
Vragen voor het vragenuur 13 april 2022 van 15.30 – 16.20 uur (Radesingel)

I a. vragen van de SP-fractie over betrekken omwonenden Skaeve Huse (Jimmy Dijk), b. 

aanvullende vragen van de fracties van D66 en GroenLinks (Mirjam Gietema) en c. aanvullende 

vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen, VVD en Partij voor het Noorden (Amrut Sijbolts)  

a. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot het mogelijk maken van Skaeve Huse. In 
het voortraject waren omwonenden niet tevreden over de manier hoe en waarop zij betrokken 
waren. Mede hierdoor was de beslissing over het mogelijke maken van de Skaeve Huse geen 
gemakkelijke voor de gemeenteraad van Groningen. 

Nu, 5 maanden later, ontvangen gemeenteraadsleden berichten van omwonenden dat zij in het 
huidige proces zeer slecht of nog helemaal niet betrokken zijn. Onlangs kregen zij voor het eerst 
bericht over de voortgang en werden zij na 5 maanden pas uitgenodigd door de gemeente. Op de 
betreffende voorgestelde datum blijken de betreffende omwonenden door een verscheidenheid van 
redenen niet te kunnen. Dit terwijl er door de gemeenteraad een motie is aangenomen waarbij 
omwoners juist de mogelijkheid zouden krijgen om te bewonersondersteuning te krijgen om zo beter 
betrokken te worden. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:
1. Waarom heeft het 5 maanden geduurd voordat omwonenden eerste berichten over de 

voortgang van de Skaeve Huse kregen? 
2. Vindt het college dat omwonenden de afgelopen maanden voldoende goed betrokken zijn?
3. Wat vindt het college ervan dat omwonenden aangeven zicht totaal niet betrokken en 

geïnformeerd te voelen?
4. Waarom is er niet eerder samen met de omwonenden een traject besproken hoe en wanneer zij 

betrokken en geïnformeerd zouden worden?

b. Op 14 oktober heeft de Raad ingestemd met de komst van het Skaeve Huse in Harkstede. 

Tijdens deze raadsvergadering hebben alle fracties het belang van het meer en beter betrekken van 

omwonenden onderstreept. Zij zullen een stem krijgen in hoe het terrein wordt ingericht, hoeveel 

bewoners er bij de start geplaatst gaan worden en welke maatregelen genomen gaan worden om 

overlast te voorkomen. Bij deze gesprekken zullen omwonenden ondersteuning krijgen door een 

onafhankelijke begeleider. 

Inmiddels zijn we bijna 6 maanden verder en ontvangen we van de vertegenwoordiging 

omwonenden signalen dat zij zich niet gehoord voelen in het proces. Juist omdat het 

participatieproces in het begin niet altijd goed verlopen is, is het belangrijk dat dit nu zeer zorgvuldig 

wordt doorlopen. 

Daarom stellen de fracties van D66 en GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de Skaeve Huse? 

2. Hoe beoordeelt het college de participatie van omwonenden in het uitvoeringsproces van 

het besluit Skaeve Huse?  

3. Wat gaat het college doen om het gesprek met de omwonenden goed te laten verlopen en 

ook de onafhankelijk begeleider hier een plek in te geven? 
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c. Afgelopen vrijdag ontving de gemeenteraad een brief namens de omwonenden van de Skaeve Huse 

locatie in Harkstede. Deze brief bevat een aantal opmerkingen, zorgen en vragen over het tot nog toe 

gevolgde proces tussen het raadsbesluit van 27 oktober 2021 en nu m.b.t. Skaeve Huse. Naast de 

mail zien we op sociale media dat veel omwonenden ontevreden zijn over het tot nu toe gevolgde 

proces. Deze brief vindt u hier onder bijgevoegd.

1. De fracties van de Stadspartij 100% voor Groningen, VVD zijn benieuwd hoe het college 

aankijkt tegen deze signalen en verzoeken het college om een reactie.

2. Kan het college een tijdlijn verstrekken over met daarin de een overzicht van de 

communicatie met de omwonenden vanaf het raadsbesluit op 27 oktober 2021?

II Vragen van de SP-fractie over tweedaags Vindicat-festival voor iedereen in de stad (Jimmy Dijk)

Vorige week kwamen er berichten in de media waarin Vindicat aankondigde dat de vereniging een 
tweedaags festival voor iedereen gaat organiseren. De studentenvereniging wil niet dat Stadjers en 
studenten tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Tegenover RTVNoord laat de vereniging weten 
transparanter naar de stad te willen zijn en door opener karakter te tonen. Daarnaast laat de 
vereniging weten dat het festival niet moet worden opgevat als een afkoopsom die alle negatieve 
berichtgeving moet uitwissen. 

De SP-fractie waardeert de open en transparante houding van de vereniging en heeft enkele vragen 
aan het college van B&W over het door Vindicat georganiseerde festival:

1. Op welke manier is het college van B&W inhoudelijke en organisatorisch betrokken bij het 
tweedaagse festival?

2. Is het college van B&W ook financieel betrokken bij de organisatie van het festival? Zo ja, 
waarom? En zo ja, welke afweging heeft het college gemaakt om ook vanuit de gemeente geld 
beschikbaar te stellen voor een festival dat door een vereniging voor de stad wordt 
georganiseerd?

3. Waar ligt voor het college de grens van financieel bijdragen aan verenigingen die festivals in 
Groningen voor iedereen in de stad organiseren? Bestaan hier maximumbedragen voor? 

4. Is het college voornemens om vaker financieel bij te dragen aan festivals die georganiseerd 
worden door Vindicat? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

III Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over Felyx en Check (Wesley Pechler)

Op 1 mei 2021 is aan Felyx en Check een 2-jarige vergunning verleend voor het aanbieden van elk 

200 elektrische deelscooters (snorfietsen) in de gemeente Groningen. Een van de criteria van het 

verlenen van die vergunning was het feit dat deelscooterritjes zoveel mogelijk een alternatief 

moeten zijn voor korte autoritten, en daarom juist beschikbaar moeten zijn in de woonkernen die 

relatief ver van het centrum af liggen, zoals Meerstad, Haren en Ten Boer. Check had hier eerst geen 

servicegebieden, maar die zijn later alsnog toegevoegd, Felyx heeft deze gebieden altijd bediend. 
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De twee stadswijken die het verst van het centrum af liggen zijn Beijum en Lewenborg. In deze 

wijken heeft Check nooit een servicegebied gehad. Felyx heeft na een paar jaar haar bestaande 

servicegebieden hier enkele weken geleden weggehaald. 

1. Is het college op de hoogte dat Check nooit Beijum en Lewenborg heeft bediend en dat Felyx 

de servicegebieden in Beijum en Lewenborg heeft verwijderd? Is het college hiervan actief op 

de hoogte gesteld door de deelscooteraanbieders? Waarom zijn door Felyx de 

servicegebieden hier verwijderd, en waarom heeft Check hier nooit deelscooters 

aangeboden? 

2. Wat vindt het college ervan dat Beijum en Lewenborg, twee perifere woonwijken met samen 

ruim 20.000 inwoners, als enige woonwijken van de stad nu geen gebruik kunnen maken van 

een deelscooter? 

3. Is het college bereid om met Check en Felyx in gesprek te gaan om ze ertoe te bewegen ook 

in Beijum en Lewenborg één of enkele servicegebieden te handhaven? Zo nee, waarom niet? 
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