
Vragen voor het vragenuur van 21 december 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de PVV-fractie over werkzaamheden voor Warmtestad in Vinkhuizen naar aanleiding 
van artikel in de Westerkrant (Dennis Ram) 

Zowel de aannemer als Warmtestad geven allebei de indruk dat zij de zorgen van wijkoverleg 
Vinkhuizen niet serieus nemen en de problemen niet willen oplossen. De werkwijze heeft geleid tot 
veel onvrede en consternatie. De PVV vindt deze handelwijze van de aannemer Visser & Smit 
tamelijk onbeschoft en de reactie van warmtestad erg laconiek. 

Wat gaat het college doen om de klacht van het wijkoverleg en de problemen op de Platinalaan op te
lossen? 

II Vragen van de CDA-fractie over wolven (Izaäk van Jaarsveld) 

Op de valreep van 2022 meldde de wolf zich afgelopen week aan onze gemeentegrenzen. Op enkele 
tientallen meters van Meerstad vond een boer volgens berichtgeving van RTV Noord vier in de hals 
doodgebeten schapen. In navolging van Drenthe, waar de wolf zijn opmars al enige tijd geleden 
inzette en veel dieren en boeren daar de wrange vruchten van plukken, rijst nu ook voor ons de 
vraag, hoe en of we politiek acteren op deze ontwikkeling. Dit brengt ons tot de volgende vragen:
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- Zijn we als gemeente met onze boeren(organisaties) in gesprek over de dreigende opmars 
van de wolf en kan de gemeente ondersteunen, bijvoorbeeld met afrasteringen?

- In hoeverre kan de gemeente door druk richting de provincie en of door aanpassingen in het 
gemeentelijk beleid onze boeren ondersteunen in het verjagen van wolven? 

III Vragen van de fracties van PvdD en GroenLinks over de communicatie omtrent overlast door 
houtrook (Bart Hekkema & Tim van de Vendel)

Inmiddels zijn de temperaturen al  een paar keer tot  ver onder nul  gedaald.  Torenhoge energierekeningen
zorgen  er  in  aantal  gevallen  voor  dat  mensen  naar  andere  vormen  van  verwarming  zoeken,  waaronder
houtkachels. Mensen die al een koutkachel bezitten stoken vaker en gedurende langere periodes. 1 Naast dat
houtrook aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid zorgt houtrook ook voor overlast: rook slaat neer, blijft
hangen op straat en komt zo de huizen van stokers en die van de buren binnen.2 Sinds 2019 is het aantal
meldingen van overlast door houtrook in de gemeente flink gestegen, zo blijkt uit gegevens van het Meldpunt
Overlast en Zorg.

Onze fracties vermoeden dat het aantal mensen dat overlast ervaart nog wel eens hoger kan liggen omdat er
niet sprake is van eenduidige communicatie als het gaat om het doen van meldingen. Hoewel we nog wachten
op de uitkomsten van het onderzoek en de campagne van de GGD denken onze fracties dat het goed is om
voor het huidige ‘stookseizoen’ al enkele communicatiemaatregelen te treffen. Als voorbeeld daarvoor kan
worden gekeken naar de website van de gemeente Amersfoort.3 Op die pagina wordt hout stoken ontmoedigd
en  worden  inwoners  aangemoedigd  melding  te  doen  van  overlast.  Ook  is  er  een  link  geplaatst  naar  de
Stookwijzer, die gegevens van meldingen deelt met gemeenten.

Op de gemeentelijke communicatiekanalen in Groningen wordt daarentegen weinig aandacht besteed aan de
schadelijke gevolgen van houtrook en worden inwoners ook niet aangemoedigd om een melding te doen.
Integendeel, want op de gemeentelijke pagina wordt gesuggereerd dat het doen van een melding weinig zin
heeft omdat er (nog) geen landelijke wetten of regels zijn die mogelijk maken dat de gemeente ingrijpt. In het
raadsbesluit van 16 februari 2022 over de aanpak van overlast door houtrook staat dat in afwachting van de
uitvoering door de GGD in ieder geval extra aandacht besteed wordt aan voorlichting over het voorkomen van
“eventuele overlast door houtrook”.

Kennelijk is het onderzoek en de informatiecampagne van de GGD vertraagd en daarom stellen we toch enkele
vragen:

1. Is  het  college  bereid  om  in  afwachting  van  de  uitwerking  van  het  onderzoek  en  de
informatiecampagne van de GGD alvast de gemeentelijke communicatie over de schadelijke gevolgen
van houtrook en de overlast die houtrook kan veroorzaken te verbeteren?

1 https://fd.nl/economie/1461821/de-houtstookhype-wakkert-allerlei-brandende-kwesties-aan
2 https://www.rivm.nl/houtrook
3 https://www.amersfoort.nl/hout-stoken-ongezond-en-duur
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IV Vragen van de fracties van SP en PvdA over lokale ondernemingen ARZ (Hans de Waard/Rita 
Pestman)

Vorige week werd duidelijk dat een van de lokale ondernemers die meebouwen aan de zuidelijke 
ringweg failliet is gegaan. Dit is een klap voor de werkgelegenheid in de regio en voor de werknemers
en werkgevers die al jaren werken bij dit bedrijf. Dit bedrijf, Jansma Drachten bestond meer dan 
honderd jaar en is door het project zuidelijke ringweg op de fles gegaan. 

Naast de problemen bij deze specifieke firma vrezen de PvdA en SP voor problemen bij andere lokale 
ondernemingen. Het was namelijk een vereiste dat lokale ondernemers ook deel uit zouden gaan 
maken van het team wat aan de slag ging met de zuidelijke ringweg. Nu er een van die lokale 
ondernemingen door dit project is omgevallen is er ook een risico dat dit gaat gebeuren bij de andere
lokale bouwbedrijven.

Vandaar de volgende vragen:

- Is het reëel dat andere lokale ondernemers ook in problemen komen bij het project 
zuidelijke ringweg? Zo ja, wat kunnen we hier aan doen?

- Wat kunnen we als gemeente doen om de werknemers van Jansma, die hun baan verliezen, 
aan ander werk te helpen?
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