommelanden, 1923-1994 (herzien) 

Christelijke basisschooi te Kantens, 1923-1992 (herzien) 
Groninger Boerenbond, 1933-1935 
Stichting Groningen 950, 1987-1991 (herzien) 

Huis van Bewaring te Winschoten, 1841-1940 (herzien) 
Strafgevangenis te Winschoten, 1824-1982 (herzien) 

Sportvereniging "Vlugheid en Kracht", 1904-1995 
Dienst van het Kadaster, directie Groningen, 1817-1980 (herzien) 
Societeit Veenlust te Veendam, 1884-2008 
Begrafenisvereniging Kerspel Den Horn, 1906-1970 
Studievereniging Clio te Groningen, 1988-2007 (herzien) 
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Archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naooriogse modernisme 
van het Groninger Museum 
Families von Bueren en Schott, 1601-1701 

Ter Schouw-Van Sanen Stichting, 1915-2010 
Algemene Studenten Vereniging Cleopatra, 1985-2005 

Derk Stubbe, behanger en stoffeerder, 1929-1978 

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Groningen-West, 1977-2012 

Centrale Doktersdienst Groningen, 1997-2004 

Bouwdossiers van de Dienst Gemeentewerken Hoogkerk, 1949-1969 
Bureau Bedrijfsieven en Bureau Overheidscontacten van de gemeente Groningen, 
1971-1991 
Vereniging tot bevordering van's lands weerbaarheid, 1894-1973 
Abe Kuipers, 1931-2012 
Groninger Studenten Alpen Club, 1981-2011 
Firma J. Monningh, kuiperij en vatenhande! te Groningen, 1918-1963 
Cacao- en chocoladefabriek B.G. Tammes te Groningen, 1901-1951 
Familie Buttinger, 1857-1999 
Cooperatieve pootaardappelbewaarplaats De Kiem te Midwolda, 1941-1996 
Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in de provincie Groningen, 1905-2006 
Afdeling Groningen van de Nederiandse Vereniging van Vrouwen met een Hogere 
Opleiding, 1934-2009 
Groninger Tafeltennis Club (GTTC), 1938-2011 
Vissersvereniging Hulp In Nood, 1889-2008 
Christelijke Sportvereniging "Sport Staalt Spieren" te Veendam, 1920-2009 
Hervormde gemeente Onstwedde, 1698-1997 
Buurtvereniging Noorderplantsoen, 1974-2009 
Vereniging van Eigenaren van de Wagnersingelfiat, 1958-2000 
Families Swaak en Torenbeek, 1880-2011 
Kunstenaarssocieteit De Groninger Kroon, 1995-2010 

16 
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Bijiage 5 

Publiek in cijfers 2013 

Studiezaal 
2013 2012 

Bezoekers 8.497 8.540 
Aantal aangevraagde stukken 20.577 21.770 

Totaal aantal bezoekers aan activiteiten 
Algemeen ca. 5.400 ca. 5.600 
Onderwijs ca. 1.650 ca. 1.800 

Activiteiten - algemeen 
5.400 bezoekers aan ons gebouw voor lezingen, open dagen en ontvangsten, presentaties, etc. 
waaronder: 

- Dag van de Grunneger Toal - ca. 750 bezoekers 
- Dag van de Groninger Geschiedenis - ca. 3.000 bezoekers 
- Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie - ca. 350 bezoekers 
- 12 lezingen - ca. 850 bezoekers 
- 3 bijeenkonnsten rond nieuwe toegangen en WiGeDok - ca. 175 bezoekers 
- Rondleidingenweek - ca. 300 deelnemers 

Cursussen en workshops - 9; totaal 150 deelnemers 

Educatie - onderwijs 

Ca. 1.500 deelnemers aan educatieve activiteiten in ons gebouw (van basis-, middelbaar, hoger en 
wetenschappelijk onderwijs), 
waaronder: 

Project Tweede Wereldoorlog Dichterbij - ca. 750 deelnemers 
Middelbaar onderwijs - ca. 500 leerlingen 
RuG onderzoekscolleges Geschiedenis en Kunstgeschiedenis - ca. 300 studenten 

Gastlessen - 13 
Gastcoileges - 3 

Project Tweede Wereldoorlog Dichterbij in Marum - 255 leeriingen 

Bezoeken websites 

2013 2012 
www.cironinqerarchieven.nl 198.000 156.000 
www.alleqroninaers.nl 498.000 519.000 
www.beeldbankqroninaen.nl 175.000 139.000 
www.poparchiefqroningen.nl 84.000 82.000 

Bezoeken websites waar de Groninger Archieven aan deelnemen 
www.oroninqerarchlefnet.nl (Groningen) 25.000 24.000 
www.archleven.nl (Gronlnaen) 210.000 205.000 

Ovenge cijfers 
Presentaties in de hal - 10 
Presentatie tijdens publieksevenementen elders: - 3 

Publicaties 
Afleverlngen Lutje Feith - 4 
Afleveringen Stad & Lande - 4 
Historisch Jaarboek Groningen - 1 
Digitale Nieuwsbrief - 17 
Magazine Dag van de Groninger Geschiedenis - 1 
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Bijiage 6 

Facilitering andere insteilingen 
Insteilingen op het gebied van erfgoed, geschiedenis en streektaal kunnen kosteloos 
gebruik maken van de faclliteiten van de Groninger Archieven. 
In 2013 hebben de volgende organisaties gebruik gemaakt van de faciliteiten van de 
Groninger Archieven: 

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Groningen - ledenvergadering, 
bestuursvergaderingen 
Vereniging Stad & Lande - partner in het gebouw: ledenvergadering, 
bestuursvergaderingen, redactievergaderingen Tijdschrift Stad & Lande en 
redactievergaderingen Historisch Jaarboek Groningen 
Stichting Verieden van Groningen - financiele administratie en 
bestuursvergaderingen 
Stichting Ooriogs- en Verzetscentrum Groningen - partner in het gebouw 
Stichting GAVA - partner in het gebouw 
Stichting Huis van de Groninger Cultuur - partner in het gebouw 
Stichting Groninger Historische Publicaties - partner in het gebouw 

De partners gebruiken kantoorfaciliteiten en organiseren publieksactivitelten in het 
gebouw. 
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Bijiage 7 

Overzicht van presentaties, ontvangsten en onderwijsactiviteiten 

Algemeen publiek: lezingen in ons gebouw 

30 januari: 
Harry Boerema over het project rond de restauratie van Nederiandse vestingen en kerken op Sri 
Lanka - i.s.m. Stichting Monument & Materiaal - 65 bezoekers 

13 februari: 
1® avond van de serie Arm en Rijk 
Harry Perton over kerkelijke armenzorg in het Oldambt rond 1800 en Albert Buursma over rooms-
katholieke armenzorg in de stad Groningen - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. Groningen - 70 
bezoekers 

6 maart: 
2^ avond van de serie Arm en Rijk 
Henny van Harten over het kasboek van de borgheer van Slochteren en Eddy de Jonge over wonen in 
De Wittenberg, kleine huisjes in een verdwenen slop in Groningen - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. 
Groningen - 80 bezoekers 

20 maart; 
3^ avond van de serie Arm en Rijk 
Otto Knottnerus over landarbeidersstakingen in het Oldambt. M.m.v. het koor De Volksstem -
i.s.m. Stad&Lande, NGV afd. Groningen en VHV afd. Groningen - 70 bezoekers 

27 maart: 
4^ avond van serie Arm en Rijk 
Pim Kooi over Groningse ondernemers in de 19* en 20^ eeuw en Geert Lameris over de mensen van 
de strokarton - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. Groningen - 70 bezoekers 

3 april: 
Jaarvergadering van Stad & Lande met een lezing door Fokke Akkerman over leven en werken van 
Rudolf Agricola - 40 bezoekers 

17 aprii; 
5* avond van de serie Arm en Rijk 
Mineke van Essen over de rol van het onderwijs en de spraakmakende Groningse schoolmeesters en 
pedagogen in de 19^ en 20^ eeuw als brug tussen arm en rijk - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. 
Groningen - 40 bezoekers 

24 april: 
Gert Kortekaas over de vroege topografie van de stad Groningen - i.s.m. Monument & Materiaal -
150 bezoekers 

16 oktober: 
Jan Willem Veluwenkamp over de Sonttolregisters en het project rond het digitaal ontsluiten en 
beschikbaar stellen van de registers - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. Groningen - 50 bezoekers 

6 november: 
Klaas van Berkei over Thorbecke en de Groningse universiteit 1850-1872, kwelgeest of redder in 
nood? - i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. Groningen - 45 bezoekers 

27 november: 
Aly van der Mark over de vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp - i.s.m. Monument & Materiaal - 80 
bezoekers 

11 december: 
Jonn van Zuthem over zijn boek Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945 -
i.s.m. Stad&Lande en NGV afd. Groningen - 70 bezoekers 
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Algemeen publiek: ontvangsten en presentaties in ons gebouw 

12 maart: 
Afsluiting WiGeDok-project: presentatie van de nieuwe toegang op de handelsregisterdossiers in het 
archief van de Kamers van Koophandel en van de onderzoeksgids voor de geschiedenis van de 
middenstand in de provincie Groningen - 60 bezoekers 

17 april: 
Start van de gecombineerde kadaster- en studiezaaibalie en ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst- i.s.m. Het Kadaster - 80 bezoekers 

26 april: 
Overdracht van het archief vereniging Noorderplantsoenbuurt - 30 bezoekers 

Algemeen publiek: evenementen In ons gebouw 

16 maart: 

Dag van de Grunneger Toal - i.s.m. Huis van de Groninger Cultuur en Taai-organisaties - ca. 750 
bezoekers 

20 april: 
Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie - i.s.m. de drie noordelijke provinciale archeologische 
organisaties - ca. 350 bezoekers 

5 oktober: 
Dag van de Groninger Geschiedenis - i.s.m. Stad & Lande, Huis van de Groninger Cultuur, GAVA, 
Groninger Museum, Biblionet Groningen en het Noordelijk Scheepvaartmuseum - ca. 3.000 bezoekers 

11 november tot en met 15 november: 
Zo bewaren wij onze geschiedenis! Een week met rondleldingen voor verenigingen en particulieren -
13 ontvangsten voor totaal ca. 300 bezoekers 

Algemeen publiek: presentaties elders 

23 maart: 
Deelname aan de informatiemarkt op de Dag van de Noord-Groninger Geschiedenis in Appingedam -
met diverse workshops en dooriopende presentatie van origineie stukken 

9 September tot en met 11 oktober; 
Fotopresentatie Groeten uit Groningen. 100 laar veranderingen in de stad. In de hal van het gebouw 
van de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen 

30 november; 
Deelname aan informatiemarkt op de Dag van de WesterwOLDambtster Geschiedenis in Sellingen -
met diverse workshops en dooriopende presentatie van origineie stukken 

Algemeen publiek: workshops en cursussen in eigen gebouw 

12januari; 
2 workshops Haal meer voorouders uit uw computer rond het gebruik van Alle Groningers - i.s.m. 
NGV afd. Groningen - 40 deelnemers 

21 januari en 26 September; 
Startdata Cursus Groningen en het Drentse water tot 1600 door Jan van den Broek - 2 keer 10 
bijeenkomsten - i.s.m. Seniorenacademie Groningen - 52 deelnemers 

13 april; 

Workshop Familieverhalen schrijven - 20 deelnemers 

2 jul i ; 
Start cursus ontsluiting Sonttolregisters - 2 bijeenkomsten, 6 deelnemers 
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22 oktober: 
Start cursus Lezen van oude handschriften - 6 bijeenkomsten, 16 deelnemers 

7 november; 

Workshop Archieven en Landschapsgeschiedenis - 16 deelnemers 

Digitale presentaties/verhalen 

Op de website www.hetverhaalvanqroninqen.n! zijn in 2013 zeven verhalen geplaatst: over 100 jaar 
Groninger Lawn Tennis Bond en park Vorenkamp; over Anna Harmina Lewe en Margaretha Bouwina 
Tjarda van Starckenborgh, twee machtlge vrouwen op de borg Verhildersum (in samenhang met 
tentoonstelling op Verhildersum); over dirigent Theo Westen; over het vorstelijk onthaal van koningin 
Wilhelmina, over Elema-Stollenga's Autobusdiensten (ESA) en over vergeten Sinterklaasliedjes van 
Groningse dichters. 
Deze verhalen zljn ook op onze eigen website geplaatst. Daarop ook nog de verhalen: over 
Rijksarchivaris J.A. Felth 100 jaar geleden overieden; met een digitale presentatie van schetsboek 
van Louise Feith; en over een nieuw verworven en gerestaureerde daguerreotypie. 

Onderwijsactiviteiten (in eigen gebouw en elders) 

Basisonderwils 

4 april: 
Tweede Wereldooriog Dichterbij, project voor groepen 7 en 8 van basisscholen in stad en provincie 
rond Tweede Wereldooriog en Bevrijding. Ook op vrijdag 5 april, donderdag 11 april en vrijdag 12 
april - i.s.m. OVCG, ROC Menso Alting, CultuurEducatieStad en KunststationC. Aantal deelnemers: ca. 
750 leeriingen van 20 basisscholen uit stad en provincie (daarnaast; ca. 80 leerkrachten en 
ouderbegeleiders) 

16 april; 
Tweede Wereldooriog Dichterbij voor groepen 7 en 8 van basisscholen In de gemeente Marum rond 
Tweede Wereldooriog en Bevrijding. In het dorp Marum. Ook op woensdag 17 april en donderdag 18 
april - I.s.m. OVCG, KunststationC en gemeente Vlagtwedde. Aantal deelnemers: ca. 255 leerlingen 
(daarnaast: ca. 30 leerkrachten en ouderbegeleiders) 

Middelbaar Onderwils 

8 januari, 9 januari, 15 januari, 26 maart, 2 april, 4 november, 5 november en 6 november: 
Alfacollege Groningen vmbo i.k.v. Burgerschapsdagen - onderzoek in bronnen voor plaatselijke ^ 
geschiedenis: ontwikkeling Oosterparkwijk - 8 groepen, totaal 200 leerlingen 

30 januari en 16 december: 
Zernlkecollege Haren vwo 4 - project rond geschiedenis van de Grote Markt - 4 groepen, totaal 96 j 
leeriingen. ^ | 

I 
I februari; ! 
Zemikecollege Haren havo 4 - project rond geschiedenis van de Grote Markt. 4 presentaties, 79 ; I 
leeriingen I 

27 februari, 1 maart, 6 maart en 8 maart: 
Uitvoering project rond Grote Markt door leeriingen Zemikecollege in de studiezaal van de Groninger I 
Archieven. Door 5 groepen, totaal 100 leeriingen I 

\ 
I I maart; J 
Menso Altingcollege Groningen opleiding onderwijsassistent - bijeenkomst over ooriogseducatie - 24 j 
leeriingen 1 

13 maart en 15 maart: j 
Aletta Jacobs havo 4 + vwo 5 in OB Hoogezand-Sappemeer: project Het land dat in mij leeft - 5 j 
presentaties, totaal 100 leerlingen f 
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22 maart, 28 maart en 9 april: 
Werkmancollege Groningen havo 4 - introductie en begeleiding bij historisch krantenonderzoek - 4 
groepen, totaal 80 leeriingen 

8 mei: 
Wessel Gansfortcollege Groningen vwo 5 - Introductie en begeleiding bij onderzoek rond 
industrialisatie - 25 leeriingen 
Daarna: woensdag 29 mei in Wessel Gansfortcollege Groningen vwo 5 - over voortgang onderzoek 
rond industrialisatie 

16 mei: 
Augustinuscollege Groningen vwo 5 - introductie en begeleiding bij onderzoek rond graanprijzen - 2 
groepen, totaal 40 leerlingen 

11 oktober: 
Stellingwerfcollege Oosterwolde vwo 4 - bezoek rond WOI en W02 en industrialisatie in Groningen -
totaal 40 leeriingen 

22 november: 
Praediniusgymnasium Groningen klas 3 - project over Middeleeuwen in Groningen - 15 leeriingen 

Hooer en Wetenschappeliik Onderwils 

5 februari: 
Open Universiteit, studenten cultuurwetenschappen - archiefintroductie met rondleiding - 10 
studenten 

19 februari: 
RuG Geschiedenis, Masters, college Archief- en Internetbronnen: inleiding met toelichting opdracht -
8 studenten 
Daarna: op 25 februari praktische instructies In de studiezaal, op 26 maart voortgangsrapportages en 
op 14 mei presentatie onderzoeksresultaten 

3 September (start): 
RuG Kunstgeschiedenis, Master Landschapsgeschiedenis, module Bronnen en Methoden -
Archiefonderzoek met opdracht rond boerderijonderzoek, 7 bijeenkomsten - 12 studenten 

17 September (start): 
RuG Kunstgeschiedenis, Master Landschapsgeschiedenis, module Bronnen en Methoden - Lezen van 
oude handschriften, 8 bijeenkomsten - 13 studenten 

10 September: 
RuG Geschiedenis, Masters, college Archief- en Internetbronnen: inleiding met toelichting opdracht -
19 studenten 
Daarna: op 16 September praktische instructies In de studiezaal, op 8 oktober voortgangsrapportages 
en op 3 en 10 december presentatie onderzoeksresultaten 

20 november, 21 en 22 november: 
RuG Geschiedenis, Bachelors Cultuurgeschiedenis, college Bronnen en Methoden - inleiding, 
rondleiding en introductie onderzoek naar organisaties met maatschappelijke of culturele doelstelling, 
met als thema 'Wat bezielt ze?' - 4 groepen, totaal 78 studenten 

3 december en 5 december: 
RuG Geschiedenis, Bachelors Geschiedenis Politieke Cultuur, college Bronnen en Methoden - inleiding 
over archieven en openbaarheid - 3 groepen, totaal 60 studenten 
Daama: woensdag 4 december en vrijdag 6 december - praktische instructle in de studiezaal en 
introductie onderzoeksopdracht - 3 groepen, totaal 60 studenten 

4 december en 5 december: 
RuG Geschiedenis, Bachelors Economische en Sociale geschiedenis, college Bronnen en Methoden -
Introductie en rondleiding - 2 groepen, totaal 34 studenten 
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9 december: 
RuG, Geschiedenis en Mediaevistiek, Masters, college Schrift, Handschrift en Druk - archiefintroductie 
en presentatie stukken - 34 studenten 

10 december: 
Open Universiteit, studenten cultuurwetenschappen - archiefintroductie met rondleiding - 10 
studenten 
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Bijiage 9 
Financien 

Beknopte balans per 31 deceniber 2013 

31-12-2013 31-12-2012 

ACTIVA 

Materiele vaste activa 

FinanciSle vaste activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 

TOTAAL ACTIVA 

936.257 

22.500 

242.651 

27.911 

38.451 

1,267.770 

1.077.640 

40.000 

355.295 

1.874 

20.180 

1.494.989 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Vaste schulden 

Netto vIottende schulden 

Overlopende passiva 

TOTAAL PASSIVA 

558.502 

158.568 

161.250 

253.634 

135.816 

555.989 

166.112 

266.250 

348.646 

157.992 

1.267.770 1.494.989 
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Belcnopte staat van baten en lasten over 2013 

BATEN 

Algemene baten 

Diverse baten 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

Realisatie 
2013 

5.112.909 

212.849 

9.565 

5.335.323 

Begroting 
2013 

5.117.084 

549.932 

0 

5.667.016 

Realisatie 
2012 

5.054.618 

614.681 

25,312 

5.694.611 

KOSTEN 

Personele kosten 

Directe materiele kosten 

Projectkosten 

Huisvestingskosten 

Organisatie en overheadkosten 

Afschrijvingskosten 

Rentekosten 

Overige 
kosten 

TOTAAL KOSTEN 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor bestemming 

Toevoeging aan reserves 
Onttrekking aan reserves 

Resultaat na 
bestemming 

2.420.107 

19.308 

142.931 

2.137.439 

363.073 

208.576 

11.439 

29.937 

5.332.810 

2313 

-2.513 

2.372.264 

21.305 

484.713 

2.220.129 

416.564 

173.048 

9.485 

20.000 

5.717.508 

-50.492 

50.492 

2.487.018 

40.121 

417.506 

2.149.965 

347.074 

211.778 

13.868 

42.870 

5.710.200 

-15.589 

15.589 

25 
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Onderwerp Beantwoording vragen 

steiier Anne Kuzema 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

P^^ Gemeente 

Sjroningen 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 9 3 7 9 Bijlageln) Onskenmerk 4 9 0 8 9 3 1 

Datum 0 5 - 0 3 - 2 0 1 5 Uwbriefvan Uwkenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bied ik u de beantwoording aan van een vraag van de heer BoUe van 
het CD A over de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Groninger 
Archieven, gesteld in de vergadering van de raadscommissie Financien en 
Veiligheid van 4 maart. 

Hoe kan het dat er niet tijdig in overleg is getreden met Nationaal Archief en 
daarmee niet voldaan is aan de voorwaarden van de GR, en dat er niet tijdig 
in overleg is getreden met de Groninger Archieven om de indexering afte 
schajfen/speelt risico afschajfing indexering ook bij andere partijen? 

Het antwoord op deze vraag is in 3 delen gespHtst. 

Overleg met Nationaal Archief over de bezuiniging 
De gemeenteraad van Groningen heeft bij de behandeling van de begroting 
2014 besloten om de gemeentelijke bijdrage aan de Groninger Archieven met 
ingang van 2015 te korten met 100.000 euro. 
Helaas is te laat gerealiseerd dat een wijziging in de te verstrekken bijdrage 
alleen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de raad van 
Groningen in gezamenlijkheid kan worden gewijzigd. 
De bezuiniging is wel ambtelijk en bestuurlijk gecommuniceerd met de 
Groninger Archieven en ook mondeling gemeld in het bestuur van de 
Groninger Archieven. De vertegenwoordigers van het Rijk en de Groninger 
Archieven waren dus geinformeerd, maar niet op de voorgeschreven en 
geeigende manier. Over de voorgenomen bezuiniging is ook niet vooraf 
overleg gevoerd met het Nationaal Archief. 
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Bladzijde 2 Gemeente 

yjronmgen 

Na overleg door de gemeente met het Nationaal Archief en de Groninger 
Archieven is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage in 2015 alsnog met 
50.000 euro wordt verlaagd. In de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat 
een verdere bezuiniging voor 2015 onbespreekbaar was. 

Indexering gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage wordt voor de Groninger Archieven jaarlijks 
geindexeerd voor de gestegen lonen en prijzen. Daarover zijn in het verleden 
afspraken gemaakt met de Groninger Archieven. 
Aangezien er reeds een bezuiniging was ingeboekt om de gemeentelijke 
bijdrage te korten met 100.000 euro en er geldende afspraken over de 
indexering van de bijdrage bestonden, was afschaffing van de indexering van 
de bijdrage op dat moment niet haalbaar. 

Indexering bij andere partijen 
Navraag bij de Groninger Archieven leert dat voor zover bekend er geen 
sprake is van afschaffing van de indexering van de bijdrage van het Rijk als 
partner in de Gemeenschappelijke Regeling Groninger Archieven. 
De provincie Groningen maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke 
Regeling maar draagt wel bij in de kosten van de Groninger Archieven. Ook 
hiervoor geldt dat stopzetting van de indexering van de bijdrage nu niet aan 
de orde is. 

Vervolg 
De gemeente heeft niet gehandeld conform met bepaalde in de 
Gemeenschappelijk Regeling. Om een soort gelijke situatie te voorkomen zijn 
organisatorische maatregelen getroffen. Met het Nationaal Archief vindt op 
korte termijn overleg plaats over de bezuiniging vanaf 2016. 
Tenslotte zal er meer zekerheid worden gegeven dat de Groninger Archieven 
vanuit het perspectief van de gemeente voldoende in control zijn. In dit kader 
zal in 2015 het stelsel van governance voor de Groninger Archieven worden 
beschreven en transparant gemaakt. 

Dc hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester van Groningen, 

n 
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25 maart 2015
Nr. 6i.
Begroting 2015 en jaarrekening 2-13 Groninger Archieven.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
12 februari 2015
(4866918);

HEEFT BESLOTEN:
 

I. in te stemmen met de begroting 2015 van de Groninger Archieven met inachtneming 
van de punten II en III hieronder vermeld;

II. de te realiseren bezuiniging 2015 op de gemeentelijke bijdrage aan de Groninger 
Archieven vast te stellen op € 50.000,--;

III. de gemeentelijke bijdrage 2015 in afwijking van het in de begroting van de Groninger 
archieven opgenomen bedrag vast te stellen op € 2.091.073,--.

  
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 
GEHEIIVIHOUDING 

ex artikel 25 Gemeentewet 

Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Aanpassen bestemmingsplan binnenstad 

Registratienr. 4828932 Steller/telnr. A. Schuil ing/8104 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Geheim o Openbaar 

• Vertrouwelijk 

V.d. Schaaf Presidlunn 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor het 

gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding, digitaal 
vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.VB026VisMuurHoek-vg01, met gebruikmaking van een 
ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van januari 2015 
(voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat); 

II. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na kennisgeving van de 
terinzagelegging; 

III. gelet op artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhouding 
tot de dag na de bekendmaking te bekrachtigen. 

Samenvatting 

Op 26 november 2014 heeft de Raad van State uitgesproken dat de gemeente Groningen de prostitutie in 
het A-kwartier per 1 januari 2016 "rechtmatig" mag beeindigen. 
Om meer woonvariatie in het A-kwartier mogelijk te maken wordt voorgesteld het Bestemmingsplan 
Binnenstad aan te passen: bij nieuw/verbouwplannen in de prostitutiestraten Muurstraat, Hoekstraat en 
Vishoek moet een minimaal woonoppervlak van 50 m^ worden gerealiseerd. In dit kader wordt de raad 
voorgesteld een voorbereidingsbesluit voor een jaar te nemen. Hiermee bevriezen we de huidige 
planologische situatie gedurende een jaar. 
Tijdens deze termijn zullen wij voor de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat een nieuw bestemmingsplan 
voorbereiden waarin we maatregelen op willen nemen die het woon- en leefklimaat in het A-kwartier ten 
goede komen. 

B&W-besluit d.d.: 03-02-2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Na jarenlange juridische procedures heeft de Raad van State op 26 november 2014 uitgesproken dat B&W 
van Groningen "rechtmatig" de prostitutie in het A-kwartier per 1 januari 2016 mogen beeindigen. Tegen dit 
vonnis staat geen beroep meer open. 

De laatste tijd is het A-kwartier veelvuldig in het nieuws; meestal negatief vanwege drugsoverlast en 
geweldsdelicten. Hierover hebben we met u een aantal keren gesproken. Wij zijn van mening dat een 
integrale aanpak de meeste kans biedt op succes. De drugsoverlast in het A-kwartier is niet los te zien van 
de prostitutie. Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak van de drugsoverlast is de 
beeindiging van de prostitutie. Per 1 januari 2016 is dit dus het geval. 

Momenteel is nieuw prostitutiebeleid in ontwikkeling dat medio 2015 ingevoerd zal gaan worden. 
De mogelijkheid voor prostituees om uit te stappen is onderdeel van dat beleid. Ook de prostituees die uit 
willen stappen vanwege de beeindiging van de prostitutie in het A-Kwartier kunnen er voor kiezen om van 
de dan geboden mogelijkheden gebruik te maken. De vrouwen worden dan begeleid naar zorg, wonen en 
(schuld) hulpverlening. 

Wij willen een leefbaar A-kwartier waar het prettig wonen is. In het vorige bestemmingsplan Binnenstad 
(1996) is reeds uitgesproken dat het A-kwartier een leefbare woonbuurt moet worden. In de beleidsstukken 
nadien is dit streven herhaald en het is ook een nadrukkelijke wens van de bewonersvereniging A-kwartier. 
Een van de wegen die we bewandelen is een intensieve aanpak van de (drugs)overlast. Daarnaast willen we 
maatregelen treffen die de kwaliteit van het woonmilieu verbeteren. Het gewenste beeld dat ons voor ogen 
staat is een buurt waarbij een woningaanbod is voor verschillende doelgroepen: alleenstaanden, gezinnen 
en ouderen die bewust kiezen voor wonen in een van de mooiste delen van de historische binnenstad. 

Het Aa-Kwartier heeft een bijzonder cultureel-historisch karakter en kwaliteit. Zonder nieuwe maatregelen 
zijn er slechts beperkte mogelijkheden om deze bijzondere kwaliteit te kunnen beschermen tegen sloop 
en/of nieuwbouw van slechte ruimtelijke- en woonkwaliteit. Door uw raad een voorbereidingsbesluit te 
laten nemen, bevriezen we de huidige planologische situatie gedurende een jaar. Tijdens deze termijn 
zullen wij voor de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat een nieuw bestemmingsplan voorbereiden waarin we 
maatregelen op willen nemen die het woon- en leefklimaat in het A-kwartier ten goede komen. 

Kader 

Volgens artikel 3.7, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeenteraad verklaren dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid, in dit geval voor de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de 
Muurstraat. Op grond van artikel 3.3, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) houdt 
het bevoegd gezag de beslissing om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een bouwwerk aan, indien er geen grond is de vergunning te weigeren maar voor het gebied waarin de 
activiteit zal worden verricht voor de dag van ontvangst van de aanvraag een voorbereidingsbesluit in 
werking is getreden. De aanhouding duurt totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen. Volgens artikel 3.3, 
lid 3, Wabo kan het bevoegd gezag in afwijking van het eerste lid de omgevingsvergunning verlenen, indien 
de activiteit niet in strijd is met het in voorberelding zijnde bestemmingsplan. 

In ons raadsvoorstel van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad (4475057) hebben we een 
aanpassing van het planologisch regime van de prostitutiepanden al aangekondigd. Dit naar aanleiding van 
een zienswijze namens een van de exploitanten van de prostitutiepanden op het ontwerpbestemmingsplan. 
De functie prostitutie is in de vaststellingsversie van het bestemmingsplan opnieuw opgenomen voor de 
panden waarvoor op dat moment een exploitatievergunning gold. Hierbij is aangegeven dat wij na de 
uitspraak van de Raad van State opnieuw in overweging willen nemen om uw raad voor te stellen het 
uitoefenen van prostitutie planologisch onmogelijk te maken. Deze situatie is nu aan de orde en biedt de 
gelegenheid hier ook de gevolgen van het verdwijnen van de functie prostitutie bij te betrekken. 
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Argumenten en afwegingen 

Het gewenste beeld voor het A-kwartier is een buurt met een woningaanbod voor verschillende 
doelgroepen: alleenstaanden, gezinnen en ouderen die bewust kiezen voor wonen in de historische 
binnenstad. Om te voorkomen dat de straten zich eenzijdig gaan ontwikkelen tot een kamerverhuurgebied -
nu de juridische weg vrij is de prostitutie te beeindigen - hebben we een drietal instrumenten in overweging 
genomen: de 15%-norm voor kamerverhuur, een verbod op woningsplitsing en het bepalen van een 
minimaal woonoppervlak voor wooneenheden. De eerste twee instrumenten hebben echter alleen 
betrekking op panden die nu al een woonfunctie hebben. Dat betekent dat de prostitutiepanden 
(bedrijfsfunctie) "buiten schot" blijven. Terwijl we juist bij die panden verwachten dat ze worden ontwikkeld 
tot (on)zelfstandige wooneenheden. 
De planologische maatregel die rest is het vastleggen van een minimale oppervlakte van wooneenheden in 
een bestemmingsplan. Dit vraagt om een aanpassing van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan 
Binnenstad. Omdat het opstellen van een bestemmingsplan enige tijd kost stellen we u voor een 
voorbereidingsbesluit te nemen waarmee wordt voorkomen dat zich in die periode ongewenste 
ontwikkelingen voordoen. 

Naast ons voorstel om uw raad een voorbereidingsbesluit te laten nemen, hebben wij besloten om - net als 
in Selwerd - een time out in te stellen voor het afgeven van onttrekkingsvergunningen in het gebied waarop 
het voorbereidingsbesluit betrekking heeft. Hiermee kunnen we in ieder geval gedurende de termijn van het 
voorbereidingsbesluit (1 jaar) tegengaan dat het aantal kamerverhuurpanden toeneemt. 
Wij achten deze aanvullende beleidsregel noodzakelijk omdat de 15%-norm niet voor de binnenstad geldt 
en er in theorie - ook nadat de raad het voorbereidingsbesluit heeft genomen - onttrekkingsvergunningen 
kunnen worden aangevraagd op basis van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening. Voor het 
bevorderen van de leefbaarheid van het A-kwartier is een gevarieerd woningaanbod - waaronder 
gezinswoningen- van belang. 

Overigens zullen (ver)bouwplannen moeten voldoen aan het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad. 
Dit zorgt ervoor dat "optopmogelijkheden" beperkt zijn. Er zijn in het nieuwe bestemmingsplan 19 panden 
in het A-kwartier van de aanduiding "seksinrichting" voorzien. Op slechts 6 van deze percelen zou nog een 
laag hoger kunnen worden gebouwd dan de huidige bouwhoogte. Dit zijn nu een laags panden met kap. 
Wij schatten in dat-zonder maatregelen- "vrijkomende" prostitutiepanden zullen worden omgebouwd tot 
kamerverhuurpanden. Dit is strijdig met ons streven naar een gevarieerd woonmilieu. Vandaar ons voorstel 
het gebied op korte termijn planologisch te beschermen. Het voorbereidingsbesluit biedt deze bescherming 
totdat er binnen een jaar een nieuw ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De bewonersvereniging A-kwartier is door ons regelmatig bijgepraat over ons voornemen de prostitutie uit 
het A-kwartier te weren. Zo is de bewonersvereniging ook voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
Binnenstad in oktober 2014 op de hoogte gebracht van het feit dat de prostitutie alsnog in het 
bestemmingsplan is opgenomen, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Bij het opstellen 
van de partiele herziening van het bestemmingsplan Binnenstad voor de Vishoek, de Hoekstraat en de 
Muurstraat, dat zal volgen op dit voorbereidingsbesluit, zullen we de bewoners opnieuw betrekken. 

Financiele consequenties 

In een eerder stadium hebben wij de kosten onderzocht van verwerving van de prostitutiepanden. 
De verwerving en het daarna weer op de markt brengen van de panden met voorwaarden die een leefbare 
en kwalitatief goede woonbuurt beogen, leveren een onrendabele top op van € 2,5 - € 5 min. 
In een brief van 11 maart 2011 hebben we u laten weten dat deze optie de gemeentelijke financien 
onevenredig zou belasten. Dit standpunt huldigen wij nog steeds. 

Het nemen van een voorbereidingsbesluit kent geen financiele consequenties, anders dan de plankosten. 
Ten behoeve van het bestemmingsplan, dat zal volgen op dit voorbereidingsbesluit, laten we een 
planschaderisicoanalyse uitvoeren door een externe partij. 

Overige consequenties 

Zie onder "Kader". 



 

Raadsvoorstel - Aanpassen bestemmingsplan binnenstad

446

Vervolg 

Planning is het voorbereidingsbesluit op 18 februari 2015 door uw raad te laten nemen. Na de vaststelling 
zal het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt (door terinzagelegging en 
kennisgeving in de Groninger Gezinsbode, de Staatscourant en langs elektronische weg). 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van terinzagelegging. Tegen het 
voorbereidingsbesluit kan volgens artikel 8:5. lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen beroep 
worden ingesteld (het voorbereidingsbesluit staat op de negatieve lijst van de Awb). 

Gezien de urgentie, zoals onder 'Aanleiding en doel' beschreven, stellen we voor de "verkorte procedure" te 
volgen, conform het collegebesluit van 14 februari 2012 (R012.2925657). Ook achten we het noodzakelijk 
pas na de vaststelling door uw raad ruchtbaarheid aan het voorbereidingsbesluit te geven. Hiermee kunnen 
we voorkomen dat er nog snel aanvragen voor ongewenste inititatieven worden ingediend voordat het 
voorbereidingsbesluit in werking treedt. 

De verkorte procedure is als volgt: 
- het voorbereidingbesluit gaat naar de wethouder RO en de gemeentesecretaris die het voorstel in het 
college van B&W en het Presidium brengt; het voorstel hoeft niet als NP-stuk in het college. 
- daarna wordt het in de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming aangeboden 
- de raadscommissie wordt overgeslagen vanwege tijdwinst. 
Over de mogelijkheid een "verkorte procedure" te kunnen volgen heeft het college op 14 februari 2012 
besloten (R012.2925657). B&W hebben de raad hierover per brief van 16 februari 2012 geinformeerd 
(RO12.2925660). 

Nadat het voorbereidingsbesluit in werking is getreden gaan wij van start met het opstellen van het 
bestemmingsplan. Als het voorontwerp gereed is krijgt u hiervan bericht. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Raadsvoorstel 

f "Gemeente 

yjronmgen 

Onderwerp Project Preventie van taalachterstanden 2015-2018 

Registratienr. r i ;: Steller/telnr. Monica.Mulder/60 97 Bijlagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Ton Schroor Raadscommissie 04-02-2015 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. incidenteel € 484.000,-- beschikbaar te stellen voor het project Preventie van taalachterstanden 

2015-2018 te dekken uit de concernstelpost extra beleid thema "leren"; 
II. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In Groningen starten we, als enige gemeente in Nederiand, met een uniek experiment dat 
taalachterstanden van kinderen tegengaat. Alle kinderen in Groningen willen we de kans geven om zich 
optimaal te ontwikkelen. Maar dat gaat niet zomaar. Kinderen kunnen soms al vroeg achterstanden 
opiopen en een grote groep kinderen veriaat het basisonderwijs met een taalachterstand. Onderzoek 
toont aan dat het voorkomen van taalachterstanden hardnekkig is en dat opiossingen tot nu toe 
onvoldoende werken. In de Verenigde Staten is een aanpak ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht 
die effectief blijkt te zijn voor de taalontwikkeling van alle leerlingen. Vooral voor kinderen in 
achterstandsituaties. Dit programma, Success for All, wordt inmiddels in het onderwijs toegepast in de 
Verenigde Staten en in Engeland. Gezien deze ervaringen, hebben de gemeente Groningen en de 
Rijksuniversiteit Groningen (GION) het voortouw genomen om, samen met de Hanzehogeschool en drie 
schoolbesturen (VCOG, KOC en 02G2) dit unieke programma geschikt te maken voor de lokale context. 
Hiervoor is een vierjarig wetenschappelijk ontwikkel- en onderzoekstraject ontwikkeld, waaraan jaarlijks 7 
basisschoolgroepen van bovengenoemde schoolbesturen meedoen. De verwachting is dat de leerlingen 
aan het einde van de projectperiode een extra taal- en leesontwikkeling hebben doorgemaakt en ook de 
sociaal- en emotionele ontwikkeling een impuls heeft gekregen. Dit project is een voorbeeld van de manier 
waarop we samenwerken binnen het Onderwijspact en past bij de activiteiten in het kader van Groningen 
Onderwijsstad 2014/2015. Met inbreng van alle partijen, brengen we dit meerjarig plan ook daadwerkelijk 
tot uitvoering. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord stimuleren en financieren we in gezamenlijkheid 
een belangrijk maatschappelijk project, gericht op de preventie van taalachterstanden. 

B8(W-besluit d.d.: 3 februari 2015 
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Aanleiding en doel 

We willen dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hun talenten te 
benutten. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen soms twee jaar achterlopen in hun (taal-) 
ontwikkeling. In ons coalitieakkoord hebben aangegeven extra te wil len inzetten op het vroeg 
wegwerken van taalachterstanden. 

Kader 

Wij willen dat alle kinderen in Groningen voldoende kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en daarmee 
hun plek vinden in onze samenleving als vrije en verantwoordelijke burgers. Dit hebben we aangegeven in 
het programma Jeugd en onderwijs van de gemeentebegroting. In het deelprogramma Integraal 
Jeugdbeleid staat talentontwikkeling centraal. Ieder Gronings kind heeft recht op kwalitatief goed 
onderwijs. Dit betekent ook dat we extra aandacht besteden aan kinderen en gezinnen in achterstands-
en/of risicosituaties. 

Om die aandacht en ondersteuning een extra impuls te geven is in het coalitieakkoord 2014-2018 een 
bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd om taalachterstanden te voorkomen, ouderbetrokkenheid te 
vergroten en schooluitval tegen te gaan (thema Leren). Dit bedrag is nog niet verdeeld over de 
verschillende deelprogramma's. Een deel hiervan willen we inzetten voor het project Preventie van 
taalachterstanden met daarin opgenomen de component Ouderbetrokkenheid (Family Support). 

In ons coalitieakkoord hebben we ook aangegeven dat we staan voor een dienstbare overheid en graag 
willen samenwerken aan nieuwe initiatieven van en met relevante partijen. Dit hebben we ook afgesproken 
in het Onderwijspact. Samen met Rijksuniversiteit Groningen heeft de gemeente Groningen daarom, het 
initiatief genomen om in de stad een uniek project gericht op preventie van taalachterstanden uit te voeren. 
Samen met de Hanzehogeschool en drie onderwijsbesturen (VCOG, KOC en 02G2) is een vierjarig 
projectplan ontwikkeld gericht op het voorkomen van taalachterstanden. Vier jaar lang zetten alle partijen 
zich hiervoor in, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen (o.a. financiele) inbreng. Het 
project is een aantoonbaar voorbeeld van co-creatief samenwerken dat past bij activiteiten die wij uitvoeren 
in het kader van Groningen Onderwijsstad 2014-2015. 

Argumenten en afwegingen 

Tot nu toe hebben programma's en methoden om de taalontwikkeling van kinderen een impuls te geven, te 
weinig effect laten zien. Daarnaast zijn voor- en vroegschoolse programma's (WE) vooral gericht op het 
bevorderen van de taalontwikkeling van de jongste kinderen. De impuls die we vanuit ons W E beleid geven 
aan de jongste kinderen, willen we vasthouden en doorzetten naar oudere kinderen. 

Het in de Verenigde Staten ontwikkelde programma Success for All, blijkt een effectief instrument bij het 
voorkomen van taalachterstanden in het basisonderwijs. Meer dan 2 miljoen leerlingen op 1000 scholen in 
de Verenigde Staten en 100 scholen in Engeland hebben inmiddels het programma doorlopen. Gezien de 
positieve resultaten willen we dit programma vertalen naar de lokale situatie en toepassen op scholen in 
Groningen. We hebben er patent op om dit programma in Groningen als eerste stad uit te voeren. Vanuit 
drie schoolbesturen (VCOG, KOC en 02G2) nemen gedurende een periode van 4 jaar, jaarlijks 7 
basisschoolgroepen, van groep 3 tot met groep 5, deel aan het programma. We laten daarbij 
wetenschappelijk onderzoeken of de aanpak ook in onze stad een aantoonbaar verschil maakt. 
Ons doel is uiteindelijk dat steeds meer kinderen van de aanpak gaan profiteren. Het programma zal 
daarvoor steeds breder worden ingezet, naar meerdere leerjaren en naar andere scholen. 
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Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In juni 2013 tekenden we het Onderwijspact. In dit pact spraken alle onderwijsinstellingen, van 
voorschoolse instelling tot universiteit, af om samen te werken aan verbetering van de kwaliteit van 
onderwijs en het op orde brengen van de basis. 
In ons coalitieakkoord hebben we ook aangegeven dat we staan voor een dienstbare overheid en dat we 
willen samenwerken met relevante partijen aan nieuwe initiatieven. Met het project Preventie 
taalachterstanden geven we hieraan uitvoering. 

Voor de inhoudelijke partijen zijn de kosten van het opzetten van het plan te hoog om zelf te financieren. 
Voortvloeiend uit de samenwerking die de gemeente vanuit het Onderwijspact is aangegaan met haar 
partners, draagt de gemeente in gezamenlijkheid met de partners bij aan de uitvoering van het project. Zo 
werken we gezamenlijk aan het aanbieden van een optimale schoolloopbaan aan alie kinderen in onze stad. 

Het projectplan preventie van taalachterstanden 2015-2018 is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de 
gemeente Groningen, in samenwerking met de Hanzehogeschool en drie schoolbesturen (02G2, VCOG en 
KOC) ontwikkeld. Het project wordt uitgevoerd in 7 groepen van verschillende basisscholen. Deze scholen 
zijn geselecteerd op grond van hun populatie, een hoog percentage kinderen met een leerlinggewicht en 
vooral de motivatie van de school. 

In februari 2015 is een intentieovereenkomst ondertekend door alle bij het project betrokken partijen. 
Hiermee onderstrepen zij zich in te willen zetten voor aanpak gericht op de preventie van taalachterstanden. 

Financiele consequenties 

In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn voor verschillende thema's intensiveringen aangekondigd waarvoor 
extra beleidsmiddelen zijn gereserveerd. 
Voor het thema "Leren" is in de begroting 2015 structureel 1 miljoen euro opgenomen. Dat budget is in de 
begroting verantwoord onder het deelprogramma College en Raad (beleidsveld Concernstelposten). 

We willen in 2015 incidenteel €484.000,-- (afgerond) beschikbaar stellen voor het project preventie van 
taalachterstanden 2015-2018. 

We stellen voor dit te dekken uit het extra beleidsgeld voor het thema "Leren" van 1 miljoen euro. 

Begrotingswijziging 2015 

Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 
Betrokken vakdirectie(s) Maatschappelijke Ontwikkeling, Concernstaf 
Naam voorstel Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 
Besluitvorming (orgaan + datum) Raad 
Incidenteel / Structureel I 
Soort wijziging Exploitatie 
Financiele begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

..9.''.9.:.?.']'.̂ '.?r."?.?.®l P.f:?]P!.9.9'̂ "*"*^ Beleidsveld l/S Lasten Baten Saldo 
Beieidsuî ^̂ ^̂  j [84 

..Q?..').9.?.''.n?.M i?:ip.?]!?9?..t'?.'̂ .?̂ ^̂ ^ li-l3.-.P.°.'?.9.f.[O.?.{?jp.?.P.l?.0̂ ^̂ ^̂  ....I?*:..... 

Totalen begrotingswijziging 

Het bedrag van € 484.000,-- maakt deel uit van een totale begroting van ruim 1,4 miljoen euro. De gemeente 
investeert45% van de diverse kosten van de schoolbesturen en 30% van de kosten van de RUG/GION. 
Daarnaast draagt de gemeente bij in de kosten voor materiaalontwikkeling Ouderbetrokkenheid en diverse 
kosten in het kader van communicatie etc. 
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Overige consequenties 

Het project heeft een looptijd van vier jaren. Op het moment dat de pilot stopt, stopt ook de financiering van 
de gemeente. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over borging van het project en het verder 
verspreiden van kennis. 

Daarnaast moet er tijdens het project sprake zijn van consistentie. Ook hierover worden afspraken gemaakt. 
In een jaarlijks plan staan deze inhoudelijke en financiele afspraken uitgewerkt en vastgelegd. Voor de hele 
periode van 4 jaar is een intentieovereenkomst opgesteld en ondertekend door de partners. In deze 
overeenkomst spreken alle deelnemers de ambitie uit om zich tijdens de projectperiode gezamenlijk in te 
zetten voor het project Preventie van taalachterstanden. Deze intentieovereenkomst is als bijlage bij deze 
nota gevoegd. 

Vervolg 

Het project Preventie taalachterstanden start in 2015. In juni 2015, tijdens het Vensterschoolsymposium, 
krijgt het project een prominente plek en is de officiele start. Ook de staatssecretaris van Onderwijs wordt 
geinformeerd over de start van dit project en, later, over de resultaten ervan. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen mogelijk hun weerslag hebben in het landelijk onderwijsbeleid. 

Een stuurgroep van de schoolbesturen 02G2, KOC en VCOG, de Rijksuniversiteit Groningen (GION), de 
Hanzehogeschool en de gemeente, volgt het project in de projectperiode en draagt zorg voor een 
wetenschappelijk verantwoorde evaluatie (onderzoeksrapport). 
We informeren de Raad tussentijds over de voortgang van het project (eind 2016) en zullen de raad op de 
hoogte stellen van de resultaten (begin 2019). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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BULAGE 
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02G2 Rob van Linschoten Lid college van bestuur 

VCOG John Wind Directeur, bestuurder 

KOC Herma Korfage Bestuurslid 

Hanzehogeschool Groningen Jeannette Doornenbal Lector 

Rijksuniversiteit Groningen/GION Roel Bosker Directeur 

Gemeente Groningen Ton Schroor Wethouder 

Als ondertekenende partners hebben we de ambitie om te zorgen voor goed onderwijs in 
Groningen. We willen ons, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, inzetten om kinderen 
in de stad maximale kansen in hun ontwikkeling te bieden. Een goede taalontwikkeling is van 
groot belang voor het schoolsuccess van kinderen. Daarom gaan we de komende vier jaren 
extra investeren in een wetenschappelijk beproefde aanpak gericht op het stimuleren van de 
taalontwikkeling van alle kinderen in het basisondenA/ijs 

Taal(ontwikkelings-)achterstanden blijken hardnekkig en moeizaam in te lopen. Landelijk en 
internationaai onderzoek wijst uit dat pogingen om de taalontwikkeling van kinderen een extra 
impuls te geven, tot nu toe te weinig effect sorteren. Een grote groep kinderen veriaat daarom 
nog steeds met een taal (ontwikkelings-) achterstand het basisonderwijs 

Wflt ee he 
Het in de Verenigde Staten ontwikkelde taalprogramma 'Sucess for All' blijkt effectief te zijn voor 
alle kinderen. Het programma wordt gekenmerkt door o.a. effectieve instructie, samenwerkend 
leren, ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en tutoring. Om na te gaan of we met het 
programma ook in Groningen hogere resultaten kunnen behalen, vertalen we deze werttwijze 
naar de Nederlandse situatie. Dit doen we in een 4-jarig ontwikkel- en onderzoekstraject dat 
begint in 2015 en wordt afgerond in 2018. 

Daeien ei resultfltei 
a. a. Het in de Verenigde Staten beproefde programma Success for All gericht 

op preventie van taalachterstanden wordt geschikt gemaakt voor de Groningse 
basisscholen in een 4-|arige traject; 
De taal- /leesontwikkeling van kinderen die hebben deelgerKjmen aan dit 
programma verbetert zodat zij aan het eind van de nruddenbouw ^grc^p % 4 en 5) 
een half jaar meer leenvinst hebben geboekt dan vergelijkbare kinderen op 
vergelijkbare scholen; 

c* Het programma wordt geborgd zodat het na afloop van het traject ook zonder 
extra inzet van middelen en menskracht kan worden uitgevoerd. 
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Na afloop van het project wordt de werkwijze overdraagbaar gemaakt voor andere scholen en 
zijn er overdraagbare ondenwijsmaterialen ontwikkeld. Het programma als geheel is dan vrijelijk 
en de lesmaterialen tegen kostprijs beschikbaar, voor scholen van de deelnemende besturen. 
Daarnaast komt er een beproefd scholingsprogramma voor groepsleerkrachten die met het 
programma werken, hetzij als groepsleerkracht, hetzij als tutor en hetzij als contactpersoon naar 
ouders. 

Opzet efl }\mni 
Het project heeft een looptijd van 4 jaar en start in schooljaar 2014-2015. Het project wordt 
uitgevoerd en beproefd in steeds 7 groepen van een instroomcohort en richt zich op de leerjaren 
3,4 en 5. 

Groep/schooljaar 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 

2014- 2015 
Ontwikkelen 

2015-2016 
Beproeven 
Ontwikkelen 

2016-2017 
Consolideren 
Beproeven 
Ontwikkelen 

2017-2018 
Consolideren 
Consolideren 
Beproeven 

Het schooljaar nadat het programma is ontwikkeld en in delen is uitgeprobeerd in 66n groep, 
voeren leerkrachten van 7 verschillende groepen in dezelfde jaargroep het programma In zijn 
geheel uit onder begeleiding van medewerkers van RUG en Hanzehogeschool Gronmgm. 
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OrgflPlSfltie 
De deelnemende partijen dragen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan de uitvoering van 
het project Preventie van taalachterstanden. Elke partij draagt (financieel en in personele zin) bij 
zoals is aangegeven in de begroting die is opgenomen als bijlage bij deze intentieovereenkomst. 

V De Rijksuniversiteit Groningen/GION is verantwoordelijk voor: 
De inrichting van het project en de projectleiding; 
Het aanvragen van de subsidie bij de gemeente Groningen en de verantwoording 
van de middelen conform de Algemene Subsidievoonwaarden (ASV) van de 
gemeente Groningen 

V De schoolbesturen 02G2, VCOG en KOC zijn verantwoordelijk voor: 
De deelname van de voor dit project geschikte scholen en controle scholen. 
Het faciliteren van leerkrachten, door het beschikbaar stellen van voldoende tijd, 
voor deelname aan het project en uitvoering van het programma; 
Het verlenen van medewerking aan de uitvoering van het begeleidende 
wetenschappelijk onderzoek; dit betekent herhaalde afname van vragenlijsten 
bij leerkrachten, ouders en leerlingen en toetsen van leerlingen en het verrichten 
van enkele lesobservaties bij de geselecteerde groepen en groepen in de 
controlescholen; 

V De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit dragen zorg voor de 
ontwikkeling, implementatie en wetenschappelijke begeleiding van 
een promovendus met betrekking tot de oudercomponent van het 
project Preventie van taalachterstanden en een promovendus 
die zich gaat richten op de vaststelling van de effecten van het programma op de 
ontwikkeling (cognitief en non-cognitief) van de leerlingen. 

V De gemeente Groningen draagt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid maar steunt 
het project financieel volgens de bij deze intentieovereenkomst behorende begroting, 
onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de noodzakelijke wijziging 
van de gemeentebegroting; 

V Twee jaar nadat het project is gestart, vindt er een evaluatiemoment plaats op basis 
waarvan wordt vastgesteld of het project op de betreffende scholen wordt voortgezet; 

V Met ondertekening van de intentieovereenkomst committeren alle partijen zich aan de 
voonwaarden en/of voorschriften zoals die zullen worden opgenomen in de beschikking tot 
subsidieverlening. 

Styyrgroei) 
Voor de begeleiding van het project wordt een stuurgroep opgericht, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van alle betrokken partijen. De stuurgroep bewaakt de continuTteit van het 
project en bespreekt de communicatie en publiciteit rondom het project. De RUG/GION en de 
gemeente Groningen zijn eindverantwoordelijk voor de communicatie en publiciteit. 
De projectieider rapporteert jaarlijks aan de stuurgroep over de voortgang, zowel inhoudelijk als 
financieel. De stuurgroep komt 2 keer per jaar bijeen, of zoveel als nodig is. 

Prnjectplan 
Voorde meer gedetailleerde uitvoering van het project wordt een projectplan opgesteld. 
Deze wordt voorgelegd aan de stuurgroep die rondom de pilot wordt gevormd. Het projectplan 
kan jaarlijks worden aangepast. 
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25 maart 2015
Nr. 7b.
Project Preventie van taalachterstanden 2015-2018.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
4 februari 2015
(4850878);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. incidenteel € 484.000,-- beschikbaar te stellen voor het project Preventie van 

taalachterstanden 2015-2018 te dekken uit de concernstelpost extra beleid thema 
“leren”;

II. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 

Onderwerp Herdenken en vieren 70 jaar bevrijdlng Groningen 1945-2015 

Registratienr. 4854802 Steller/telnr. Lieuwe.Rozema/61 95 Bijiagen 1 

"Gemeente 

%jroiiingen 

Classlficatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

De Rook Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. het tekort van € 54.000,- voor het herdenken en vieren 70 jaar bevrijding 1945-2015 incidenteel ten 
laste te brengen van de post onvoorzien; 

II. de gemeentebegroting 2015 overeenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

De gemeente Groningen wil op gepaste wijze aandacht besteden aan het herdenken en vieren van 70 jaar 
bevrijding Groningen 1945-2015. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de initiatieven die vanuit de 
samenleving komen ondersteunt en de realisatie daarvan mogelijk maakt. Inmiddels heeft een aantal 
organisatoren zich bij de gemeente gemeld met plannen voor het herdenken en/of vieren van de 
bevrijding. Voor het ondersteunen van deze initiatieven stelt de gemeente een budget van maximaal 
€ 100.000,- beschikbaar. 

B&W-besluit d.d.: 3 maart 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 16 april 1945 werd Groningen na zware gevechten bevrijd. In april 2015 is dit 70 jaar geleden. Wij 
constateren dat er 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds een grote maatschappelijke 
betrokkenheid is bij het herdenken en vieren ervan. De recente herdenkingen in Amsterdam, Westerbork en 
Auschwitz waren actueler dan ooit. Zowel in de stad Groningen als landelijk staan er voor dit jaar diverse 
activiteiten op het programma. Landelijk worden de activiteiten gecoordineerd door het Nationaal Comite 4 
en 5 mei. Het comite stelt iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan het herdenken en vieren. 
Van 2011 tot en met 2015 is dit thema 'Vrijheid geef je door'. Hiermee wil het Nationaal Comite 
benadrukken dat ook nu nog Oorlog, Bezetting en Bevrijding bijzonder actueel zijn. Het Nationaal Comite 
werkt het vijfjarenthema verder uit in vijf jaarthema's. Elk jaarthema geeft verdieping aan activiteiten op het 
gebied van herdenken en vieren. Het motto voor het speciale herdenkingsjaar 2015 is Bevrijding 1945 en 
wat we daarvan kunnen leren. 

Doelstelling. 
De thema's van het Nationaal Comite sluiten goed aan bij de wijze waarop wij in Groningen aandacht willen 
besteden aan de bevrijding. Concreet willen wij 70 jaar bevrijding aangrijpen om: 
1 .toekomstige generates de waarde van vrijheid mee te geven; 
2.deze historische gebeurtenis waardig te vieren en niet onopgemerkt voorbij te laten gaan; 
S.uitnodigend te zijn om de vrijheid samen met Stadjers en bezoekers te herdenken en te vieren. 

Uitgangspunt is dat de gemeente Groningen de initiatieven die vanuit de samenleving komen ondersteunt 
en de realisatie daarvan mogelijk maakt. Inmiddels heeft een aantal organisatoren zich bij ons gemeld met 
plannen voor het herdenken en/of vieren van de bevrijding. Een overzicht hiervan treft uw raad aan in de 
paragraaf financiele consequenties. 

Kader 

Gemeentelijke evenementenbeleid 
Cultuurnota 

Argumenten en afwegingen 

De volgende aanvragen zijn bij ons binnengekomen: 

Organisatie Gevraagd Voorstel 
1. Stichting Liberation Groningen € 30.000 € 20.000 
2. Stichting het Bevrijdingsbos € 10.000 € 6.000 
3. • Stichting 5 mei, Bevrijdingsfestival € 57.000 € 57.000 
4. Boek Groningen van alle tijden € 26.000 € 26.000 
5. Boek Groningen bevrijd € 2.000 € 1.000 
6. Stichting 4 mei Herdenking Groningen - -
7. Stichting Werkman 2015 € 7.000 € 2.000 
8. VRIJDAG, theatervoorstelling Ghetto € 7.500 € 5.000 
9. Bevroren Tranen - -
10. Herdenking communistisch verzet € 5.000 € 1.000 
11. St. Museum Canadien Allied Forces € 2.000 € 2.000 

Subtotaal € 146.500 € 120.000 
Reeds verstrekte subsidies - € 20.000 -€ 20.000 
Totaal € 126.500 €100.000 

In bijiage 1 vindt uw raad een nadere omschrijving van de activiteiten van de elf aanvragers. 
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Voorstel voor verdeling budget 
Wij hebben aangegeven maximaal 100 duizend euro beschikbaar te stelien voor het vieren en herdenken 
van 70 jaar bevrijding Groningen. Dit betekent dat niet alle elf aanvragen volledig gehonoreerd kunnen 
worden. Dit heeft geleid tot het volgende verdelingsvoorstel: 

1. De aanvragen van de Stichting 5 mei Bevrijdingsfestival, Boek Groningen van alle tijden en de 
Stichting Museum Candien Allied Forces worden volledig gehonoreerd. 

2. De volgende zes organisaties ontvangen een lager bedrag dan aangevraagd: 

• Stichting Liberation Groningen: € 10.000.-
Het voorstel is om deze aanvraag niet volledig te honoreren. De stichting krijgt al € 20.000,- uit 
budget evenementen binnenstad en een tegemoetkoming in nature in verband met de leges; 

• Het bevriidinasbos: 10.000.-
Het voorstel is om € 6.000,- beschikbaar te stelien om extra aandacht te besteden aan het vieren 
van vrijheid. De aangevraagde subsidie is een schatting van de kosten. 

o Herdenking communistisch verzet: € 5.000.-
Het voorstel is om hiervoor € 1.000 te reserveren. Het betreft een besloten herdenkingsbijeenkomst 
voor nog levende communistische verzetsstrijders en hun nabestaanden. 

• Boek Groningen bevrijd: € 2.000.-
Het voorstel is om een bedrag van € 1.000,- beschikbaar te stelien om de verhalen van Groningers 
die de oorlog hebben meegemaakt vast te leggen voor toekomstige generaties. 

• VRIJDAG theatervoorstellina Ghetto: € 7.500.-
Het voorstel is om € 5.000,- beschikbaar te stelien in plaats van de gevraagde € 7.500,- voor een 
muziekvoorstelling door cursisten van de Jeugdtheaterschool. 

• Stichting Werkmaniaar 2015: € 7.000.-
Het voorstel is om € 2.000,- beschikbaar te tellen voor culturele activiteiten binnen het thema 
kunstenaar en oorlog. De stichting ontving al eerder een gemeentelijke subsidie van € 35.000,- voor 
het Werkmanjaar. 

3. De resterende twee aanvragen, te weten Stichting 4 mei herdenking Groningen en Bevroren 
Tranen, krijgen op andere wijze een financiele bijdrage. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie . 

Uit het aantal activiteiten dat in verband met 70 jaar bevrijding wordt georganiseerd blijkt dat de 
herdenking en viering van deze bijzondere gebeurtenis breed leeft binnen Groningen. Door het 
ondersteunen van initiatieven toont de gemeente Groningen betrokkenheid en solidariteit. De Bezetting -in 
het bijzonder het lot van de Joodse Stadjers - en Bevrijding zijn voor de stad Groningen aangrijpend en 
dramatisch geweest. De gevolgen zijn nog dagelijks merkbaar en voelbaar. 

Kom vanavond met verhalen 
hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen: 
alle malen zai ik wenen. 

(Leo Vroman, Vrede) 

Financiele consequenties 

Voor de dekking van de benodigde middelen hebben wij in eerste instantie gekeken naar de budgetten die 
beschikbaar zijn binnen de inhoudelijke programme's die raken aan het evenement en de doelstelling. 
Onderstaand geven wij aan om weike budgetten het gaat en hoeveel middelen daarin beschikbaar gesteld 
kunnen worden voor het herdenken en vieren van 70 jaar bevrijding: 

Stad als gastheer (voorheen budget representatie college): € 26.000,-; 
Cultuurimpuls: € 20.000,-; 
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Vanuit het evenementenbudget is geen bijdrage mogelijk, omdat het gehele budget voor 2015 inmiddels 
vastligt. Ook passen de activiteiten in het kader van 70 jaar bevrijding niet binnen de criteria van het 
economisch programma en het budget internationalisering. 

Samenvattend 
Van de € 100.000,- is voor € 46.000,- dekking gevonden binnen de bestaande programma's. Dit betekent 
dat er nog een tekort is van € 54.000,-. Wij stelien uw raad voor dit tekort van € 54.000,- te dekken uit de 
post onvoorzien. 

Het totale financiele plaatje ziet er dan als volgt uit: 

Budget 70 jaar bevrijding 

Aangevraagd € 126.500 

Toegekend € 100.000 

Afgewezen € 26.500 

Dekking 

Cultuurimpuls (programma cultuur) € 20.000 

Stad als gastheer € 26.000 

Post onvoorzien € 54.000 

Totaal € 100.000 

Itr<>n)lin)isHiid2in); 20l.> 

>li-nli.-nkrn cn\icn-n 70 jaar IK\n'vSng.(Jniningcn l'M5 -iniS 

iBetrokken vakdirectie(s) 
:Naam voorstel 
Besluitvomung (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
•Soort wijzigmg 

iConcernstaren Directie Maatschappelijke Ontwikkeling | 
Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen 1945 - 2015 
.Raad I [ 
j i ' " ~ ^ " ^ , r 
lExploitatie i 

I inanciele lK-j:ifitinKSHij/ii»in<i 
Saldo voor: Saldo na 

Beleidsye|d [ Deelpragramma Oi^. ondcrdeel l.asWn Baten 
12.1.2 College, ondersteumng en besluil 12 I Co^ge enRaad Bestuur (college,raad, griffie) I -26 . : 26 ; ^ ; 26 
13.1.9 Post onvoorzien , 13 1 Algem ink, & post onvoor Bestuur (college, raad, griffie) I -54 ] 54 | J 54 
.06.3.3 Inctdentele activiteiten 06 3 Oveng cultuur Beleidsunit Maatsch Ontwikkebng I 80 • 78O j ; j -80 
.<Beleidsveld> :<DeelprograiTmia> <Org o n d e r d . I ' 0 : ; ] 0 
<Beleidsveld> i<DeelprogranMna> <Org tmdcrd > 1 \ p ^ : 0 
<Beleidsveld> |<Deelprogramma> |<Org onderd > 1 . I 0 i ^ 0 

fU rM I.N BI'(;K()IIN(.S\\I.I/.I(,INC. 

Overige consequenties 

0 » 0 0 

Geen. 

Vervolg 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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^ B U L A G E ! 

BIJLAGE 1 Activiteiten in het kader van 70 jaar bevrijding Groningen 1945-2015 

De volgende organisatoren hebben zich bij de gemeente Groningen gemeld: 

1. Stichting Liberation Groningen: Herdenken en bewustwording van de bevrijding van april 
1945 door een reconstructie van de stadsgevechten, een kampement, educatief scholenprogramma, 
een intocht van historische legervoertuigen en activiteiten in de Groninger binnenstad; 

2. Stichting Het Bevrijdingsbos: Jaarlijks scholenproject in het Bevrijdingsbos op 16 april 2015. 
Dit jaar extra aandacht voor het verleden plus een scholenproject rond de rechten van het kind. Op 5 
mei 2015 activiteiten in het Bevrijdingsbos in aanwezigheid van burgemeester Den Oudsten en 
Commissaris van de Koning Van den Berg vooraf gegaan door de jaarlijkse bijeenkomst in de 
Stefanuskerk in Noorddijk; 

3. Stichting 5 Mei Bevrijdingsfestival: Vieren van de vrijheid in de vorm van het gratis 
toegankelijk Bevrijdingsfestival op 5 mei in het Stadspark in Groningen. Feestelijk muziekprogramma 
ondersteund en gelardeerd met inhoudelijke projecten; 

4. Groningen van alle ti jden: De historische serie Groningen van Alle Tijden is een initiatief van 
de gemeente Groningen. In deze actueel-historische serie, die in 2001 is begonnen en inmiddels 15 
delen telt, mag een deel over de Tweede Wereldoorlog niet ontbreken. Er is weliswaar al veel over 
de oorlog geschreven, maar in het geval van Groningen gaat dat voornamelijk over de bevrijding en 
over het verzet. Allerlei aspecten zijn naar de mening van de redactieraad van Groningen van Alle 
Tijden onderbelicht gebleven. Dit 16e deel van de serie zaI daar verandering in brengen. Zo is er 
door nieuw onderzoek informatie over het Scholtenhuis te voorschijn gekomen die nog nooit eerder 
is gepubliceerd. Het boek wordt rijk geillustreerd met in veel gevallen nooit eerder verschenen foto's 
en ander materiaal. Bovendien wordt in elk van de 10 hoofdstukken in een kader een persoon uit die 
tijd nader belicht. 

5. Groningen Bevrijd, Frank von Hebel, uitgeverij Noordboek. Verhalen van Groningers die de 
bevrijding hebben meegemaakt; 

6. Stichting 4 mei: Herdenking van alien, burger zowel als militair, die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ookter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Activiteiten: Kransleggingen bij 
gedenkstenen en monumenten, kranslegging Joods Monument Verlengde Hereweg, Stille Tocht, 
Openbare herdenking Martinikerkhof. In het kader van 70 jaar Bevrijding is extra subsidie 
aangevraagd. Uw college heeft al eerder positief op deze aanvraag gereageerd. 

7. Stichting Werkman 2015: Vanuit het thema kunstenaar en oorlog organiseert de stichting 
Werkman 2015 in samenwerking met stichting Diek de poezie- en muziekvoorstelling 'Onder de weg 
en over de locht' en in samenwerking met De Steed en Club Guy & Roni de dans- en 
theatervoorstelling 'Niemandsland' voor jongeren vanaf 12 jaar. 

8. Vrijdag: Uitvoering van muziektheaterproductie Ghetto door cursisten van de 
Jeugdtheaterschool van 19 tot en met 28 juni 2015. 

9. Bevroren Tranen: Margriet Eshuijs en Maarten Peeters maken een tournee door 'Bevrijd 
Nederland' met het programma Bevroren Tranen. Op 16 april 2015 staat hun programma in de 
synagoge aan de Folkingestraat. Het gaat hier om een heel bijzonder en indrukwekkend programma 
op een bijzondere en indrukwekkende locatie. Afgelopen maanden zong Maarten Peeters zijn 
programma in steden die al eerder bevrijd waren. Maarten Peters verleent jaarlijks medewerking aan 
de herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork. Ook aan de 4-meiherdenkingen aldaar 
verleent hij medewerking. Bevroren Tranen vraagt geen geld aan de gemeente Groningen. Wei 
stelien de beide initiatiefnemers Maarten Peeters en Margriet Eshuijs het op prijs als hun 
programma onderdeel zou uitmaken van de herdenking van de bevrijding van Groningen op 16 
april. 

10. Herdenking communistisch verzet: Ruud Weijdeveld is auteur van het vorig jaar verschenen 
standaardwerk over de lang verzwegen rol van het communistisch verzet in Noord-Nederland. 
Landelijk is daar veel aandacht voor geweest. De officiele boekpresentatie - met onder meer een 
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indrukwekkende toespraak van oud-wethouder Thewis Wits - vond plaats in de Der A-kerk in 
aanwezigheid van onder meer CdK Max van den Berg en burgemeester Jacques Wallage. In een 
gesprek met burgemeester Ruud Vreeman stelde de auteur voor om in navolging van een aantal 
Oost-Groninger gemeenten als gebaar naar het communistisch verzet ook in de stad een 
bijeenkomst te organiseren met nog levende communistische verzetsstrijders, hun familie en 
nabestaanden, vrienden. Burgemeester Vreeman stond daar positief tegenover. Deze bijeenkomst 
zou moeten plaatsvinden in het Treslinghuis in de Oosterparkwijk, vooraf gegaan door een 
kranslegging. Voorkeurdatum is 16 april 2015. Hieraan zijn kosten verbonden. Inschatting: 5.000 
euro. 

11. Stichting Museum Canadien Allied Forces: 2 duizend euro voor activiteiten gericht op het 
herdenken en vieren van 70 jaar bevrijding. 
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25 maart 2015
Nr. 8a.
Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen 1945 - 2015.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 maart 2015
(4907642);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. het tekort van € 54.000,-- voor het herdenken en vieren 70 jaar bevrijding 1945-2015 

incidenteel ten laste te brengen van de post onvoorzien;
II. de gemeentebegroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel 

^ " Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Voorbereidingsbesluit Trompsingel 

Registratienr. 4875695 Steller/telnr. J. Dallinga/ 7267 Bijiagen: 1 

Classiflcatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk 

Van derSchaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. te verl<larendat een herziening van het bestemmingsplan Oosterpoort wordt voorbereid voor het gebied, 
dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding, digitaal vervatin het gml-
bestand NL.IMRO.0014.VB027Trompsingel-vg01, met gebruikmalcing van een ondergrond ontleend aan het 
Grootschalig Basis Bestand Groningen van januari 2015 (voorbereidingsbesluit Trompsingel); 

II. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na kennisgeving van de terinzage-
legging. 

Samenvatting 

Door middel van dit voorstel stellen wij u voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het kantorencomplex 
rondom het voormalig ANWB-kantoor aan de Trompsingel. De aanleiding hiervoor zijn bouwplannen, die 
voorzien in een woonfunctie op deze locatie. Het bestemmingsplan laat ter plaatse, naast onder andere 
dienstverlening, de functie wonen toe, met uitzondering van de begane grond. 

Inmiddels is echter duidelijk dat een woonfunctie op gespannen voet staat met de activiteiten in het naast-
gelegen cultuurcentrum De Oosterpoort. Het muziekgeluid van De Oosterpoort overschrijdt de normen in de 
milieuwetgeving (Activiteitenbesluit) aanzienlijk. Omzetting vande huidige kantoorfunctie in een woonfunctie 
betekent dan ook dat er waarschijniijk flink moet worden geinvesteerd in geluidwerende voorzieningen. 
Verder onderzoek naar de akoestische situatie is daarom wenselijk, zodat duidelijk wordt in hoeverre ter plaatse 
een verantwoord woonmilieu mogelijk is en welke consequenties wonen op deze plek heeft voor de 
bedrijfsvoering van De Oosterpoort. In afwachting hiervan achten wij een voorbereidingsbesluit noodzakelijk om 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen, die akoestisch niet gewenst zijn, te kunnen weren. 

B&W-besluit d.d.: 10 maart 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 28 September 2011 en, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, hernieuwd op 29 mei 2013 
heeft u het bestemmingsplan Oosterpoort vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn onder meer gelegen het 
cultuurcentrum De Oosterpoort en het kantorencomplex Trompsingel 1 tot en met 25 (waaronder het voormalig 
ANWB-kantoor), met ondergrondse parkeergarage. 

In het bestemmingsplan Oosterpoort heeft het kantorencomplex de bestemming Dienstverlening gekregen. 
Binnen deze bestemming zijn hoofdzakelijk toegestaan: 

• zakelijke en maatschappelijke dienstverlening; 
• kantoren; 
• wonen, met uitzondering van de begane grond; 
• detailhandel, uitsluitend op de begane grond; 
• parkeervoorzieningen. 

Het complex is verkocht en de koper wil hierin appartementen realiseren. Zij heeft daarvoortwee aanvragen om 
een omgevingsvergunning ingediend, een voor de begane grond en een voor de verdiepingen. De aanvragen zijn 
momenteel nog in behandeling. Op dit moment kan in ieder geval worden geconstateerd dat de eerste aanvraag 
in strijd is met het bestemmingsplan (omdat dit de bouw van appartementen op de begane grond niet toelaat). 
Een verdere toets aan de wettelijke kaders moet nog plaatsvinden. De wettelijke kaders zijn, behalve het 
bestemmingsplan, het Bouwbesluit (waaronder de parkeereis), de bouwverordening en de welstandseisen. 

Naar aanleiding van de bouwplannen is tijdens het festival Noorderslag's nacht een indicatieve geluidmeting 
uitgevoerd ter plaatse van het voormalige ANWB-kantoor. Dit leverde een resultaat op van circa 60 dB(A) op de 
gevel. Hierbij moet, omdat het om muziekgeluid gaat, lOdB opgeteld worden. De maximaal toegestane 
geluidsbelasting op de gevel van een woning bedraagt volgens het Activiteitenbesluit: 

07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur 
50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Op basis hiervan kan dus geconstateerd worden datde wettelijk geluidsnormen fors worden overschreden. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek moet 
nader inzicht geven in de geluidsbelasting van de appartementen en de maatregelen die met het oog daarop 
eventueel moeten worden getroffen. Hieruit zal ook moeten blijken of de woonfunctie in het huidige 
bestemmingsplan kan worden gehandhaafd of dat wijziging daarvan noodzakelijk is. In verband hiermee stellen 
wij voor een voorbereidingsbesluit te nemen. Hierdoor kunnen aanvragen om een omgevingsvergunning, die op 
grond van het huidige bestemmingsplan of de overige toetsingskaders niet kan worden geweigerd, worden 
aangehouden. 

Kader 

Volgens artikel 3.7, lid 1,van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeenteraad verklaren dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Volgens artikel 3.7, lid 5, Wro vervalt een voorbereidingsbesluit, indien niet 
binnen een jaar na de datum van inwerklngtreding daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd. Op grond van artikel 3.3, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) houdt het 
bevoegd gezag de besiissing om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bouwwerk aan, indien ergeen grond is de vergunning te weigeren maar voor het gebied waarin de activiteit zal 
worden verrichtvoor de dag van ontvangst van de aanvraageen voorbereidingsbesluit in werking is getreden. 
De aanhouding duurt totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen. Volgens artikel 3.3, lid 3, Wabo kan het 
bevoegd gezag in afwijking van het eerste lid de omgevingsvergunning verlenen, indien de activiteit niet in strijd 
is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 

Argumenten en afwegingen 

Het bestemmingsplan Oosterpoort maakt binnen het kantorencomplex rondom het voormalige ANWB-kantoor, 
zoals hiervoor is aangegeven, behalve kantoren ook wonen op de verdiepingen mogelijk. Hiervoor is destijds 
bewust gekozen, teneinde leegstandte voorkomen. Gezien het woonkarakter van de omgeving (wijk Oosterpoort) 
is wonen hier op zich een geschikte functie. 
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Echter is hierbij in dit geval niet voldoende stil gestaan bij mogelijke geluidhinder als gevolg van de activiteiten in 
De Oosterpoort. Voorshands gaan wij ervan uit, dat deze situatie specifiek is voor het cultuurcentrum. Wij zullen 
echter nog nagaan of deze problematiek zich ook elders, waar een woonbestemming aan bijvoorbeeid 
kantoorpanden is gegeven, voordoet. 

Wij zullen de komende tijd benutten voor akoestisch onderzoek. Dit onderzoek moet uitwijzen in hoeverre 
woningen op deze locatie te zwaar belast worden en welke maatregelen, fysiek (bijvoorbeeid geluidsisolatie) en 
juridisch, mogelijk zijn om de woningen aande wettelijke regels ter zake te laten voldoen. 

Het akoestisch onderzoek zal ook antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre de woonfunctie in het 
bestemmingsplan kan worden gehandhaafd. Indien het onderzoek aanleiding geeft tot een wijziging vande 
woonfunctie, dan zullen wij zo spoedig mogelijk een partiele herziening van het bestemmingsplan opstarten en u 
daarover informeren. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Wij zijn inmiddels in overleg met de betrokken partijen. Mocht een (partiele) herziening van het bestemmingsplan 
op basis van het uit te voeren akoestisch onderzoek nodig blijken, dan zal hierover minimaal de wettelijk 
voorgeschreven zienswijzenprocedure plaatsvinden. 

Financiele consequenties 

De financiele consequenties zijn, afgezien van de kosten van dit voorbereidingsbesluit en een eventuele partiele 
herziening van het bestemmingsplan, die gedekt kunnen worden uit het budget actualisering 
bestemmingsplannen, mogelijk planschade. Wij zullen nog eenglobale inschatting maken van het risico van 
directe planschade. 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Na de vaststelling van het voorbereidingsbesluit zal dit op de wettelijk voorgeschreven wijze worden 
bekendgemaakt (door terinzagelegging en kennisgeving in De Groninger Gezinsbode, de Staatscourant en langs 
elektronische weg). Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na kennisgeving van de 
terinzagelegging. Tegen het voorbereidingsbesluit kan volgens artikel 8:5., lid 1, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) geen beroep worden ingesteld (het voorbereidingsbesluit staat op de negatieve lijst van de 
Awb). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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25 maart 2015
Nr. 8b.
Voorbereidingsbesluit Trompsingel.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
12 maart 2015
(4923923);

HEEFT BESLOTEN:
 
I. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Oosterpoort wordt voorbereid 

voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende 
verbeelding, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014VB027Trompsingel-vg01, met gebruikmaking van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van januari 2015 
(voorbereidingsbesluit Trompsingel);

II. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na kennisgeving 
van de terinzagelegging.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten


