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Voorzitter: A. Sijbolts (Stadspartij 100%)
Namens de raad: J. van Hoorn (GroenLinks), J. Jones (GroenLinks), P. Swart (GroenLinks), T. 
van de Vendel (GroenLinks), J. van Veen (PvdA), I. Huitema (PvdA), R. Gierkink (PvdA), A. 
Poelstra (D66), M. Martinez Doubiani (D66), Y. Menger (Stadspartij 100%), I. Jacobs (VVD), J. 
de Haan (CDA)
Namens het college: M. Wijnja (wethouder), I. Jongman (wethouder), K. de Wrede 
(wethouder)
Namens de griffie: P. Kommerij

Politiek vragenuur en mededelingen college
00:16:56

Voorzitter: Goedemiddag dames, heren en kijkers thuis. Welkom bij het politiek vragenuur 
van acht februari. Er zijn vandaag drie setjes vragen aangeleverd. Echter, voordat we 
daarmee gaan beginnen, geef ik eerst het woord aan wethouder Wijnja voor een 
mededeling vanuit het college. Wethouder Wijnja.

00:17:16

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, Voorzitter. Ik wil graag even terugkomen op een toezegging 
die ik heb gedaan in het politiek vragenuur van 22 juli vorig jaar. Toen zijn er door de Partij 
voor het Noorden vragen gesteld over de subsidies voor meer groen in de leefomgeving. De 
constatering bij onder andere de Partij voor het Noorden was toen dat subsidiepotje voor 
groene daken op was voor dat jaar. Gevraagd werd of er een mogelijkheid is om je alvast in 
te schrijven, zodat je er volgend jaar aan herinnerd wordt, als er weer mogelijkheden zijn om
subsidie aan te vragen. Ik heb u toen aangegeven dat een goed idee te vinden en heb 
toegezegd daarop terug te komen, dus dat doe ik bij dezen. Wat we inmiddels hebben 
geregeld, is dat wanneer een regeling die valt onder de subsidies voor klimaatadaptatie op 
is, inwoners gebruik kunnen maken van een contactformulier op de website waar je naam 
en e-mailadres kunt achterlaten. Als de regeling dan opnieuw wordt opengezet krijgt men 
een herinnering, zodat men zich kan aanmelden. Dat betekent dus niet dat er een wachtlijst 
is, maar wel dat we op die manier regelen dat het automatisch gaat. Tot zover.

00:18:22

Voorzitter: Dank u wel. Dat waren de mededelingen van het college, denk ik. Dan komen we 
bij het eerste 'setje' vragen, wilde ik zeggen. Het is echter één duidelijke, heldere vraag van 
mevrouw Jacobs van de VVD. Mevrouw Jacobs.

00:18:38

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag laat verder niet heel veel te 
wensen over. Wij vragen ons echt af of het vijf jaar moet duren. In 2019 is het proces 
begonnen en nu lezen wij dat medio 2024 één en ander gereed. Het zou ons een lief ding 
zijn als de jeugd in dat deel van onze gemeente eerder kan genieten van een mooie 
skatebaan en een leuke verblijfsomgeving. Ik hoor graag een antwoord.

00:19:07

Voorzitter: Ik zie dat er geen aanvullende vragen zijn van de andere fracties. Dan gaan we 
meteen naar wethouder Jongman voor de beantwoording.
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00:19:13

Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Alle kinderen in de gemeente zijn ons lief, dus 
ook de kinderen in Haren. Ik grijp even terug naar een aan u voorgelegd raadsvoorstel van 3 
november 2022. Daar hebben we in een soort samenvatting aangegeven wat er allemaal 
gebeurd is met de skatebaan bij De Mikkelhorst in Haren. Die is destijds vanwege 
veiligheidsredenen ontmanteld. Daar hadden we ook meteen middelen voor klaarstaan. We 
hebben een paar dingen gedaan in Haren. In 2020 – zij het in coronatijd, dus er hebben wel 
door corona een aantal dingen minder snel of effectief kunnen doen, dan we wellicht 
gewenst hadden – hebben we eerst heel goed dat participatietraject van de Groene Parel 
doorlopen. Een deel van die plannen speelde ook rondom De Mikkelhorst. Even kijken, hoor.
Ik probeer heel kort dat raadsvoorstel samen te vatten. Er zijn ook allemaal ideeën, wensen 
en onmogelijkheden, want ik weet ook dat een deel van de mensen het daar niet wilden en 
een deel wel. We hebben in een heel zorgvuldig proces geprobeerd om wat men daar wilde 
op een goede manier vorm te geven. We zijn zo ver dat we er inmiddels ook bij uw raad geld
voor hebben om concreet tot uitvoering over te gaan. Dan is het volgende nog even naar het
vermelden waard, maar ik moet even naar een ander stuk gaan. De afgelopen maanden is er
daarom ook - ik noemde dat voorstel - veel vooruitgang geboekt binnen dat project. Er ligt 
een ontwerp. In Haren de Krant verschijnt binnenkort ook een artikel om de inwonenden 
hierover te informeren. Het klopt dat het tijd kost. De tijd die we nodig hebben, is voor 
vergunningaanvragen, voor het materiaal – dat heeft namelijk ook langere levertijden dan 
het ooit heeft gehad – voor die participatie die we echt van belang vinden en ook voor het 
overleg met de sportcommunities die zich via de Urban Sports ook tot ons hebben gewend. 
We willen dit allemaal zorgvuldig doen. We zetten alles op alles om het zo snel mogelijk te 
realiseren, maar om het proces te versnellen, zien we op dit moment geen gelegenheid 
voor. Hoewel het we het persoonlijk misschien zouden willen, zijn we dus a. afhankelijk van 
de participatie die je zorgvuldig moet doen, b. het materiaal dat nu al lange levertijden kent 
en c. het goede gesprek met de sportcommunity Urban Sports.

00:21:35

Voorzitter: Dat was een uitgebreid antwoord. Mevrouw Jacobs heeft nog een aanvullende 
vraag.

00:21:39

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Twee vragen. Er lag een skatebaan, dus dat klinkt ook een 
beetje 'nieuw voor oud'. Nu weet ik dat er iets meer neergelegd wordt, is dat ook het feit 
waarom er een vergunningsaanvraag zou moeten komen? Als u zegt, we gaan nog 
uitgebreid in gesprek ook met de urban community, kan het dan ook nog zijn dat er heel wat
anders komt? Dan kan het namelijk nog weer vertragen. Stel nu dat de urban community 
daar een klimwand zou willen noemen, ik noem maar een dwarsstraat. Ik hoop dat dit niet 
ook nog tot de mogelijkheden behoort.

00:22:11

Mevrouw Jongman: Om meteen te reageren. Dank u wel, Voorzitter. Volgens mij zijn de 
ideeën over wat men daar wil wel duidelijk. Alleen weet ik ook van het proces, wat we 
bijvoorbeeld in het Stadspark hebben doorlopen, dat het soms net even zo een dingetje zus 
of zo is - u kent wellicht de details, ik beeld ze uit met mijn handen, maar u snapt mij meteen
- en dat je op die manier goed in overleg gaat. Dat wil ik ook echt, omdat ik weet dat het ook
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een wens van de jongeren is om op die plek lekker te kunnen bewegen en hun ding te doen, 
zoals het zelf noemen. We doen dat dus in goed overleg, maar dat het nu ineens allemaal 
van kleur gaat verschieten, dat niet. We willen zo snel mogelijk naar het aanleggen 
overgaan, maar dat kost nog even tijd. Volgens mij wordt het, als ik door de oogharen heen 
mag kijken, heel erg mooi voor de jongeren daar.

00:23:03

Voorzitter: Dan komen we bij de volgende vragen van de fractie van D66 over het verbod op 
magneetvissen. Mevrouw Poelstra.

00:23:13

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, Voorzitter. Ik wil allereerst graag benoemen dat ik deze vragen
ook namens de Stadspartij 100% voor Groningen stel. Voorzitter, het opruimen van afval, 
ook al zie je het niet omdat het onder water ligt, heeft wat ons betreft een hoge prioriteit. 
Alles, ook afval, heeft waarde en als je met de opbrengst daarvan anderen kunt helpen, is 
dat helemaal mooi. Juist in deze Week van de Circulaire Economie moeten we dit soort 
initiatieven ruimhartig steunen. Het mag wel in Amsterdam en niet in Groningen. Echter, wij 
zien niet zoveel verschil tussen de Amsterdamse en de Groningse grachten en wat er onder 
water ligt. We zouden graag weten van het college of dit soort opruimacties voor het goede 
doel op een veilige manier alsnog gefaciliteerd kunnen worden. Steken we onze kop in het 
zand of maken we het mogelijk dat inwoners meehelpen?

00:24:00

Voorzitter: Dan gaan we naar wethouder Wijnja voor de beantwoording namens het college.

00:24:05

Mevrouw Wijnja: Dank, Voorzitter. Dank voor de vragen van D66 die inderdaad heel mooi in 
deze week gesteld worden. Het klopt dat het op dit moment verboden is om in de wateren 
van de gemeente Groningen te magneetvissen. We zijn daarin niet uniek. In een aantal 
andere steden is dat ook zo, bijvoorbeeld Amersfoort en Nijmegen. De oproep vanuit de 
partijen om daarvan af te wijken, kan ik op zichzelf wel begrijpen, want het sluit, zoals al 
gezegd werd, aan bij de opgave om te komen tot een zo circulair mogelijk economie. Het 
water wordt er schoner van en geld ophalen voor de Voedselbank, waar het nu over gaat, is 
natuurlijk ook een heel mooi initiatief. Ik begrijp de teleurstelling bij de initiatiefnemer ook 
wel.

00:24:52

Mevrouw Wijnja: Ik ga even een aantal dingen langs, omdat wij een afweging hebben 
gemaakt en die wil ik graag toelichten. Gebaseerd op een aantal ervaringen uit het recente 
verleden zijn er namelijk ook een aantal nadelen. De eerste en dat is misschien niet de 
grootste, maar het is wel één: niet alles wat wordt opgevist, wordt ook opgeruimd. Nu zou je
echter kunnen zeggen, daar zouden we afspraken over kunnen maken bij een dergelijke 
actie. Waar het afspraken maken ingewikkelder wordt is het feit dat er schade kan ontstaan 
aan kabels en leidingen bijvoorbeeld van bruggen die onder water op de bodem liggen. Met 
de sterke magnetische kracht die deze vissers gebruiken, worden ook historische vondsten 
opgevist. Dat is bij wet verboden, tenzij aan hele strenge voorwaarden wordt voldaan, 
bijvoorbeeld dat alleen gecertificeerde bedrijven of overheden dat mogen doen. Tot slot is 
er nog het risico op het opvissen van explosieven en dat is zeker ook in onze Diepenring een 
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aanwezig risico. Onze eigen medewerkers die varen op de werkboot Rodina hebben een 
training moeten volgen over hoe explosieven te herkennen en welke procedures moeten 
worden gevolgd op het moment dat er een explosief wordt gevonden. Al die dingen bij 
elkaar opgeteld, komen wij tot de conclusie dat we meer nadelen zien dan voordelen, hoe 
mooi het initiatief ook is. Een tijdelijke vergunning zien we ook niet als haalbaar, omdat het 
te veel vereisten en voorwaarden met zich meebrengt. Alhoewel ik begrip heb voor de vraag
en de teleurstelling is dit de afweging die wij hebben gemaakt.

00:26:31

Voorzitter: Ik zie dat mevrouw Poelstra daarop wil reageren. Gaat uw gang.

00:26:35

Mevrouw Poelstra-Bos (D66): Voorzitter, dank u wel. Ik ben benieuwd naar de ervaringen in 
Amsterdam met schade door het magneetvissen en door de kracht die dat heeft en ook met 
explosieven. Als tweede, zou het dan mogelijk zijn om bepaalde mensen wel een 
certificering te geven naast de medewerkers van de gemeente? Ik kan me voorstellen dat 
extra handjes ook nodig zijn.

00:26:58

Voorzitter: De wethouder, als u daarop kunt reageren.

00:27:02

Mevrouw Wijnja: Ik kan natuurlijk altijd reageren. Nee, ik weet niet specifiek hoe de situatie 
in Rotterdam is. Ik. Wij hebben vooral gekeken naar hoe doen we dat hier en hoe verhoudt 
zich dat tot de wet- en regelgeving. Ik kan heel moeilijk beoordelen waarom het daar 
kennelijk wel kan en waarom die situatie misschien anders is. Een uitzondering willen we op 
dit punt echt niet maken. Door de optelsom aan nadelen en risico's die wij zien, vinden we 
dat niet verstandig om dat nu te doen, dus blijft het bij deze afweging.

00:27:33

Voorzitter: Dank aan het college voor de beantwoording. Dan komen we bij de vragen van de
fractie van D66 over de landelijke pilot: cultuurbudget van vijf miljoen euro voor mbo-
studenten. Mevrouw Martinez Doubiani.

00:27:50

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Dank u wel, Voorzitter. Wij vinden dat kunst en cultuur 
voor eenieder toegankelijk en bereikbaar moet zijn. De staatssecretaris heeft vijf miljoen aan
cultuurbudget vrijgemaakt voor mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart. Als fractie zijn we 
hier erg blij mee en hopen dat het college dit ook is. We zijn daarnaast ook één van de grote 
cultuursteden in Nederland. We hebben drie concrete vragen. Een paar vragen gaan over de 
communicatie over dit budget voor de cultuurkaart met mbo-scholen en de bereidheid van 
het college om het budget wellicht te verdubbelen of een steentje bij te dragen, indien 
mogelijk. Andere gemeenten hebben dit al bijgedragen. Kortom, we zijn benieuwd naar de 
beantwoording van het college.

00:28:36

Voorzitter: Dan gaan we naar wethouder De Wrede voor de beantwoording.

00:28:40

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de vragen. Een klein beetje 
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achtergrondinformatie. In de gemeente Groningen wordt al jaren gebruikgemaakt van de 
CJP-cultuurkaart. Dat is op het voortgezet onderwijs en jongeren kunnen door middel van 
die pas korting krijgen op een bezoek aan een museum, film, concert of festival. Het doel 
daarvan is natuurlijk om cultuur nog toegankelijker te maken voor deze doelgroep. OCW zet 
een bedrag per leerling op die cultuurkaart en de deelnemende school doet dat ook. Sinds 
het schooljaar 2012-2013 betaalt de gemeente Groningen een deel van de kosten die de 
school maakt en omdat wij ook bijdragen in die kosten, is het deelnamecijfer in Groningen 
hoog. Om antwoord te geven op uw eerste vraag: ja, wij vinden het inderdaad heel goed 
nieuws dat er nu ook een dergelijke pilot komt voor mbo-studenten.

00:29:49

Mevrouw De Wrede: Om even direct naar uw vraag toe te gaan. De mbo-scholen zijn al op 
de hoogte gesteld door de stichting CJP zelf, dus dat hoeven wij niet meer te doen. Zij zijn op
de hoogte gebracht. Op dit moment hebben het Noorderpoort en het Alfa-college al 
aangegeven dat ze interesse hebben. U vraagt aan ons om het te monitoren. Dat is 
inderdaad heel belangrijk, wat levert dit nu daadwerkelijk op? Het is in dit geval wel zo dat 
de stichting CJP dat zelf moet doen, want zij beschikken over die informatie. Wij kunnen er 
echter wel bij hen op aandringen om dat te doen en om die informatie met ons te delen.

00:30:34

Mevrouw De Wrede: Dan het antwoord op uw derde vraag. Wij zijn, net zoals we dat doen 
met die andere scholen, inderdaad bereid om een gelijksoortige regeling te treffen voor de 
mbo-scholen. Daar werd ook al een tijdje over gesproken, dus ook daar zullen wij, zoals u 
dat zei, ons steentje bij gaan dragen.

00:31:04

Voorzitter: Dank aan het college. Dan kijk ik nog even naar D66 of er behoefte is om te 
reageren. Dat is niet het geval. Dan zijn wij daarmee ook aan het einde gekomen van dit 
politiek vragenuur. Dan dank ik u voor uw aandacht en wens ik u nog een fijne dag.
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