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POLITIEK VRAGENUUR VAN WOENSDAG 30 JUNI 2021 14.30 UUR 
 

Voorzitter politiek vragenuur: B.N. Benjamins 
Aanwezig: J. Dijk (SP), S. Bosch (Student&Stad), H.P. Ubbens (CDA), Y. Menger (100%Groningen), I. 
Jacobs (VVD), G. Brandsema (CU), P. Rebergen (CU), C. Nieuwenhout (GroenLinks), R. Staijen 
(Stadspartij), K. van Doesen (D66) 
Namens het college: wethouders C. Bloemhoff, R. van der Schaaf, P.E. Broeksma en burgemeester K. 
Schuiling 
Namens de griffie: J.S. Spier, P. Kommerij 
 

Politiek vragenuur en mededelingen college 
00:23:06 
Voorzitter: Goedemiddag en welkom bij het Politiek Vragenuur van woensdag 30 juni 2021. We 

beginnen allereerst met twee mededelingen van het college. Ik geef graag het woord aan wethouder 

Van der Schaaf.  

00:23:25 
De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb een tweetal mededelingen en ik begin met 

een onderwerp wat u al vaker bij de mededelingen voorbij hebt zien komen en dat is de stand van 

zaken met betrekking tot de procedure Kattenbrug. Ik zeg u daarbij meteen, dat we voor u, als 

service, een aparte pagina op onze website gaan aanbieden waar we alle mededelingen die ik 

daarover heb gedaan, plus bewonersbrieven en alle relevante stukken, bij elkaar bundelen, zodat u, 

als u het overzicht kwijt bent, kan zien wat u daarover heeft besloten en wat het college daarover 

heeft gedaan. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de openbare informatie, maar dan kunt u dat in 

één oogopslag zien. Dat verzoek had ik vanuit de raad gekregen, dus dat kunnen wij organiseren. Dan 

een mededeling naar aanleiding van de laatste uitspraak. De voorzieningenrechter van de Raad van 

State heeft dat op 25 juni gedaan en u heeft daar een aantal krantenberichten over kunnen lezen. De 

voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in twee voorlopige voorzieningenverzoeken die tegelijk 

werden behandeld met betrekking tot de Kattenbrug. 

00:24:25 
De heer Van der Schaaf: Het ene verzoek was ingediend door de heer Van Bladeren met als doel om 

de huidige schorsing, die rust op het stuk boven het water, te wijzigen en een volledige bouwstop af 

te dwingen. Dus ook de activiteiten die wij opnieuw vergund hadden en welke ik u heb meegedeeld, 

alsmede om de niet-vergunningsverplichte activiteiten te stoppen. Wij hebben gezegd dat wij 

intussen een ruimtelijke onderbouwing hebben gemaakt voor de omgeving voor een nieuwe 

omgevingsvergunning, dus we kunnen in één keer het verzoek behandelen om ook die andere 

bouwstop op te heffen. Beide verzoeken, zowel die van ons als die van de heer Van Bladeren zijn 

afgewezen en dat betekent dat wij verder kunnen gaan met de werkzaamheden die wij nu doen. Dat 

is voor de gemeente een positieve uitspraak, maar wat geen positieve uitspraak voor ons is, is dat de 

hoop die wij hadden met die ruimtelijke onderbouwing die we hadden voor de conceptvergunning, 

zodat we daarmee verder konden. 

00:25:18 
De heer Van der Schaaf: Daar heeft de voorzieningenrechter van gezegd: "Nee, de gemeente moet 

eerst de bezwaren of zienswijzen die daarover binnenkomen wegen en dan pas een definitief besluit 

nemen. Dan wil ik opnieuw gaan kijken naar het opheffen van de voorlopige voorziening". Het 
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betekent voor ons dat wij wat te doen hebben. We hadden natuurlijk sowieso wat te doen, maar we 

zullen de zienswijzen afwachten - die sluiten op 5 augustus - en zullen op basis daarvan, als college, 

een nieuw besluit nemen. Als dat besluit inhoudt dat de vergunning in stand blijft - dat moeten we 

op basis van de zienswijzen wegen - zullen wij zo snel mogelijk een nieuw, conform de vraag van de 

voorzieningenrechter, verzoek indienen om de voorlopige voorziening op te heffen. Als dat zo, en de 

voorzieningenrechter gaat daarin mee, gaan we dat zo snel mogelijk doen en kunnen wij alle 

werkzaamheden - ook dat deel over het water - weer hervatten. De bedoeling is dat wij dan, volgens 

planning, alles af hebben voor december, zodat we op tijd de afspraken met het OV-bureau kunnen 

nakomen. 

00:26:26 
De heer Van der Schaaf: Het is wel zo dat het spannender wordt. Zeker als de voorzieningenrechter 

daarover niet positief zou besluiten dan zitten we in een andere situatie. In ieder geval is het wel zo 

dat het college de uitspraak van de voorzieningenrechter als houvast ziet, omdat de 

voorzieningenrechter vrij klip en klaar heeft aangegeven dat we met de huidige werkzaamheden 

verder kunnen en ons vraagt om een nieuw verzoek tot opheffen van de schorsing in te dienen, 

zodra wij een besluit hebben genomen over de omgevingsvergunning strijdig gebruik, inclusief de 

beantwoording. Dat over de Kattenbrug. Voorzitter, zal ik gelijk verder gaan met de volgende 

mededeling? 

00:27:04 
Voorzitter: Gaat u verder, wethouder Van der Schaaf. 

00:27:06 
De heer Van der Schaaf: Dat is een mededeling over de zogenaamde Batch 1588. Als u het woord 

'batch' hoort denkt u direct en terecht aan de versterkingsproblematiek. Het gaat om 1588 woningen 

in Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer, dus ook een deel in onze gemeente. Het zijn 

woningen waarvan een aantal jaren geleden afgesproken is met het Rijk dat er € 420.000.000 

beschikbaar komt aan de gemeente om deze versterking, wat vaak gaat over sloop-nieuwbouw, uit 

te kunnen voeren. Voor ons zitten, bijvoorbeeld, de Hamplaats, de Ommelanderstraat en de 

Blinkerdlaan in deze batch. Wat duidelijk is - daar is al een aantal keren over gecommuniceerd - is dat 

we een jaar geleden al wat tekorten hadden in die aanpak en dat hebben we toen binnen onze eigen 

budgetten voor 1588 kunnen dekken. Overall is het zo dat, hoe de kosten zich bij alle drie gemeenten 

- intussen vier dorpen en steden - ontwikkelen, we niet genoeg zouden hebben om de beloofde 

versterking uit te kunnen voeren. Dat heeft te maken met gestegen bouwkosten, strengere 

bouwnormen - die bouwkosten stijgen enorm, ook hier - en het budget voor wisselwoningen wat 

niet toereikend blijkt te zijn. Het dreigde echt te stagneren. 

00:28:25 
De heer Van der Schaaf: Vervolgens hebben wij, conform het convenant dat we met het Rijk hebben 

afgesproken, aan de bel getrokken en gezegd dat hier een oplossing voor moet komen. We hebben 

een analyse gemaakt en het blijkt, als je onder andere kijkt naar problemen zoals die bij corporaties 

in het bezit spelen met betrekking tot de vrijstelling van de verhuurdersheffing, dat er een risico was 

dat we met 85 miljoen uit de kosten zouden lopen. Dat was natuurlijk onaanvaardbaar. We waren er 

nog niet, maar dat dreigde wel aan te komen. Ik kan u vertellen dat wij, als regio, intussen een 

afspraak met het Rijk hebben gemaakt om dit probleem op te lossen. Dat is een een belangrijke stap 

in de voortgang van dit project. Het betekent dat het Rijk een stevige bijdrage levert en het andere 

deel, zoals afgesproken, wordt gedekt uit een deel van het bestuursakkoord wat wij vorig jaar 
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hebben gesloten met het Rijk, dus vanuit middelen die nu bij de regio liggen. Op die manier hebben 

wij het budget aangevuld en betekent dat wij in al deze dorpen in ieder geval de financiële afspraken 

met de bewoners om financiële redenen kunnen nakomen en daar zijn we blij mee. 

00:29:30 
Voorzitter: Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. Wij gaan gauw over naar de vragen die zijn 

ingediend. De eerste vragenset, die onder 1 hangt, zijn vragen van de SP-fractie over de overlast in 

de Schildersbuurt. Ik geef graag het woord aan de heer Dijk en ik denk niet dat ik nog hoef te zeggen 

dat de inleiding en de vragen onder ons raadsinformatiesysteem hangen. 

00:29:50 
De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter, ook voor dat laatste advies. Vanochtend stond er weer een 

groot stuk in het Dagblad van het Noorden. Ik vind het meest pijnlijke dat het allemaal niet nieuw is. 

Het speelt al jaren. Al zolang ik in de stad woon en ook de jaren daarvoor, maar het wordt veel erger. 

De afgelopen maanden heb ik, ook in de avonden, rondjes door de Schildersbuurt gefietst. Het leek 

er wel een apenkooi, een jungle. Dat kun je in een soort superlatieven gaan vertellen. Ik vond het 

echt waanzinnig! Wat een gekrijs, ongelooflijk! Dan kan ik er met mijn hoofd niet bij dat we, 

afgelopen woensdag, keiharde woorden van de burgemeester hebben gehoord over de aanpak van 

huisjesmelkerij. Dat is hieraan verbonden. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat er nog steeds amper 

wordt ingegeven dat huisjesmelkers zelf aangeven dat het aan corona te wijten is. Hier moet nu echt 

- en dat heb ik geprobeerd in de vraag te vervatten - een keiharde aanpak komen. Niet meer met 

gesprekken aan een deur, maar aanpakken die overlast en het beheer overnemen als het bij de 

huisjesmelkers te vaak gebeurt. Ik vind het waanzinnig dat dit zo lang duurt en dat het nog steeds 

speelt. 

00:31:13 
Voorzitter: Dank u wel. Voor beantwoording gaan we naar het college. Ik geef het woord aan 

wethouder Bloemhoff. 

00:31:20 
Mevrouw Bloemhoff: Dank u wel, Voorzitter. Het is overigens dat ik voor het eerst de SP tegen de 

inzet van opbouwwerk hoor pleiten, maar dat terzijde. De toenemende overlast in de in de 

Schildersbuurt en de eerste vraag over hoe dat zit. Het is zo dat het aantal meldingen van overlast in 

de Schildersbuurt, zowel bij de politie als bij Meldpunt Overlast, erg is toegenomen in de 

coronaperiode en om die reden hebben wij vanaf september vorig jaar al een flink aantal 

interventies gepleegd. We hebben nauw contact met bewoners en we monitoren met een 

werkgroep - bestaande uit de politie, *OLV*, VTH, Meldpunt Overlast, wij en de gebiedsmanager, 

want het gebiedsteam is hier nauw bij betrokken - actief en maandelijks de situatie. Voor corona was 

er ook al overlast, daar heeft de heer Dijk zeker gelijk in, maar corona heeft de overlast uitvergroot, 

omdat mensen thuiswerken, studenten gaan niet naar college en kunnen niet naar de vereniging en 

de horeca in en dat leidt tot meer feestjes thuis, waar veel overlast van is. 

00:32:26 
Mevrouw Bloemhoff: Overigens zijn in de hele stad de overlastcijfers toegenomen en we zagen 

landelijk dezelfde trend. Vervolgens is de vraag hoe het college van B&W de klachten beoordeelt en 

het aantal ingrepen en structurele ingrepen? De gemeente en de politie zetten gezamenlijk stevig in 

op het tegengaan van overlast. Om hier een gestructureerde aanpak van te maken zetten we, in 

overleg met bewoners, nu een extra aparte projectleider in die zich bezig gaat houden met de korte- 
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en langetermijnoplossingen. Dat betekent niet dat er in de afgelopen periode niks is gebeurd. Ik wil 

van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen welke stappen er zijn ondernomen sinds de 

brandbrief van vorig jaar. Er is een lijst met de meest overlast gevende panden samengesteld. Van 

die meest overlast gevende panden zijn zowel de eigenaren als de bewoners aangeschreven door de 

burgemeester. Eigenaren hebben aangegeven wat ze gaan doen om de overlast tegen te gaan. De 

politie heeft naar aanleiding van een besluit in de driehoek een streng regime opgesteld in de 

Schildersbuurt. 

00:33:29 
Mevrouw Bloemhoff: Bij vastgestelde overlast wordt direct proces-verbaal opgemaakt en geldt 

inbeslagname van de geluidsapparatuur. Vervolgens heeft er een gesprek plaatsgevonden met de 

bewoners, mij als wijkwethouder en de gebiedsmanager met het verzoek of we tot gezamenlijke 

leefregels kunnen komen in de buurt waar iedereen zich aan dient te houden. Naar aanleiding van 

het overleg met de bewoners hebben we besloten dat een opbouwwerker van het WIJ-team en 

iemand van het gebiedsteam samen alle deuren langs zouden gaan in de Schilderswijk. Tijdens die 

gesprekken hebben ze gezegd: "Goh, wat moet er beter en wat voor leefregels zouden hier moeten 

gelden?" Zoals gezegd, ze zijn de deuren langsgegaan- 

00:34:13 

Voorzitter: De heer Dijk. 

00:34:15 

De heer Dijk: Ik ben een groot voorstander van opbouwwerkers. Het kunnen me er niet veel genoeg 

zijn, maar het is toch waanzin. Wat voor leefregels? Je moet gewoon geen overlast maken. Het is 

allemaal niet heel ingewikkeld. Dit speelt al jaren en we lezen weer in de krant vandaag dat Wim 

Bulten zegt dat het aan corona ligt. Wim Bulten die zegt: "Ik kan niks doen". Kom op, jongens! Echt 

waar, ik vind het echt niet te begrijpen. Het zijn allemaal goede maatregelen, mevrouw Bloemhoff, 

maar het speelt ook in andere buurten dan de Schildersbuurt. Er moet een keiharde aanpak komen 

van die huisjesmelkers. Als zij hun huurders niet aanspreken en het lukt hun niet, moet hun 

vergunning worden afgenomen, het pand dicht en het beheer overgenomen worden. Dit speelt al 

jaren! Ga met elkaar praten in de buurt. Al die buurtbewoners doen dat en zijn daartoe bereid, dat 

weet u. Ik vind het waanzinnig dat we deze discussie nog steeds voeren. Ik vind het goed wat u opzet, 

maar dat moet in de hele stad. 

00:35:04 

Mevrouw Bloemhoff: Als u mij zou willen laten uitpraten met mijn verhaal dan zal ik u vertellen dat ik 

meerdere keren met de buurtbewoners heb gesproken en dat we die eerste aanzet samen hebben 

afgesproken. Het is niet iets wat de gemeente doet, het is iets dat we samen graag, op die manier, 

wilden doen. Overigens is de eerste leefregel en dat lijkt me een hele logische - je had hem zelf 

kunnen verzinnen - 'na tien uur zijn we stil'. Dat is verspreid via persoonlijke gesprekken met de 

mensen en er zijn een aantal flyers die u, als u door de wijk fietst, kunt zien. Bij overlast gevende 

adressen, zo is gemeld dat die bekend zijn, wordt een gesprek georganiseerd tussen melders, 

huiseigenaren en studenten. Daar is ook de buurtagent bij aanwezig om afspraken te maken over het 

gebruik van dakterrassen en om te zeggen: "Jongens, tot hier en niet verder". 

00:35:57 
Mevrouw Bloemhoff: Wij werken toe naar een bijeenkomst over de zomer met alle betrokkenen om 

daar de leefregels met elkaar te bespreken en vast te stellen. Dat heb ik afgelopen week met de 
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buurtbewoners, die dat zelf graag willen, afgesproken. We hebben een project Aanpak Openbare 

Ruimte in de Jozef Israëlsstraat gedaan over de verrommeling van fietsen en maandelijks is er nu 

overleg met de gebiedsmanager en mijzelf, afgelopen week nog en na de zomer, over: "Jongens, hoe 

gaat het nu en moeten we nog strenger worden?" In antwoord op de heer Dijk: heeft dit allemaal 

voldoende geholpen? Nee, daar zijn we het over eens en dat betekent dat we nu een extra 

projectleider in gaan zetten die tot een meer gestructureerde aanpak moet komen. Dat betekent 

handhaving en inzet van de politie, maar die hebben we al eerder ingezet. De vraag is dan: wat 

kunnen we nu nog meer en beter doen? We nemen het zeer serieus. We zijn in overleg met 

bewoners- 

00:36:53 
Voorzitter: U heeft een vervolgvraag van mevrouw Menger. 

00:36:56 
Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Het blijkt dat er een wet is om hier tegenop te treden en 

dat de burgemeester dat kan. Het blijkt dat die wet al vier jaar lang niet is gebruikt. Wanneer en hoe 

maakt het college een afweging om dit in te gaan zetten? Want er is dus blijkbaar wel een rigide 

maatregel om hier tegenop te treden en dit in te zetten. 

00:37:20 

Voorzitter: Uw vraag is helder. Mevrouw Bloemhoff. 

00:37:22 

Mevrouw Bloemhoff: Ja, precies. U heeft het over de uitspraken van de hoogleraar Openbare Orde 

vandaag in het Dagblad van het Noorden. Dat is ons bekend. Dat is ook één van de maatregelen 

waarvan de projectleider kan zeggen wat wel en niet werkt en welke dingen zou hij in zou kunnen 

zetten. Het is wel zo dat het minder wordt toepast, omdat, wat ik heb begrepen van de politie, 

geluidshinder makkelijker vast te stellen is dan de toepassing van dat bewuste wetsartikel. Dus het is 

makkelijker iemand op de bon te slingeren voor geluidshinder dan toepassing van dat wetsartikel. 

Echter, hij gaat mee in de gereedschapskist waarmee de projectleider op pad gaat. Dan was er nog 

een vraag over de rol van de kamerverhuurders. Zoals ik al heb gezegd zijn die aangeschreven en er is 

verzocht dat zij wat aan die overlast gaan doen. Er worden nu periodieke gesprekken georganiseerd 

tussen verhuurder, huurder, klager en de politie. Zij worden dus aangesproken en zullen uitgenodigd 

worden voor de bijeenkomst over die leefregels. Wij vinden echt dat ze daar een 

verantwoordelijkheid in hebben. 

00:38:27 
Mevrouw Bloemhoff: De laatste vraag was of het college aan kan geven waar de overlast vandaan 

komt? Dat is bekend. Feestjes uit huizen en binnentuinen, natuurlijk 's nachts, langsfietsende 

mensen, mensen die voor de voordeur blijven kletsen. We weten dat de huizen in de omgeving vrij 

gehorig zijn. Er is vrij veel steen en openbare ruimte. Kortom, mensen leven dicht op elkaar, mensen 

hebben andere ritmes, zoals studenten en mensen die de volgende dag weer naar hun werk moeten. 

Het percentage van studenten is in bepaalde straten erg hoog en we kunnen die overlast alleen 

verminderen als we tot een gezamenlijke gestructureerde aanpak komen tussen gemeente, politie, 

huiseigenaren, studenten en bewoners. Zoals gezegd, de projectleider gaat zich richten op de korte 

termijn door meer handhaving en direct ingrijpen, maar ook op de langere termijn met leefregels, 

waardoor de sociale samenhang in de Schildersbuurt weer wordt verbeterd. Dank u wel, Voorzitter. 
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00:39:27 

Voorzitter: Dat levert vast een vervolgvraag op van meneer Dijk. 

00:39:30 

De heer Dijk: Een soort slotopmerking, want u merkt aan mij dat ik wat geïrriteerd ben, omdat dit 

probleem al jaren speelt en niet opgelost wordt. Ten eerste wens ik u ontzettend veel succes met de 

aanpak. Ik hoop dat het nu echt gestructureerd aangepakt wordt, maar ik wil u meegeven dat wij niet 

nog een half jaar deze verhalen uit de Schildersbuurt aan gaan horen en ook niet nog een half jaar uit 

andere buurten. Als dit na de zomer niet daadwerkelijk is opgelost is, ook met een aanpak van 

huisjesmelkerij, komen wij zelf met vergaande plannen. Die zullen dan ontzettend van de handhaving 

en de repressie zijn, wat totaal tegen de zin is van mijn partij, maar volgens mij kan het nu gewoon 

niet anders. 

00:40:10 
Voorzitter: Dank u wel, heer Dijk, waarvan akte. 

00:40:12 
Mevrouw Bloemhoff: Voorzitter, mag ik daar nog één keer op reageren? 

00:40:14 
Voorzitter: Mevrouw Bloemhoff, gaat uw gang. 

00:40:15 
Mevrouw Bloemhoff: Ik vind het als wijkwethouder van belang dat we het samen met de bewoners 

doen en dat we daar, met elkaar, de goede stappen bepalen. Dat vinden wij als gemeente belangrijk. 

00:40:27 

Voorzitter: We gaan door naar de fractie van Student en Stad die vragen heeft over het testen voor 

toegang. Meneer Bosch. 

00:40:34 

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Na anderhalf jaar konden eindelijk de danskroegen en de 

nachtclubs weer open en zagen we een mooie avond tegemoet, maar er was wel één voorwaarde en 

dat was testen voor toegang. Dit bleek, niet alleen in Groningen, maar ook in Groningen, echt een 

rommeltje. Er werd gefraudeerd, er waren storingen, er stonden enorme rijen, het was overvol en er 

waren zelfs kroegen die dachten: 'Nou, als het zo'n rommeltje is dan laat ik het maar en kan iedereen 

binnenkomen'. Dat is natuurlijk zonde en onze vraag richt zich op twee zaken. Allereerst: voelt de 

gemeente zich hiervoor verantwoordelijk en wat gaat er gebeuren om dit de komende periode, dat 

het moet, wel goed te laten verlopen? En ten tweede zijn de locaties waar je kan testen voor toegang 

ver buiten het centrum. Dat lijkt ons suboptimaal. Zijn we ermee bezig om meer plekken in het 

centrum te realiseren waar je kan testen voor toegang? 

00:41:27 
Voorzitter: Dank u wel, heer Bosch. Ik geef graag het woord aan burgemeester Schuiling. 

00:41:32 
De heer Schuiling: Dank, Voorzitter. Het was inderdaad plezierig om te zien dat er al heel snel weer 

iets terugkwam van het bruisende Groningen zoals we dat gewend zijn. Daar hebben veel mensen 

naar uitgekeken en het is mooi om te constateren dat het afgelopen weekend eigenlijk heel 

harmonisch verliep. Om heel concreet op uw vraag te antwoorden of de gemeente Groningen zich 

verantwoordelijk voelt voor het systeem van testen, is het antwoord: Nee, want het is een landelijk 
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systeem. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Stichting Open Nederland opdracht gegeven 

om het over Nederland uit te rollen en daar partijen aan verbonden die er inkomsten uit verwerven 

en er bewust voor gekozen om het niet door de lokale overheden zelf te laten regelen. Het is dus de 

Stichting Open Nederland die de systemen beheert. De gemeente is niet betrokken bij de uitvoering 

daarvan. Wij gaan niet over dat systeem en dat betekent dat eventuele storingen in het systeem 

door de Stichting Open Nederland opgelost kunnen en moeten worden. 

00:42:45 
De heer Schuiling: Die stichting heeft twee partijen een opdracht gegeven om teststraten te openen 

in de stad en provincie Groningen. Ze hebben gekozen voor één locatie per gebied en op dit moment 

is een partij bezig om een XL-teststraat op te zetten naast de Park and Ride in Meerstad. Ook dat 

gebeurt in opdracht van de Stichting Open Nederland. Dat terrein is bereikbaar, zowel met openbaar 

vervoer als met de auto en de fiets. Er is wel gekeken naar een teststraat in de binnenstad, maar daar 

is geen geschikte locatie voor gevonden. Op het moment dat de stichting zich bij ons meldt en vraagt 

of we medewerking willen verlenen in de vergunningverlenende sfeer, doen we dat natuurlijk 

onmiddellijk. Bij de XL-locatie bleek dat locaties in de binnenstad te klein waren gelet op de behoefte 

van de stichting. Op dit moment zijn ons geen plannen bekend dat er nog meer teststraten zouden 

komen in de gemeente. Op het moment dat men zich daarvoor meldt zullen we uiteraard, via de 

vergunningverlening, proberen om daar zo snel mogelijk medewerking aan te verlenen. We moeten 

hier wel de verantwoordelijkheden uit elkaar blijven houden. 

00:44:06 

Voorzitter: Dank u wel, burgemeester Schuiling. Dan gaan we gauw over naar vragen van de fracties, 

van onder andere de VVD, over de Gerrit Krolbrug en bij hoge uitzondering heb ik toegestaan dat 

mevrouw Jacobs vragen voor zal lezen, omdat er vragen kennelijk niet in het systeem zijn gehangen. 

Mevrouw Jacobs, gaat uw gang. 

00:44:22 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. De vragen zijn wel in het systeem gehangen, maar dat zijn 

de foute vragen. Ik heb ze de wethouder net, ongeveer een minuut geleden, gemaild, dus dat spijt 

me heel erg. Het komt omdat de vragen die wij in eerste instantie hadden gesteld waren beantwoord 

in de memo van vrijdag, dus of u het weet over de anderhalf jaar hoeven we het niet te hebben, 

want dat had u ons al gemeld. Wij zouden in ieder geval graag willen weten of u van Rijkswaterstaat 

een onderbouwing hebt gekregen waarom het herstel van de Gerrit Krolbrug anderhalf jaar moet 

duren? Wij zouden graag willen weten wanneer en hoe wij worden meegenomen in de 

mogelijkheden tot herstel van de brug? Kunnen wij nu, als raad, verwachten dat u zich ten uiterste 

gaat inspannen voor het herstel van de brug? Dus dat we niet zes of zeven jaar hoeven te wachten 

tot er een nieuwe brug is? 

00:45:17 
Mevrouw Jacobs: Hoe kunt u de omwonenden meenemen in het proces tot herstel, dan wel 

vervanging van de brug? De afgelopen periode zijn er tal van tijdelijke maatregelen genomen om de 

brug te passeren. Kunnen wij daar, als raad, een evaluatie van ontvangen en wanneer kan dat? Hoe 

bereiden wij ons voor op de situatie na de zomervakantie, als, vermoedelijk, het woon-werk- en 

schoolverkeer weer in volle omvang toe gaat nemen en dus het aantal verkeersdeelnemers toe gaat 

nemen? Zou u na het reces een bijeenkomst willen beleggen om ons bij te praten over de laatste 

stand van zaken en ons mee willen nemen in de plannen? Ten aanzien van het herstel van de Gerrit 

Krolbrug hebben wij het idee dat wij als natie, als land, wereldwijd bekend staan als 



8 
 

bruggenbouwers. Daar worden we, volgens mij, in de wereld voor gehaald. Het zou ons een lief ding 

zijn dat we die expertise, in Groningen, ten volle omgang zouden gaan benutten. Graag uw reactie 

daarop. 

00:46:19 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jacobs. Dan geef ik graag het woord aan het college. Wethouder 

Broeksma, gaat uw gang. Ja, 

00:46:24 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Ik krijg de vragen, die u net stelde, inderdaad een minuut 

geleden van u door gemaild. Ik heb andere antwoorden voorbereid of laten voorbereiden op de 

vragen die we gisteren kregen. Ik zal zo goed mogelijk proberen de vragen, voor zover ze afwijkend 

zijn, te beantwoorden. Ik vertel even het verhaal wat ik hiervoor me heb naar aanleiding van de 

vragen van gisteren en die overlappen deels naar wat u nu vraagt. 

00:46:57 
Voorzitter: Als ze in het memo staan is het niet nodig dat u die weer herhaalt. 

00:47:04 
De heer Broeksma: Dit zijn de vragen die ik gisteren heb gekregen. 

00:47:08 
Voorzitter: Ja, maar daar staan antwoorden, op een aantal van die vragen, in het memo dat al 

verstuurd is door het college. 

00:47:13 
De heer Broeksma: U bedoelt het memo van vrijdag? 

00:47:15 

Voorzitter: Ja. 

00:47:15 
De heer Broeksma: Dit zijn vervolgantwoorden. Zoals ik in mijn mededelingen van vrijdag aan u liet 

weten, heb ik samen met gedeputeerde Gräper er bij Rijkswaterstaat met klem op aangedrongen dat 

er zo spoedig mogelijk herstel van de verbinding moet komen. Het is prettig dat er loopbruggen 

liggen, dus een deel van de brug ligt er in feite nog, maar die zijn verre van optimaal voor de 15.000 

fietsers vele voetgangers en mindervaliden. Automobilisten moeten zonder Gerrit Krolbrug omrijden. 

Op dit moment lopen er drie sporen voor wat betreft de Gerrit Krolbrug. Allereerst onderzoekt 

Rijkswaterstaat of en zo ja , hoe de Gerrit Krolbrug hersteld kan worden. De afgelopen weken zijn 

daarvoor inspecties uitgevoerd en daaruit blijk dat het hoofframe van het beweegbare deel van de 

brug dusdanig vervormd is dat reparatie niet meer mogelijk is. Het vraagt meer onderzoek om te 

bepalen of de brug gerepareerd kan worden door het hoofdframe te vervangen en dat onderzoek 

kan niet op de huidige plek plaatsvinden. Daarom wordt de brug binnenkort uit het water getild en 

verplaatst naar een werf. Ook is duidelijk dat als het hoofdframe vervangen kan worden, het herstel 

minimaal anderhalf jaar gaat duren 

00:48:17 
De heer Broeksma: Dat heeft Rijkswaterstaat ons in de brief van vorige week laten weten en er is 

ambtelijk overleg over geweest. U vraagt of er voldoende onderbouwing is gekregen rondom de 

termijn van anderhalf jaar. Ik ga er van uit dat dat er is, maar dat het een technisch verhaal is wat ik 

hier niet kan reproduceren. We zijn nauw betrokken bij het tweede spoor. Dat is het onderzoek naar 
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andere mogelijkheden voor tijdelijk herstel van de verbinding. Samen met diverse partijen, ook 

omwonenden zijn erbij betrokken geworden er de komende weken verschillende opties nader 

bekeken. Ik heb daarbij aangegeven dat de verbinding alleen voor fietsers, voetganger en 

mindervaliden in ieder geval overwogen moet kunnen worden als een verbinding daarmee sneller 

gerealiseerd zou kunnen worden. Het derde spoor is de versnelling van de besluitvorming over de 

voorkeursvariant van de nieuwe Gerrit Krolbrug. We koersen, zoals u weet op besluitvorming door 

uw raad in oktober van dit jaar, waarbij u als raad, dus de voorkeursvariant kunt vaststellen. Samen 

met Rijkswaterstaat onderzoeken we nog of we het plan studieproces daarna kunnen versnellen 

00:49:17 

De heer Broeksma: Zodra er nieuwe informatie en ontwikkelingen zijn, laten wij u dat zo snel 

mogelijk weten. Vorige week hebben we meteen de brieven doorgestuurd van Rijkswaterstaat. 

Medio september, dus na het reces, organiseren wij een beeldvormende sessie voor uw raad en het 

is goed dat als er nieuwe ontwikkelingen zij we die mee kunnen nemen in die sessie. Ik kijk nog even 

langs uw andere vragen. Hoe worden wij meegenomen? In die sessies zullen wij de stand van zaken 

geven Er is nadere inspectie nodig en daarvoor wordt de brug uit het water getild. Kunnen we, als 

raad, van u verwachten dat u zich tot het uiterste gaat inspannen voor het herstel van de brug? Ja, 

uiteraard. Zo snel mogelijk en ik heb gezegd dat daar een aantal opties voor worden onderzocht en 

dat gebeurt ook. Het is niet mogelijk dat daar geen brug terug zal komen. Hoe worden omwonenden 

betrokken in dit proces? Die zijn in ieder geval betrokken bij het proces rondom de bewonersvariant, 

zoals u weet, rond de definitieve vervanging van de Gerrit Krolbrug. We zijn regelmatig met ze in 

gesprek, ook over het tijdelijk herstel van de brug en de busjes die daar rijden en de stewards die er 

staan. Dat is een onderdeel van de gesprekken die we met hen hebben. 

00:50:27 

De heer Broeksma: Een evaluatie van die tijdelijke maatregelen? Het zijn tijdelijke maatregelen die 

Rijkswaterstaat neemt als eigenaar en beheerder van de brug. Ik kan u niets zeggen van een 

evaluatie, maar misschien kunnen we dat in de septembersessie met u meenemen. Hoe bereiden we 

ons voor? De urgentie over het school- en woon-werkverkeer dat het zomerreces in augustus en 

september -als het afnemen van corona zich doorzet - druk zal worden met, in ieder geval, scholieren 

en ander woon-werkverkeer? Dat is ook door gedeputeerden en mijzelf met klem aangegeven bij 

Rijkswaterstaat. Er moet een oplossing komen! Over die bijeenkomst heb ik u gezegd - voor het reces 

vraagt u niet - dat wij na het reces, begin of medio september, die bijeenkomst sowieso hebben en 

daar zullen we dit onderwerp in meenemen Tot zover, Voorzitter. 

00:51:21 
Voorzitter: Ik dank u wel. Ik kijk nog even naar mevrouw Jacobs of daarmee afdoende… Eén 

vervolgvraag nog. Mevrouw Jacobs. 

00:51:27 
Mevrouw Jacobs: Wethouder, dank u wel voor uw antwoorden. We zien de uitnodiging voor de 

bijeenkomst graag tegemoet. Ik zou u in ieder geval nog op het hart willen drukken, mede namens de 

andere indieners, dat u zich als uiterste gaat inspannen ten opzichte van Rijkswaterstaat. Wat ik op 

19 mei heb gezegd zou ik nu willen herhalen - als VVD misschien bijzonder - dat niet alleen de 

financieel economische aspecten worden meegenomen of het herstel mogelijk is, maar ook juist de 

sociaal-maatschappelijke aspecten. Dat is natuurlijk niet raar dat ik dat zeg, maar wel dat eerste, 

financieel economisch, want ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben soms het idee dat ze dat 
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bij Rijkswaterstaat iets minder belangrijk vinden dan wij en wij vertrouwen op u dat u die boodschap 

goed overbrengt. Ik hoor graag of dat terecht is? 

00:52:12 
De heer Broeksma: Ja, dat is volledig terecht. Het gaat vooral over het sociaaleconomische aspect. 

Het aspect wat het voor onze burgers, verkeersdeelnemers, schoolgaande fietsers, etcetera, 

betekent. Dat belang wordt volkomen benadrukt. Fijn dat u dat ook nog een keer zegt. Ik denk dat u 

de hele raad daarmee vertegenwoordigt en het geeft mij steun om het bij Rijkswaterstaat met nog 

wat extra klem aan te geven. Dank u wel daarvoor. 

00:52:36 
Voorzitter: Dank u wel, wethouder Broeksma. Ik sluit hiermee het Politiek Vragenuur voor vandaag. 

Dank u wel voor uw vragen en antwoorden. 

 


