
1 
 

POLITIEK VRAGENUUR VAN WOENSDAG 7 JULI 2021 14.30 UUR 
 

Voorzitter: R. Niejenhuis (PvdA) 

Namens de raad: N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij), R. Staijen 

(Stadspartij), S. Bosch (Student&Stad), J. Dijk (SP), W. Koks (SP), H.P. Ubbens (CDA), R. Bolle 

(CDA), Y. Menger (100%Groningen), P. Rebergen (CU), T. van Zoelen (PvdD), J. Lo-A-Njoe 

(D66), J. Boter (VVD), G. Brandsema (CU) 

Namens het college: burgemeester K. Schuiling, wethouders P. Broeksma, I. Diks, I. Jongman, 

R. van der Schaaf 

Namens de griffie: J. Spier 

Politiek vragenuur 
00:00:26 

Techniek: Eens even kijken. Hallo, beste kijkers thuis en de rest van de wereld. Als het goed 

is, moeten we nu wat geluid hebben bij onze grote vrienden. Ja hoor, doe maar even. Dit is 

even een testje. Dan zou het allemaal moeten werken en zo ja, dan worden we allemaal - 

00:24:00 
Voorzitter: Beste mensen. Wij gaan beginnen met het vragenhalfuurtje, voorafgaand aan de 

gemeenteraad die over een halfuurtje begint. Ik zou willen vragen of iedereen plaatsneemt 

en of de journalisten ook even ... Ja, precies. Dank je wel, Robert. Mensen, zoals gezegd we 

hebben een vragenhalfuurtje, dus we hebben weinig tijd voor zes vragensets. Ik stap, als 

nieuwe plaatsvervangend voorzitter, in de traditie om dan meteen iedereen tot spoed en 

bondigheid te manen. We gaan meteen over naar de eerste vragen en die zijn vanuit de 

fractie van GroenLinks en komen van de heer Nick Nieuwenhuijsen en betreffen de gang van 

zaken van testen voor toegang en ook de toename van de besmettingen. Mag ik je dan ook 

vragen om je te beperken tot de vragen en de inleiding? 

00:24:46 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank, Voorzitter. Dat zal ik zeker doen. Het is maar heel kort 

inderdaad, want alles staat hier volgens mij wel duidelijk. Ik denk ook dat heel veel mensen 

wel hebben gezien wat er hier aan de hand is, namelijk een flinke toename van het aantal 

besmettingen en ook een behoorlijk bruisend nachtleven. Dat is heel fijn en daar zijn heel 

veel mensen aan toe, maar het is ook wel enigszins zorgwekkend, dus we hebben een aantal 

vragen gesteld met betrekking tot hoe zorgelijk acht het college dit, hoe wil ze hier verder 

mee omgaan en hoe kunnen we alsnog een zo veilig en fijn mogelijk nachtleven creëren? 

Daar komt het op neer. Dank u wel. 

00:25:18 
Voorzitter: Dan gaan we naar de burgemeester voor de beantwoording. 

00:25:22 
De heer Schuiling: Dank u zeer. We kijken inderdaad met zorg naar de stijging van het aantal 

besmettingen. We zien een opwaartse trend. Gisteren weer 200 nieuwe besmettingen in de 

stad. Waakzaamheid blijft dus geboden. Tegelijkertijd is het lastig om de besmettingen goed 

te interpreteren. Jonge mensen laten zich nu veel meer testen, dus we zien ook meer 

besmettingen en sinds eind vorige week zien we een grote toeloop op de teststraten in de 

stad. Het beeld over oplopende besmettingen wordt ook in andere studentensteden 
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herkend. Hoe ernstig dat is, is nu nog moeilijk te zeggen, want we zien vooral meer 

besmettingen bij jonge mensen die doorgaans minder ziek worden en ook omdat we de 

besmettingen nog niet terug kunnen zien in de opnames. In Groningen is het zo dat het sinds 

de versoepelingen van eind juni – om het zomaar even huiselijk uit te drukken – losgaat, 

vooral onder jongeren in de stad en met name ook in de horeca. Bij de GGD zijn ook clusters 

van besmettingen aangetroffen en die zijn te relateren aan het uitgaansleven in onze 

binnenstad. Het levert dus een dubbel beeld op. Blij dat het weer open is, maar aan de 

andere kant zien we daar wel wat clusters. Ik wil ook nog wel een reden tot optimisme 

delen. Er wordt ongelofelijk veel geprikt in Groningen. We zien dat jongvolwassenen daar 

ook massaal op afkomen. De helft van alle mensen die zich deze week en volgende week 

laten vaccineren in Groningen zijn jongeren die voor een eerste Pfizer-vaccin komen of voor 

het Jansen-vaccin. We zetten bijna vierduizend vaccinaties per dag en het is razend druk 

momenteel. 

00:27:07 
De heer Schuiling: Dan het testen voor de toegang. Dat is een middel, waardoor we de 

evenementen en activiteiten weer mogelijk kunnen maken, maar dan moeten de 

voorwaarden natuurlijk wel zorgvuldig worden nageleefd. Daar is het één en ander te 

verbeteren. De vraag naar het functioneren over testen voor toegang is dan ook terecht en 

wordt op meer plekken gesteld. We hebben gisteravond een ingelast veiligheidsberaad 

gehad en we zullen maandag aanstaande daar verder in het veiligheidsberaad over praten, 

maar de basis is – dat kan ik niet genoeg herhalen – dat men het systeem goed controleert. 

Met andere woorden, de zaken die moeten worden getest ook test en controleert wie er 

binnenkomt. We hebben inmiddels een aantal ondernemers in het vizier die dat niet doen 

en daarmee brengt men de hele sector dus in het gevaar en ook de mensen die dat 

bezoeken. Wil en kan het college ingrijpen? Nu, zoals gezegd, dat is iets wat we ook op 

landelijk niveau moeten bekijken. Zoals gezegd, heb ik ook gisteravond daar nog extra 

veiligheidsberaad over gehad. Ik heb u zojuist een brief doen toekomen van de minister 

'Handhaving gebruik coronatoegangsbewijzen' en daarin is ook sprake van een drieslag. Wat 

mij betreft dus echt de nadrukkelijke oproep en er vindt vanmiddag ook nog overleg met 

Koninklijke Horeca Nederland plaats, om de middelen die men moet inzetten ook werkelijk 

te hanteren en dat ook goed toe te passen. Daarmee kunnen we, hoop ik, voorkomen dat 

we weer zaken op slot zouden moeten zetten, maar er moet echt een screenshot 

plaatsvinden in combinatie met een ID-check. Ik weet dat dat extra tijd kost. Ik weet ook dat 

het extra personeel kost, maar de kosten van een nieuwe sluiting lijken mij aanzienlijk hoger. 

Ik hoop ook niet dat ondernemers die geen lid zijn van Koninklijk Horeca Nederland dat af 

zouden willen wentelen op bedrijven die het wel goed doen. Met andere woorden, we zitten 

erbovenop en het Rijk zit erbovenop. We gaan maandag verder, maar we kunnen in de 

tussentijd heel veel doen. Ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord, Voorzitter. 

00:29:36 
Voorzitter: De heer Nieuwenhuijsen. 

00:29:40 
De heer Nieuwenhuijsen: Heel kort een vervolgvraag. Dit gaat veel over wat in de horeca 

gebeurt en terecht, denk ik. Kan de burgemeester nog iets zeggen over de drukte die op 

straat ontstaat en hoe de gemeente daarnaar kijkt? 
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00:29:55 

De heer Schuiling: We zien inderdaad in algemene zin dat mensen de anderhalve meter wel 

ongeveer hebben losgelaten en bovenop elkaar kruipen en eigenlijk zou men dat nog wel 

moeten blijven hanteren. Vaccineren blijft van belang. Testen blijft van belang. Bron- en 

contactonderzoek kunnen we nog doen, dus als je ziek bent, meld dat dan ook. Dat is 

ongeveer wat wij met de huidige capaciteit aankunnen. 

00:30:23 

Voorzitter: Dank u wel. Ik zie net de heer Rebergen binnenkomen. Bent u in staat om 

meteen uw vragen te stellen of zal ik u even een momentje gunnen en doorgaan naar de 

volgende? Dan gaan we eerst naar de heer Koks van de SP. Hij heeft vragen gesteld over de 

bussen in de binnenstad en ook over De Zaayer. Gaat uw gang. 

00:30:43 

De heer Koks: Dank u wel, Voorzitter. We hebben van de week een brief gehad van het OV-

consumentenplatform, waarin dat platform haar zorgen uitspreekt over Kattenbrug en of 

dat allemaal op tijd klaar is voor de omlegging van de bussen van de Grote Markt naar de 

schouwburg. Daar hebben wij een paar vragen over. Wat is de stand van zaken rondom de 

planning van de bussen over oost? Worden de bus routes voor het eind van dit jaar verlegd 

van de Grote Markt naar de Diepenring? Zijn de Kattenbrug en de bushalten dan klaar bij het 

UMCG en mocht dat niet het geval zijn, wordt dan de verlenging uitgesteld? Tot slot onze 

eigen vraag. In het najaar komt het alternatief vervoer in de binnenstad hier op deze 

raadsagenda. Is dat alternatief vervoer operationeel, als de bushaltes van de Grote Markt 

verdwijnen? Dat zijn ze. 

00:31:45 

Voorzitter: Mag ik voorstellen dat u meteen ook - 

00:31:46 
De heer Koks: De volgende? 

00:31:46 
Voorzitter: Ja, dat is toch - 

00:31:48 
De heer Koks: Goed, dat gaat over De Zaayer. Dat is zo langzamerhand een repeterende 

breuk voor mij. Ik heb begrepen uit het artikel in het Dagblad van vandaag dat er gisteren 

gesproken is met bewoners van De Zaayer. Ik ben benieuwd of daaruit is gekomen wat het 

Dagblad meldt. Verder is het bezwaar wat de bewoners indertijd hebben ingediend 

ongegrond verklaard door het college op grond van een oud reglement. Het oude reglement 

bepaalde dat op vrijdag en op zaterdag ontheffingen moeten worden aangevraagd door de 

aannemer, als daar geluidsoverlast uit voortkomt. Is dat zo? Geldt in de nieuwe regelgeving 

dat dat alleen voor zon- en feestdagen geldt? Als dit klopt, is het dan zo dat deze fout 

gevolgen heeft voor het afwijzen van het bezwaar van de omwonenden? Als derde vraag 

hebben wij indertijd het college gevraagd of de juridische kosten die de bewoners gemaakt 

hebben – in hun hele strijd met de CHP en de gemeente om hun gelijk te halen – ook 

meegenomen worden door de gemeente en of dat ondertussen al geregeld is met die 

omwonenden? 
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00:33:07 

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar het college, wethouder Broeksma. 

00:33:10 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst de bussen in de binnenstad. De 

werkzaamheden met de bussen over oost in combinatie met het werk voor de knooppunten 

UMCG-Noord en het Ebbingekwartier worden nauwgezet op elkaar afgestemd, mede in 

relatie tot de werkzaamheden van de Ring Zuid en de vele andere werkzaamheden in de 

binnenstad van de nutsbedrijven. De planning was al heel complex en goed uitgedacht, maar 

door de uitspraak van de voorzieningenrechter nog iets complexer geworden. Vorige week 

woensdag hebben wij uw raad daar iets over meegedeeld. Inmiddels hebben wij het 

mogelijk gemaakt dat bussen weer via het Gedempte Kattendiep kunnen rijden. Dat is 

geregeld met een verkeerslicht en noodzakelijk in verband met de realisatie van het 

knooppunt UMCG-Noord. We werken uitvoeringsscenario's uit voor de Kattenbrug en de 

halte bij de schouwburg. De volgorde en de wijze waarop is onderwerp van gesprek en 

afstemming. Dit loopt nu en daar kunnen we ook niet op vooruitlopen. De werkzaamheden 

voor de halte bij het provinciehuis worden in de zomervakantie afgerond. Samenvattend is 

de planning van de halten Schouwburg en Kattenbrug nu in onderzoek. We hebben er 

vertrouwen in dat de bus routen voor het einde van het jaar verlegd worden van de Grote 

Markt naar de Diepenring. Daartoe is het uitgangspunt dat de Kattenbrug dan gereed is, 

maar de verlaagde kade nog niet en er wel goed gehalteerd kan worden bij het 

provinciehuis, schouwburg en UMCG-Noord. Het kunnen gebruiken van de Kattenbrug is 

hierin van groot belang. Indien blijkt dat we de Kattenbrug eind dit jaar nog niet in gebruik 

kunnen nemen, waarbij de uitspraak van de voorzieningenrechter in augustus cruciaal is, 

moeten we de situatie op dat moment opnieuw beschouwen. 

00:34:41 

De heer Broeksma: Over het alternatief vervoer. We hebben u een brief gestuurd, die krijgt u 

vandaag of heeft u al. Wij zullen gezamenlijk met de doelgroep, waaronder de Werkgroep 

Toegankelijk Groningen, een pilot uitwerken met alternatieve vormen van geschikt vervoer 

in de binnenstad. Tot zover dit onderwerp, Voorzitter. 

00:34:58 

Voorzitter: Meneer Koks. 

00:35:00 
De heer Koks: Mijn vraag was dus of die pilots, zoals u dat noemt, draaien op het moment 

dat de bushalte op de Grote Markt verdwenen zijn? 

00:35:10 
De heer Broeksma: Ja, dan gaan we vanuit. Welke vorm die pilot zal krijgen dat werken we 

uit samen met de doelgroepen, waaronder die werkgroep. 

00:35:19 
De heer Broeksma: De Zaayer, Voorzitter. Ja, u las vandaag inderdaad in de krant dat ik daar 

gisteren aanwezig was. Dat zijn niet de enige gesprekken die gevoerd worden, dus niet elk 

gesprek wat ik voer, staat in de krant. Gisteren was ik daar echter met een groep, samen 

met een delegatie van ARZ en van de gemeente. Ook mensen van de GGD en samen met 

een grote groep bewoners. We komen daar ook wat brengen. Er zal een geluidsscherm met 
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zandzakken gemaakt worden om dat geluidsscherm ook aan de onderkant beter af te 

dichten. Er komt krimpfolie voor het fijnstof. Er zijn geluidsmetingen geweest. We gaan het 

fijnstof nog meten, als de bewoners daar nog belang bij hebben, gezien de krimpfolie dat 

aangebracht wordt. Ik denk dat het een goed gesprek was en dat het ook geholpen heeft 

door de mediator die het gesprek leidde. De mediator die wij eerder hebben ingesteld om 

de gesprekken met de aannemer en ARZ wat beter te faciliteren. Dat lijkt zijn vruchten af te 

werpen. Ook hebben we de communicatie proberen te verbeteren. We hebben daar zelf – 

hoewel het bij CHP ligt en bij ARZ – als gemeente ook zelf gemeend iemand voor de 

communicatie daar extra steun op te geven, zodat de communicatie niet puur op wettelijk, 

regelgeving en contractueel gericht is, maar ook op de menselijke maat en empathie wat 

beter tot zijn recht komt en dat daar wat meer tijd en aandacht voor is. Als ik ga naar uw 

vragen. Eén A. Ja, klopt. De feitelijke wetgeving is ruimer met betrekking tot het aantal 

werkdagen per week. Zaterdag mag, in deze tegenstelling tot wat wij destijds dachten, 

worden gezien als een werkdag, maar dat betekent niet dat de ongegrondverklaring 

juridische ongeldig is, want het wettelijk kader is – zoals genoemd – dus ruimer van 

maandag tot en met zaterdag. Heroverweging zou niet tot een andere beoordeling leiden en 

leidt tot dezelfde beoordeling daaromtrent. Als het gaat over de vergoeding van juridische 

kosten. Inderdaad hebben heeft het college besloten om in deze specifieke situatie de 

bewoners een tegemoetkoming te doen in de juridische kosten. Ik weet niet of dat al 

afgehandeld is, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Of het is al afgehandeld of één dezer 

weken wordt dat afgehandeld. Tot zover. 

00:37:47 
De heer Koks: Een aanvullende vraag, Voorzitter. Wij zijn blij dat de gemeente zelf de 

communicatie naar de bewoners van De Zaayer op zich heeft genomen. Daar hebben wij al 

een tijd geleden om gevraagd. Geldt ook voor andere situaties, waarin bewoners problemen 

hebben met de zuidelijke ringweg? Dat is één. Op de tweede plaats over de juridische 

kosten. Die bestaan uit proceskosten en bestaan uit kosten die de bewoners zelf gemaakt 

hebben door het inhuren van een advocaat. Worden beide soorten kosten gecompenseerd 

door de gemeente? 

00:38:15 
De heer Broeksma: Voorzitter, om met uw laatste vraag te beginnen, daar zijn regels voor. 

Regels waaraan die juridische kosten afgemeten kunnen worden. Dat zijn punten en dat is 

een systeem en volgens dat systeem wordt er vergoed. Het tarief dat een advocaat in 

rekening brengt, is daar geen onderdeel van. Het zijn vaste bedragen volgens een bepaald 

puntensysteem. Als het gaat over andere zaken, over de communicatie. We hebben via ARZ 

een contract met de aannemer en de aannemer verplicht zich tot goede communicatie. We 

zien dat in dit specifieke geval die communicatie moeizamer gaat. Het is ook niet dat sinds 

deze vrouw in dienst is, dat wij als gemeente nu pas communiceren met die bewoners. Dat 

doen we natuurlijk vaker, ook omdat het onze bewoners zijn en ook omdat wij onderdeel 

zijn van ARZ. In andere gevallen kijken we wat adequaat is en wat een adequate manier is 

om te communiceren. Soms kan dat een sms-groep zijn of een WhatsApp-groep. Er zijn 

telefoonnummers. Bij ARZ zijn mensen in dienst en ook bij CHP zijn mensen in dienst om dat 

omgevingsmanagement goed vorm te geven. We dachten speciaal in deze situatie bij De 

Zaayer, omdat we daar ook in een mediator hebben voorzien, dat het hier gepast was om 
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daar een stap extra te doen. Mocht het in andere situaties nodig zijn, kunnen we het 

heroverwegen, maar vooralsnog niet. Tot zover, Voorzitter. 

00:39:35 
Voorzitter: Dank voor dit uitgebreide antwoord. Dan gaan we terug naar de heer Rebergen. 

De ChristenUnie heeft vragen over de lange wachttijden in de GGZ. Gaat u gang. 

00:39:43 
De heer Rebergen: Dank u wel, Voorzitter. Excuses dat ik iets later was, een beetje 

oponthoud onderweg. Ja, de wachttijden in de GGZ staan al langere tijd onder druk. Tijdens 

de uitbreiding van de coronapandemie was er een flinke dip in het aantal mensen dat werd 

doorverwezen naar hulp in de GGZ, maar de laatste tijd nemen de verwijzingen flink toe en 

dat heeft gevolgen voor de wachttijden. Normen worden vaak niet gehaald. Dat is tot 

daaraan toe. Veel erger is dat de mensen die op de wachtlijst staan de kans lopen dat de 

problemen alleen maar verergeren. Dat baart de fractie van de ChristenUnie zorgen en 

daarom de vragen die zijn ingediend. 

00:40:22 
Voorzitter: Dank u. Ik denk dat we daarvoor ... Ja, gaat u gang. 

00:40:31 

Mevrouw Diks: Ja, goedemiddag. Dank u wel, meneer Rebergen, voor uw vragen. De zorg die 

u uitspreekt over de lange wachttijden in de GGZ heeft het college natuurlijk ook en die 

heeft de regio ook. Nog erger, zou ik haast zeggen, die heeft men landelijk ook. Om die 

problematiek aan te pakken is er enige tijd geleden een regionale taskforce ingesteld, de 

regionale taskforce Wachttijden Groningen, omdat – hoe akelig het ook mag klinken – de 

regio Groningen het het slechtst doet van alle regio's in Nederland; wij overschrijden 

maximaal de treeknormen voor de wachttijden. In die taskforce zit een hele groep van 

betrokkenen: GGZ-aanbieders, huisartsen, sociaal werk, natuurlijk de gemeente, de 

zorgverzekeraar. Vanuit een hele brede groep proberen we dit aan te vatten. Daarnaast is er 

ook een landelijke stuurgroep op deze wachttijden GGZ en die heeft ons twee versnellers 

gestuurd om partijen in de regio te kunnen ondersteunen. U vraagt ook naar de oorzaak 

hiervan. Ja, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig aan te geven. We hebben wel een aantal 

oorzaken, waar we mee werken. Die langere wachttijden voor de GGZ hebben we al een 

hele tijd in onze regio. Het komt ook omdat er in onze regio heel veel vraag is naar 

specialistische-GGZ en dan is het natuurlijk ook in onze regio lastig dat deze aanbieders die 

dat doen ook moeite hebben om mensen aan te trekken om dit werk uit te kunnen oefenen. 

Er is veel druk op het zorgpersoneel hier in de regio en zeker als het gaat om specialistische 

hulp. Ook zien we – en u refereerde er zelf ook al een beetje aan – het 'waarschijnlijke' 

effect van de pandemie dat mensen zich wat meer 'gewrongen' voelen, wat meer gedrukt 

voelen door de situatie, meer uitzichtloosheid. Mensen doen meer beroep ook op de GGZ. 

Er is hier natuurlijk een krappe arbeidsmarkt voor de hele zorg en die geldt nog urgenter 

voor de GGZ, als het gaat om de periferie van Nederland, maar ook om de periferie weer van 

onze regio. We zien dus een gemiddeld mindere gezondheid van de inwoners überhaupt in 

deze regio – daar hebben we het ook al wat vaker over gehad – een mindere gezondheid ten 

opzichte van inwoners in Nederland. Daar zijn natuurlijk allerlei achterliggende oorzaken 

voor. Die zijn met name natuurlijk in de sociaaleconomische factoren te vinden. Ja, en als 
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mensen zich gedrukt en 'gewrongen' voelen, dan zie je dat natuurlijk ook in geestelijk 

welbevinden. We doen overigens nader onderzoek met die taskforce naar wat zijn nu 

achterliggende redenen. De gedachte is natuurlijk dat we dan sneller zouden kunnen 

interveniëren of op een betere wijze kunnen interveniëren. U geeft ook nog mij de vraag 

mee of we dan ondertussen alvast in lichtere voorzieningen kunnen ondersteunen? Ja, dat 

doen we. Mensen die acuut hulp nodig hebben, krijgen wel acuut ondersteuning. Soms 

proberen we natuurlijk ook met lichtere ondersteuning de zwaardere ondersteuning nog 

even op te schorten. Als een cliënt bijvoorbeeld door een huisarts is verwezen, dan kijken 

we ook via een triage, welke vorm van behandeling het beste is of welke vorm van 

behandeling even in een overgangsperiode gekozen zou kunnen worden. We zijn 

ondertussen ook nog bezig met kijken of het mogelijk is om met de huisartsen, de GGZ en de 

gemeente of we in het sociaal domein tot een nog betere afstemming kunnen komen en 

vooral een betere informatie-uitwisseling. Dat is iets, waarvan ik, meen ik – nu, ik ben de 

dagen ondertussen een beetje kwijt – vorige week of die week daarvoor al had toegezegd 

dat we daar in het najaar bij u op terug zouden kunnen komen – indien gewenst uiteraard – 

en dat zou dan ergens in oktober kunnen zijn. 

00:44:45 

Voorzitter: Dat is voldoende voor u, meneer Rebergen? 

00:44:48 

De heer Rebergen: Ja, mooi dat we daar in oktober over geïnformeerd kunnen worden. Heel 

graag en dan neemt u de wachtlijsten van de GGZ daarin ook direct mee, denk ik? 

00:44:59 
Voorzitter: Ik hoor 'ja' achter mij, onder andere. Ja, dank, wethouder Diks. 

00:45:02 
Mevrouw Diks: Ja, *vinken* en praten dat - 

00:45:03 
Voorzitter: Geen probleem. Zullen wij naar de heer Boter gaan van de VVD? Ja, we gaan naar 

de heer Boter. 

00:45:11 
De heer Boter: Lijkt me prima. 

00:45:13 
Voorzitter: U heeft vragen over de gevolgen van de uitspraak van de afdeling 

bestuursrechtspraak ten aanzien van windmolens. Heeft u behoefte aan een verdere 

toelichting daarop? 

00:45:23 
De heer Boter: Nee, die uitspraak is geweest omtrent een zaak die in Delfzijl speelde en wij 

zouden graag willen weten of dat ook van invloed is voor de verdere windverkenning en 

ontwikkelingen in Roodehaan, vandaar de vragen. 

00:45:35 
Voorzitter: Ik verwacht dat wethouder Broeksma daarop zal reageren. 
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00:45:38 

De heer Broeksma: Ja, dank u wel, Voorzitter, dat klopt. U vraagt of wij problemen zien 

opdoemen voor Rodehaan. Vooralsnog niet. De planning van het realiseren van het 

windpark is immers niet in beton gegoten, juist ook omdat het een proces is dat we samen 

met de omwonenden willen doorlopen. De tijd die het Rijk nodig heeft om nieuwe normen 

te bepalen, gebruiken we dan ook om met de omwonenden te overleggen conform de motie 

die u heeft aangenomen om samen de verdere planvorming op te pakken. Voordat we aan 

de verdere inhoud toe zijn, zoals bijvoorbeeld een milieueffectrapportage, zijn die nieuwe 

normen naar alle waarschijnlijkheid wel helder en we zullen natuurlijk altijd de meest 

actuele normen in acht nemen. Of de normen strenger worden, is nu nog niet te zeggen, 

omdat aan de huidige normen van het activiteitenbesluit natuurlijk ook uitgebreide 

gezondheidsstudies aan ten grondslag liggen. Dat moeten we dus afwachten. U weet dat 

bijvoorbeeld voor slagschaduw de mogelijkheid is om die slagschaduw helemaal tot nul te 

reduceren. Dat hebben we in de brief en in het voorstel ook aangegeven. We wachten de 

uitspraak dus verder af en we hopen dat daar snel duidelijkheid over komt en ondertussen 

gaan we met de omwonenden conform uw motie in gesprek om het proces verder vorm te 

geven. Tot zover, Voorzitter. 

00:46:57 

Voorzitter: Meneer Boter. 

00:46:59 
De heer Boter: Ja, is prima als we ons aan de normen houden die er komen of we zelf de 

normen gaan vastleggen conform de afspraken en de uitspraak. 

00:47:06 

Voorzitter: Kunt u dat nog een keer herhalen? 

00:47:10 
De heer Boter: Nou ja, volgens mij, als ik de uitspraak goed lees, kun je ook normen zelf als 

gemeente vaststellen ten aanzien van slagschaduw. Dat kunnen we ook doen, als het te lang 

duurt, maar dat wachten we ook wel af of dat in het besluit komt. Dan gaan we nu snel door 

naar de heer Bolle. Hij heeft ook een goede vraag. 

00:47:25 
Voorzitter: Er zat geen vraag meer in voor u, meneer Broeksma. Meneer Bolle, u heeft 

vragen over kunstgrasvelden in Glimmen, over vervanging dan wel onderhoud. Gaat u gang. 

00:47:34 
De heer Bolle: Dat klopt, Voorzitter, dank u wel. Ja, en de samenvatting daarvan is dat we 

een vervelende brief of in ieder geval een brief met vervelende inhoud, vanuit de VV 

Glimmen hebben gekregen. Die kunnen we samenvatten met gebrekkige communicatie – 

zoals het lijkt – en een gebrek aan perspectief. Ik hoop dat de wethouder, bij het 

beantwoorden van deze vragen, beide dingen kan wegnemen. 

00:48:01 
Voorzitter: We gaan naar wethouder Jongman. 

00:48:03 
Mevrouw Jongman: Ja, dank u wel Voorzitter. Voor de vervangingsinvesteringen geldt dat 
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alle velden moeten voldoen aan de sporttechnische eisen van de KNVB. Dat is belangrijk, 

ook voor de veiligheid van de spelers uiteraard. Ieder jaar worden de velden die acht jaar en 

ouder zijn ook gekeurd en op basis van dat keuringsrapport wordt bepaald of een veld 

vervangen moet worden of dat met een renovatie – zoals dat in de hele gemeente 

Groningen gebeurt – het veld soms nog één, twee of soms ook nog wel drie jaar kan worden 

doorgeschoven in de planning voor vervanging. In dit geval is dat ook met het veld van VV 

Glimmen gebeurt. De vervanging is dus niet alleen afhankelijk van de financiële levensduur – 

dat je zegt: ik heb altijd per zoveel jaar recht op een nieuw veld – maar dus ook van de 

intensiteit van het gebruik. De afschrijvingstermijn van twaalf jaar is een veilig gemiddelde. 

Soms is het eerder – daar hebben we ook eerder besluiten over genomen – en soms in een 

enkel geval kan het ook later. Vorig najaar is VV Glimmen ook op de hoogte gebracht van de 

renovatie tijdens een regulier parkoverleg die in algemene zin ook vaker plaatsvinden en 

rondom die vervangingsinvesteringen is ook die inhoudelijke afweging toegelicht. Ook is het 

keuringsrapport toegezonden en ook een toelichting op deze werkwijze, gevraagd door 

Glimmen, aan hen verzonden. De richtlijnen ... De andere vraag die u daarbij heeft gesteld, 

gaat over de SBR-korrels. Daar is ook een debat over geweest in deze raad. Even kijken, 

hoor. De raad heeft in 2019 ook ingestemd om de bestaande kunstgrasvelden die nog SBR-

korrels hebben, gefaseerd te vervangen door een milieuvriendelijke variant. Dat doen we 

dan volgens de reguliere werkwijze van de meerjarenplanning en VV Glimmen wordt daarin 

precies hetzelfde behandeld als alle andere verenigingen. Evenals voorbeeld: doordat door 

corona velden minder bespeeld zijn, zijn ook zeven velden doorgeschoven, omdat we – 

nogmaals – ook bij die zeven velden gekeken hebben naar hoe zijn ze er aan toe? Wij 

snappen dat VV Glimmen had gehoopt op een nieuw kunstgrasveld, maar zolang de 

sporttechnische kwaliteit voldoet aan de KNVB-eisen kan er gewoon veilig gespeeld worden 

en moeten we ook de weging maken tussen kosten en wat nodig is. Zo gaan we die keuze 

maken om te renoveren of om te vervangen en we zijn er zoals gezegd ook over in gesprek 

geweest. Dat zijn in het kort de antwoorden. Oh, ja nog een aanvullend antwoord, de 

harmonisatie van de tarieven wordt ook naar gevraagd. Dat betekent ook dat de velden, alle 

velden, inclusief die in Haren, maar ook de velden van Ten Boer, meedoen in de *VIP* zoals 

wij die ook altijd aan uw raad presenteren. 

00:50:45 
Voorzitter: Meneer Bolle. 

00:50:45 
De heer Bolle: Ja, Voorzitter, per saldo betekent dat dus dat een voorzitter van een 

voetbalclub een brief stuurt, waarin hij zegt: er wordt niet goed met ons gecommuniceerd, 

ik wil dit niet op deze manier en ik weet ook niet hoe het perspectief eruitziet. Dan krijgen 

we als antwoord: ja, we behandelen VV Glimmen net zoals alle andere clubs en we gaan 

door met wat we gedaan hebben, dus we gaan geen extra perspectief bieden en we gaan 

ook niet anders communiceren. Ik wil niet geloven dat dit echt het antwoord is. 

00:51:19 
Mevrouw Jongman: Nou, dan zal ik even, als het mag van de voorzitter, meteen aanvullen. 

Zoals ik u al heb aangegeven, in het vorig najaar is er al communicatie over geweest. We 

hebben dit aangegeven met het keuringsrapport en ook met de toelichting op de werkwijze 

zoals dit gaat. Er zijn vaker overleggen geweest, dus dat aangegeven dat er niet 
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gecommuniceerd is, herkent het college zeker niet. Wij zijn in gesprek met hem, ook rondom 

de harmonisatie. Ook daar is nog extra uitleg over geweest, ook over de renovatie van het 

veld, dus wij zijn in overleg. De deuren staan hier wagenwijd open en er is gecommuniceerd. 

00:51:54 
De heer Bolle: Voorzitter, zo een vrijwilliger die in het bestuur zit en voorzitter is van de 

voetbalclub gaat echt niet voor zijn lol zo een brief naar de raad en het college sturen. Dat 

doet hij echt niet, als er goed in overleg gegaan wordt, als hij een perspectief heeft en als 

het allemaal goed gaat. Dat is de laatste strohalm, waarvan hij denkt: ja, ik kan niet anders 

dan dit doen. Dan zit ik hier en dan hoor ik: het gaat allemaal prima. Het kan zijn dat de 

waarheid ergens in het midden ligt, maar het kan niet zo zijn, zoals de wethouder nu schetst. 

Dat is volstrekt onmogelijk, volgens mij. 

00:52:26 

Mevrouw Jongman: Voorzitter, ik zit ook hier, net als u. Ik heb mij ook zeker ... Ik dacht: hé, 

wat is hier aan de hand, want wij hebben gecommuniceerd. Ja, wij staan allebei nu voor een 

voldongen feit, maar ik kan u aangeven vanuit het college dat er zeker gecommuniceerd is, 

zoals we dat met elke vereniging doen, waar vervanging aan de hand is, dus in die zin: ja, wij 

hebben gecommuniceerd, punt. 

00:52:52 
De heer Sijbolts: Voorzitter? 

00:52:52 

Voorzitter: Meneer Sijbolts. 

00:52:55 

De heer Sijbolts: Ja, dank u. Ik hoorde de wethouder zeggen, wij hebben gecommuniceerd. 

Echter, ik hoor de wethouder ook zeggen – daar zit u – dat dat vooral vorig jaar is gebeurd. 

Ik heb het verhaal van de heer Bolle gehoord. Ik heb ook deze brief van VV Glimmen 

gelezen. Ik hoor de wethouder niet ontkennen dat er niet gecommuniceerd is over het feit 

dat de werkzaamheden zouden aanvangen. Klopt dat? 

00:53:16 
Mevrouw Jongman: We hebben gewoon aangegeven dat er zeker – ja, het is een beetje 

lastig dat ik u niet zie, maar ik praat even in het luchtledige, maar ik kijk subtiel naar u uit om 

de hoek van het scherm – Nee, we hebben zeker daarover gecommuniceerd, dus ik weet 

niet wat ... Het is jammer dat dit probleem nu in ons midden ligt, want nu hebben we een 

debat hierover. Wij hebben gecommuniceerd wat wij gaan doen, dat wij die veld ook gaan 

vervangen, waarom we dat gaan vervangen, hoe het werkt met de meerjarige 

investeringsplanning. Ja, er is communicatie. 

00:53:48 
Voorzitter: Ik zou willen voorstellen dat we niet met elkaar in discussie gaan of er 

communicatie is, al dan niet dat en dat we het voor nu even hierbij laten. Is dat akkoord 

voor u? Nee, dat is niet akkoord voor u, maar toch wel. Fijn. We zijn helaas door de tijd, dus 

we komen niet meer aan de vragen van GroenLinks toe. Nee, toch wel. Als we met meneer 

Leemhuis gaan praten over fietsen, dan wordt het vaak een lang gesprek, maar gezien de tijd 
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inderdaad om is, zou ik willen vragen om het even heel kort te houden, dan hebben we wat 

meer tijd voor de beantwoording. 

00:54:18 
De heer Leemhuis: Ja, Voorzitter, dat is prima, want volgens mij spreken de vragen voor zich. 

Het gaat over een fietsvlonder dat naar het lijkt voortijdig weggehaald wordt in de Gerbrand 

Bakkerstraat. De vraag aan het college is heel simpel en ik heb de vraag wat langer op papier 

gezet, maar is het college bereid om de fietsvlonder conform de afspraken gedurende de 

afgesproken termijn te laten staan? 

00:54:43 
Voorzitter: Wethouder Broeksma. 

00:54:46 

De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Ja. Tot zover. 

00:54:53 
De heer Leemhuis: Dat is mooi, dank u wel, Voorzitter. 

00:54:53 
De heer Broeksma: Ik kan er wat meer over zeggen, Voorzitter, als u wilt. We waren 

inderdaad voornemens om de fietsvlonder weg te halen, omdat we gedacht hadden dat het 

in strijd zijn met de APV. Echter, na nadere juridische analyse blijkt dat het helemaal niet het 

geval is, dus die fietsvlonder blijft staan tot minimaal twaalf augustus, zie ik hier voor me 

staan. Zeker omdat – wat de heer Leemhuis en D66 ook aangeeft in de vragen – een 

fietsvlonder ook past in de concept mobiliteitsvisie, past in hoe we denken over parkeren en 

past in hoe we denken over openbare ruimte. Veel bewoners hebben de vlonder 

aangevraagd en zijn er blij mee dat het ding er staat en we laten dat ding gewoon staan. Tot 

zover, Voorzitter. 

00:55:34 
Voorzitter: Dank u wel beiden voor deze beknopte bijdrage. Dan gaan we nog een keer naar 

de heer Rebergen. U heeft vragen over de batch 1588 en dan met name over de 

wisselwoningen die daarbij beschikbaar zouden moeten komen. Gaat u gang. 

00:55:47 

De heer Rebergen: Ja, dank u wel, Voorzitter. Deze vragen hebben wij ingediend mede 

namens de SP. Ja, over de batch 1588, de inwoners van onze gemeente, hebben we al vaker 

vragen gesteld in de raad. Mensen lopen tegen allerlei dingen aan. Afgelopen week hebben 

zij de nieuwsbrief Blinkerdlaan Ommelanderstraat gekregen, waarin informatie staat over de 

wisselwoningen en dat er blijkbaar niet voldoende beschikbaar zijn. Vandaar deze vragen 

aan het college. 

00:56:17 
Voorzitter: Ik denk dat we daarvoor naar wethouder Van der Schaaf gaan. 

00:56:22 
De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Dank ook voor de vragen. Het klopt 

inderdaad dat die nieuwsbrief verspreid is. Dat is zeker niet de eerste nieuwsbrief. Er wordt 

regelmatig, uiteraard met alle bewoners die vallen in de totale batch 1588, 

gecommuniceerd, zowel met nieuwsbrieven als één op één. Uw vraagt: is het college van de 
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situatie op de hoogte met betrekking tot de wisselwoningen? Uiteraard en daar hebben we 

ook zeker een rol in. We hebben er ook eerder met u over gesproken over specifiek het 

thema wisselwoningen en de 1588 batch bij de beeldvormende sessie over het programma 

Versterken en Vernieuwen. We hebben ook aangegeven dat, als je kijkt naar wat het idee is 

van die 1588 batch provincie breed of aardbevingsgebied breed ... Die afspraken die we 

destijds gemaakt hebben, gaan ervan uit dat in het budget wat de bewoners of eigenaren 

krijgen dat ze zelf een vast budget krijgen voor tijdelijke huisvesting en er zelf ook 

verantwoordelijk voor zijn om dat te organiseren. Nu, we hebben in de loop der tijd wel 

gezien dat dat veel bewoners, zeker bij de Ommerlanderstraat en Blinkerdlaan ook 

aangaven dat niet voor elkaar te gaan krijgen en ook aan gemeente gevraagd hebben om 

daar een rol in te spelen. Daar hebben we de afgelopen tijd enorm ons best voor moeten 

doen om dat voor elkaar te krijgen. Ook financieel, want er zit nogal een verschil tussen de 

kosten die de tijdelijke huisvesting met zich meebrengen, als ze georganiseerd worden door 

de NCG en wat de bewoners aan vergoeding hebben gekregen. Dat financiële gat hebben we 

dus opgelost, waar ik vorige week een mededeling over heb gedaan, door een extra 

bijdrage. Vervolgens moeten we natuurlijk ook nog zorgen dat die woningen er komen, 

naast het feit dat mensen natuurlijk zelf ook mogen blijven zoeken en ook wel oplossingen 

vinden voor alle duidelijkheid. We hebben ook al aangegeven dat de hoeveelheid die we 

kunnen regelen, of die de NCG BZK extra kunnen regelen, in ieder geval het noodzakelijk 

maakt dat het project inderdaad gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dat is ook al eerder 

met de bewoners gecommuniceerd. Of dat ook betekent voor bewoners dat ze langer 

moeten wachten dan ze nu denken, is maar zeer de vraag. We moeten het project echt nog 

uitwerken. Er zijn ook op andere plekken wellicht wisselwoningen beschikbaar, dus het kan 

best zijn dat in de planning het allemaal, mocht er vertraging zijn, dat het nog wel 

overzichtelijk is. Dat zal de komende tijd blijken. Wij begrijpen heel goed dat mensen het 

liefst allemaal, zowel alle projecten als alle wisselwoningen natuurlijk tegelijkertijd 

gerealiseerd zien. We zien echter, zowel in de uitvoering van de versterking zelf, als bij de 

beschikbaarheid van wisselwoningen dat fasering af en toe noodzakelijk is, dus daar 

communiceren we ook in alle openheid over. We kunnen ons goed voorstellen dat het 

onzekerheid, zeker in deze fase, met zich meebrengt en daar reageren mensen natuurlijk op 

verschillende manieren op. We zullen proberen die vertraging zo veel mogelijk te beperken. 

Daarnaast, en daar hebben bewoners ook alle mogelijkheden toe, vinden een aantal daarvan 

zelf – dat zei ik ook al – tijdelijke woningen en woonplekken. Daarnaast is het zo dat er 

natuurlijk in het hele aardbevingsgebied wisselwoningen beschikbaar zijn. Het kan best zijn 

dat door ontwikkelingen bij projecten daar weer wisselwoningen beschikbaar zijn die we nog 

niet in de planning hebben en ook die zullen we zo snel mogelijk inzetten voor de bewoners 

van deze batch. 

00:59:18 
Voorzitter: Ik zie een vervolgvraag bij de heer Rebergen. 

00:59:24 

De heer Rebergen: Ja, dank u wel. Ja, het is goed te horen dat het college zich inzet, 

natuurlijk voor die wisselwoningen en ook al zo grote stappen heeft gezet om de bewoners 

tegemoet te komen in de wens die ze hebben. De wethouder gaf aan: ja, het is nog niet 

zeker dat dit ook tot vertraging leidt, tot langer wachten, dan wat de mensen eerst gedacht 
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hebben. Die zin begrijp ik nog niet helemaal, dus misschien kan de wethouder dat nog even 

toelichten? Het zou inderdaad mooi zijn, als we inwoners zoveel mogelijk kunnen 

ondersteunen om eventueel tot een andere oplossing te komen, zodat we niet jaren in die 

buurt in een grote verbouwing met elkaar zitten. 

01:00:03 
De heer Van der Schaaf: Ja, volgens mij heeft iedereen er belang bij dat we het allemaal zo 

kort mogelijk laten duren. De bewoners zelf primair natuurlijk, maar ook wij als gemeente. 

Wat ik ermee bedoel te zeggen is: kijk, op het moment dat wisselwoningen gefaseerd 

beschikbaar komen, dan kan dat natuurlijk betekenen – volgens mij is dat ook de aard van 

uw vraag – dat stel dat alle mensen tegelijkertijd een wisselwoning nodig hebben, dan kan 

dat niet en dan zou het kunnen zijn dat mensen vertraging oplopen. Er zijn twee redenen, 

waarom het de vraag is of dat daadwerkelijk optreedt. Ten eerste is het maar zeer de vraag 

of alle woningen ook tegelijkertijd daadwerkelijk worden versterkt, ook daar zal weer een 

fasering in zitten. Dat is nog niet helemaal uitgewerkt is, dus dat kan ik niet beoordelen. 

Daarnaast naast deze wisselwoningen zijn er wellicht ook nog andere wisselwoningen die 

beschikbaar komen, waardoor dat probleem ook kan worden opgelost. Echter, vanaf begin 

af aan is duidelijk geworden dat er gefaseerd zal moeten worden. Ik kan niet precies 

overzien welke verwachtingen voor elke individuele bewoner zijn eigen planning – of per 

blokje gaat dit – welke planning daarvoor gemaakt is. Vandaar dat ik daar nog een 

onzekerheid bij plaats, maar u kunt ervan op aan, dat wat in onze macht ligt, dat wij dat 

maximaal zullen doen om bewoners daarin te ondersteunen. 

01:01:09 
Voorzitter: De heer Dijk. 

01:01:10 

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, volgens mij is de vraag van de heer Rebergen vrij simpel: gaat 

het meer vertraging oplopen of niet? 

01:01:19 
Voorzitter: Een laatste reactie van het college. 

01:01:21 
De heer Van der Schaaf: Nee, mijn antwoord was volgens mij ook glashelder. 

01:01:24 
Voorzitter: Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid en sluit ik deze bijeenkomst en gaan 

wij over naar de volgende vergadering; de raadsvergadering. 

 


