
Vragen voor het vragenuur van 1 februari 2023 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de CDA-fractie over rommel rond XIOR-gebouw (Etkin Armut) 

Het CDA heeft onlangs kennisgenomen van de grote hoeveelheid rommel en afval die er op straat 
voor het XIOR gebouw aan de Eendrachtskade ligt. De gemeente heeft in een reactie laten weten op 
de hoogte te zijn en de problemen te onderzoeken. Het CDA is benieuwd of het college inmiddels kan
reageren op de volgende vragen.

1. Is het college inmiddels op de hoogte van de oorzaak van dit probleem? Wie is er 
verantwoordelijk voor het probleem en is er nu zicht op een oplossing?

2. Heeft het college al met XIOR gesproken? Zo ja, wat is er besproken? Zo nee, gaat het college
dit nog doen?

Aanvullende vraag van de SP-fractie (Hans de Waard)

3. Heeft verhuurder Xior een rol in het oplossen en in de toekomst voorkomen van problemen 
met het afval? Zo nee, waarom niet?

II Vragen van de fractie van de PvdD over tractoren in de binnenstad (Terence van Zoelen) 

Vorige week dinsdag 24 januari was het weer raak, tientallen tractoren in de binnenstad.1 
Demonstreren is een groot goed, maar we hebben met elkaar afgesproken dat tractoren vanwege de
veiligheid in de binnenstad niet welkom zijn. Daarover hebben de raad en de burgemeester zich heel 
helder uitgesproken. 

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat boeren met tientallen tractoren het provinciehuis 
hebben bereikt? Welke afspraken zijn er met de demonstranten gemaakt, en zijn deze naar 
uw mening nagekomen?

2. Zo nee, wat gaat de burgemeester doen om deze situatie in de toekomst te voorkomen?
3. Volgens de politie zijn de kentekennummers van de overtreders genoteerd.2 Om een 

duidelijk signaal af te geven dat landbouwvoertuigen in het centrum niet welkom zijn, wordt 
er bij het OM op aangedrongen overtreders via juridische weg te vervolgen?

4. Tot slot. We zien dat overal landelijk hard wordt opgetreden tegen klimaatactivisten terwijl 
boeren met hun protesten de vrije hand lijken te krijgen.3 Is de burgemeester het met ons 
eens dat regels en wetten en eveneens het demonstratierecht voor ons ieder gelden? 

1 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/992349/lees-terug-boeren-komen-met-trekkers-naar-provinciehuis-en-
hebben-plezierig-gesprek-met-gedeputeerde
https://dvhn.nl/groningen/Politie-grendelt-binnenstad-Groningen-af-voor-protesterende-boeren.-Maximaal-
drie-trekkers-toegestaan-28199188.html
2 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/992666/politie-noteert-21-kentekens-tijdens-boerenactie-bij-provinciehuis
3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/veel-meer-arrestaties-bij-acties-extinction-rebellion-dan-bij-
boerenprotesten~bae8d301/
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