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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021 20.00 UUR 
 

Voorzitter: H.E.H. van Niejenhuis (PvdA) 
Namens de raad: J. van Hoorn (GroenLinks), T.J. Bushoff (PvdA), S. Claassen (D66), G. de 
Vries (VVD), P. Rebergen (ChristenUnie), T. van Zoelen (PvdD), M. Bolle (CDA), D. Mellies 
(100%Groningen), A. Sijbolts (Stadspartij), S.R. Bosch (Student&Stad) 
Namens het college: K.F. Schuiling (burgemeester) 
Namens de griffie: W.H. Bierman 

Internationalisering 
00:32:19 
Voorzitter Niejenhuis: Welkom allemaal. Vanavond is denk ik de laatste raadssessie van deze 

woensdag. Wij gaan het hebben in een meningsvormende sessie over het raadsvoorstel 

waarin het internationaliseringsbeleid wordt voorgelegd aan de raad voor de periode tot 

2024. Dit is een meningsvormende sessie en dan gaan wij daar als voorzitters altijd vanuit 

dat alle technische vragen et cetera al achter ons liggen. Wij hebben een uurtje, dus dat is 

drie à vier minuten per fractie. Dat geldt voor burgemeester, college in dit geval dat er 

twaalf minuten zijn voor de beantwoording van de vragen. Ik denk dat dit gaat lukken. Wie 

mag ik als eerste het woord geven over dit onderwerp? De heer Van Hoorn, gaat uw gang. 

00:33:14 

De heer Van Hoorn: Al met al is er weinig aan te merken op de nota die vandaag voor ons 

ligt. Wij kunnen ons vinden in de visie en de voorgestelde beleidslijnen die hierin staan 

opgesteld. Mijn fractie ziet de meerwaarde van kennis opdoen, kennis delen, inzetten op 

innovatietalent en dat zien wij ook in de internationale setting. Wij zijn met name blij dat 

internationalisering wordt gebruikt en dat het ook expliciet wordt gemaakt als middel en 

niet zozeer als doel. Wij zijn blij met die insteek. Het zal ook niet als een verrassing komen 

dat wij heel erg blij zijn met het behoud van de stedenbanden en ook fijn om terug te lezen 

welke goede dingen wij daar samen met de lokale organisaties in kunnen bereiken. 

Voorzitter, toch heb ik een korte vraag tot slot. Dat heeft betrekking op de zinsnede: "...de 

pragmatische wijze waarop wij omgaan met onze contacten in China..." en het verzoek is 

aan het college of de burgemeester in dit geval, dit zou kunnen duiden of wellicht iets 

concreter zou kunnen maken. Tot zover voorzitter. 

00:34:12 
Voorzitter Niejenhuis: Niet helemaal, want de heer Bolle wil daar iets over vragen. 

00:34:15 
De heer Bolle: Ik vroeg mij af wat GroenLinks van die zinsnede vindt en eigenlijk meer, wat 

de heer van Hoorn zei: "Ik ben blij dat wij de stedenbanden nog hebben." Dus ik ging ervan 

uit dat ook China daaronder valt. Hoe kijkt GroenLinks en de GroenLinks fractie daarnaar? 

00:34:31 
De heer Van Hoorn: Toen ik refereerde aan de stedenbanden bedoelde ik in dit geval 

specifiek San Carlos en Moermansk. Dat zijn de stedenbanden waar mijn fractie ontzettend 

enthousiast over is vanwege het goede werk dat wij daaraan kunnen doen. Met betrekking 

tot de zinsnede, dat is een ingewikkelde discussie. Omdat je enerzijds veel goed werk kunt 

doen in de relatie en in de contacten die je meteen onderhoud en tegelijkertijd wel oog 
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moeten hebben voor de mensenrechten, die soms enigszins onder druk staan, om het zwak 

uit te drukken. Daar wordt aan gerefereerd. Ik vraag mij af wat daarmee wordt bedoeld, 

zodat ik ook op basis van het antwoord kan kijken wat wij daarvan vinden. 

00:35:10 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Bolle. 

00:35:11 
De heer Bolle: De GroenLinks fractie heeft toch wel een eigenstandige opvatting over het wel 

of niet hebben van een stedenband met China en hoe je daar dan mee om zou willen gaan? 

Die vraag legt GroenLinks nu bij het college neer. 

00:35:26 
De heer Van Hoorn: Het is sowieso belangrijk om het verschil te maken tussen contacten in 

internationale relaties, waaronder ook China en de stedenbanden vallen. Dat zijn wel twee 

verschillende dingen. Wat mijn fractie betreft, kunnen wij leven met het stuk zoals hier 

wordt opgesteld. Daar staan deze contacten ook in. Het is iets wat ingewikkeld is en vandaar 

dat ik doorvraag. Wat kan ik mij kan voorstellen bij: "...om hiermee op pragmatische wijze 

mee om te gaan." Wellicht dat dit aanleiding biedt tot verdere discussie, maar vooralsnog 

kan ik daar niet in dit korte tijdsbestek een oordeel over vellen. 

00:36:02 

Voorzitter Niejenhuis: Mijnheer Sijbolts. 

00:36:05 

De heer Sijbolts: Ik had nog een vraag aan de heer van Hoorn. U focust nu heel erg namens 

de GroenLinks fractie op de mensenrechtensituatie in China. Ik hoor u niet over de 

mensenrechtensituatie in Nicaragua. Ik heb snel een rapport gelezen van Amnesty 

International. De mensenrechtensituatie daar holt ook hard achteruit. Waarom hoor ik u 

daar niet over? Zou u daar dan ook niet iets van moeten vinden? 

00:36:36 

De heer Van Hoorn: Allereerst complimenten voor het snel lezen van een Amnesty rapport. 

Natuurlijk vinden wij daar ook wat van. Zoals ik al zei, de situatie is ingewikkeld en het is 

precair. Dat neemt niet weg dat wij juist in onze contacten met Moermansk en San Carlos 

heel veel kunnen doen, ook voor de minderheden die daar met name onder druk staan. 

Neem House of Equality Moermansk, neem de projecten met microkredieten voor vrouwen 

in San Carlos of überhaupt de LHBT-gemeenschap aldaar. Ondanks dat het onder druk staat, 

kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. En daar ben ik erg blij mee. Ik geloof ook dat ik dat 

in mijn woordvoering reeds had gezegd. 

00:37:12 

Voorzitter Niejenhuis: Dat is voldoende voor de heer Sijbolts. Wie mag ik het woord geven 

voor de woordvoering. De heer Rebergen. 

00:37:21 

De heer Rebergen: Dank u wel voorzitter. Ik kan voor een groot deel aansluiten bij de 

woordvoering van de heer van Hoorn. Er zijn nog een paar punten die ik eruit wil halen. In 

het stuk staat dat wij bij voorkeur bewoners betrekken via participatieve werkvormen. Dat is 

mooi in lijn met de gedachte die wij er ook bij hebben en mooi dat het toegevoegd is. Wij 
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hadden dezelfde vraag als de heer van Hoorn over China, omdat het bij ons ook al moeite 

geeft en wij benieuwd zijn wat wij met "er pragmatisch mee omgaan" bedoelen. Bedoelen 

wij ermee dat wij het even laten bekoelen? Als de mensenrechtensituatie daar zou slecht is, 

moeten wij dat dan even laten bekoelen? Wat wordt er precies mee bedoeld? Een ander 

punt dat wij hebben, is, zoals de heer van Hoorn ook zei, dat het een middel is en geen doel. 

Wij konden nog niet helder krijgen hoe dat precies bijdraagt aan de doelen van de 

gemeente. Waarom dit middel dan? Op welk moment is het van meerwaarde? Zou daar wat 

over gezegd kunnen worden? En wat ons betreft is het ook lastig bij dit stuk om te bepalen 

wat uiteindelijk het succes is geweest van dit beleid. Misschien zou daar ook wat over 

gezegd kunnen worden? 

00:38:52 
Voorzitter Niejenhuis: Mijnheer Bolle. 

00:38:53 

De heer Bolle: Ik denk dat het een terechte vraag is van de heer Rebergen. Tegelijkertijd zegt 

hij, zo interpreteer ik het, dat wij er mee door kunnen gaan als er redelijke antwoorden op 

komen. Maar dat betekent wel dat wij na 375 duizend euro na vier FTE, afgerond naar 

beneden, er acht ton aan uitgeven jaarlijks. Dan zou het toch wel goed zijn dat wij in ieder 

geval enkele tastbare dingen hebben die bijdragen aan de doelen. Heeft de heer Rebergen 

daar één voorbeeld van? 

00:39:27 
De heer Rebergen: Bedankt voor de vraag. In de evaluatie van het vorige rapport staan 

natuurlijk wel kleine resultaten die behaald zijn. Bijvoorbeeld de informatievoorziening aan 

internationale studenten die verbeterd zijn. Her en der zijn wel kleine successen van het 

internationaliseringsbeleid. Wat wij vragen is, dat het heel moeilijk is te toetsen en zouden 

wij daar niet nog een slag overheen moeten? Dat wij ook zeggen als wij dit als beleid 

hebben, wanneer is het dan succesvol? 

00:40:00 
Voorzitter Niejenhuis: Zag ik uw hand ook mijnheer Sijbolts? Wij gaan naar de heer Bosch 

voor de woordvoering. 

00:40:11 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Het is heel goed dat wij dit bespreken en dat wij het 

hebben over internationaliseringsbeleid. Dit biedt kansen voor onze gemeente. Het is 

belangrijk om kennis op te doen in het buitenland en kennis die wij hier vergaard hebben te 

verspreiden. Een groot gedeelte van onze internationale betrekkingen hebben ook te maken 

met expats en internationale studenten die hier in Groningen komen. Daar wil ik het over 

hebben, want ik denk dat wij daar onze internationale naam niet goed meedoen. Een 

voorbeeld daarvan, naast de internationale studenten die op dit moment nog geen woning 

hebben gevonden, is ook de manier hoe zij aan een woning kunnen komen. Op dit moment 

heb je Kamernet, Huurstunt, Huurwoningen, Huurexpert, Huurportaal, Huurzone, Esteon, 

Papayo, Directwonen, Huurflits, Rooming, Kamerstunt en Huurwoningbemiddeling en dan 

vergeet ik nog Pararius. Dat zijn allemaal betaalde platforms die zo tussen de vijftien en 

dertig euro per maand kosten. Als je in Groningen een woning wil zoeken, dan kan je, als je 

op alle woningen wil reageren, driehonderdtachtig euro per maand kwijt zijn aan de 
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platforms. Gelukkig hebben wij in Groningen daar een gratis alternatief voor At home in 

Groningen. Dat wordt ook benoemd in dit stuk en in het vorige stuk wat in 2017 is 

vastgesteld, wordt dit explicieter benoemd. Dat is nog erg klein. Er worden weinig woningen 

op geplaatst en dat is zonde, want dat zou een kans zijn om alle internationale studenten 

hier welkom te heten en dat zij niet veel geld kwijt zijn aan platforms. 

00:41:47 
De heer Bosch: Ik weet dat dit onder het portefeuille Wonen valt, dus ik vraag niet direct op 

dit moment aan de burgemeester om daarop te reageren, maar het is wel een aankondiging 

dat het iets is waar wij wat mee willen gaan doen. Ook het verhaal "Dutch only". Er zijn veel 

mensen die een huisgenoot zoeken en die alleen Nederlandse studenten willen. Ik vind dat 

een doorn in het oog, want dat zorgt ervoor dat die twee werelden heel slecht mengen. Wel 

zijn wij er voorstander van dat studenten de keuze hebben om zelf te kiezen wie zij in hun 

huis willen. Ik vind dat een ingewikkelde situatie en GSB is daarmee bezig geweest. Ik vroeg 

mij af of het college een rol voor zichzelf ziet om mensen bewust te maken dat het erg leuk 

is om in een huis te wonen wat gemengd is met verschillende culturen. Ik vroeg mij af of het 

college daarin een rol voor zichzelf weggelegd ziet. 

00:42:41 
Voorzitter Niejenhuis: Is dat een vraag voor u mijnheer Van Zoelen? 

00:42:48 
De heer Van Zoelen: Studentenstad zegt dat het misschien valt onder wonen. Als je kijkt naar 

het beleidskader over internationalisering die zegt dat wij internationaal talent hier naar 

binnen moeten halen. Als wij de media volgen, liggen zij hier onder een brug te slapen. Dat 

hoort hier zeker thuis. Moet dat nog een speerpunt zijn van deze gemeente om 

internationaal talent aan te trekken, terwijl er niet eens woonruimte is om deze mensen hier 

welkom te heten? 

00:43:16 
De heer Bosch: Voorzitter, volgens mij stelt de Partij voor de Dieren twee terechte punten. 

Wij willen internationaal talent hiernaartoe trekken, want dat maakt onze gemeente 

mooier, maar wij hebben geen woningen. Dus moeten wij ervoor zorgen dat er genoeg 

woningen zijn, vooral tijdens de piek. Wat ons betreft moeten wij doorgaan met 

internationale talenten hiernaartoe te trekken om onze gemeente mooier te maken. Het 

laatste punt waar ik op in wil gaan, is het debat over de Chinese steden, waar wij een 

samenwerking mee hebben. Wij zijn ook erg kritisch over die samenwerking en wij willen 

graag weten wat wij eruit halen en hebben wij echt het idee dat wij daar goede invloeden 

hebben die de mensenrechtensituatie, om een voorbeeld te noemen, verbeteren? Ingaande 

op de vraag die de heer Sijbolts ook stelt. Voorzitter, waar leg je de grens? Ik vind de grens 

bij een land wat systematisch genocide uitvoert, dat vind ik absoluut daar liggen. Op het 

moment dat je systematisch de Oeigoeren uitmoordt, dan vindt onze partij dat je wel hele 

goede redenen moet hebben om met steden uit dat land samen te werken. 

00:44:40 
Voorzitter Niejenhuis: Stelt u een vraag, de heer Sijbolts. 

00:44:43 
De heer Sijbolts: Voorzitter, in dat Amnesty rapport waar ik eerder naar verwees, wordt ook 
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geschreven over gedwongen verdwijningen, een nieuwe onderdrukkingstactiek in Nicaragua. 

Vindt u daar dan niet hetzelfde voor gelden? 

00:44:56 
De heer Bosch: Voorzitter, ik denk dat ik dat volgens mij net duidelijk maakte. Je moer 

ergens een grens stellen. Helaas gebeuren er op veel plekken dingen die wij in Nederland 

niet willen zien en onze cultuur absoluut verwerpt. Dat betekent niet dat je helemaal geen 

internationaal contact kan hebben. Ergens moet die grens liggen, waar dat precies ligt, daar 

wil ik misschien later vanavond over doorpraten. Wij gaan in ieder geval de grens over op 

het moment dat wij het hebben over genocide. 

00:45:26 
Voorzitter Niejenhuis: Anderen van de woordvoering of heeft u nog een vraag? 

00:45:30 
De heer Bolle: Ik ben het eens met de heer Bosch, maar als je doordenkt dan stoppen wij 

ermee en hebben wij geen stedenband met steden uit China. Tegelijkertijd, ik spreek voor 

mijzelf, heb ik producten uit China die ik gebruik of die ik koop. Daar zou ik dan ook mee 

moet stoppen. Hoe ziet de heer Bosch dat spanningsveld? 

00:45:57 

De heer Bosch: Voorzitter, een interessante vraag van het CDA. Samenwerken met een stad 

is wat anders dan producten kopen uit een land. Wij moeten zeker bewuster worden, 

bijvoorbeeld met het inkoopbeleid van Groningen, waar wij producten vandaan halen en 

overal de producten halen waar het goedkoopst is, is inderdaad verwerpelijk. Je moet er 

heel kritisch op zijn of je producten koopt uit China en dat de heer Bolle dat als individu 

doet, daar vind ik niks van als volksvertegenwoordiger. Maar dat wij als gemeenschap een 

stedenband hebben, daar vind ik wel wat van. 

00:46:35 

Voorzitter Niejenhuis: Goed. Anderen dan. Wilt u meteen de woordvoering doen, mijnheer 

Bolle? Jammer, de heer Bushoff gaat uw gang. 

00:46:49 
De heer Bushoff: Voorzitter, drie punten vanuit de Partij van de Arbeid over dit 

internationaliseringsbeleid. In de eerste plaats streeft de Partij van de Arbeid naar een 

diverse arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Wij hebben specifiek aandacht voor 

praktisch geschoolde beroepen, met name in die sectoren waar veel werk verdwijnt en waar 

veel werk ook veranderd. Als overheid hebben wij de dure plicht om ervoor te zorgen dat als 

er praktisch geschoolde beroepen zijn die veranderen en verdwijnen, om de mensen die 

daarin werkzaam zijn, die natuurlijk niet verdwijnen, te begeleiden naar nieuw of ander 

werk. Denk bijvoorbeeld aan de werknemers van Centraalstaal of Niemeyer die na een 

dienstverband van twintig jaar een andere baan moeten zoeken. Denk ook bijvoorbeeld aan 

de werknemers die in de fossiele industrie of fossiele energiesector hier in Groningen 

werkzaam zijn, die door de noodzakelijke en goede energietransitie een andere baan 

moeten zoeken. Voor die mensen moet de overheid opkomen en er voor zijn en ervoor 

zorgen dat zij ook nieuw werk kunnen vinden. Daarvoor liggen ook heel veel kansen op 

internationaal vlak. Maar daar lezen wij niks over terug in dit internationaliseringsbeleid. Dat 

zien wij graag anders. Ik roep in herinnering dat op Europees vlak kansen liggen om geld aan 
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te trekken, juist voor deze veranderende beroepen, bijvoorbeeld het Just Transition Fund uit 

Europa. Gelden bedoeld om mensen die hun baan verliezen vanwege de noodzakelijke 

energietransitie, op te leiden, om te scholen en te begeleiden naar nieuw werk. Daarover 

lezen wij niets terug in dit internationaliseringsbeleid en wij zouden dit wel graag zien. Graag 

een reactie van het college hoe de gemeente hiertegen aankijken of hoe het college hier 

tegenaan kijkt en wat zij hiermee denkt te gaan. 

00:48:34 
Voorzitter Niejenhuis: Doen wij eerst een aantal andere reacties. Ik begin bij de heer Bolle. 

00:48:38 
De heer Bolle: Bedoelt de PvdA specifiek het punt over werk? Ik zie juist dat het college van 

plan is om die project verwervers in Brussel te laten blijven stationeren om dat soort 

fondsen binnen te halen. 

00:48:52 
De heer Bushoff: Voorzitter, het gaat specifiek over deze beroepsgroepen die ik net noemde, 

want het gaat vooral over het aantrekken van nieuw talent en studenten behouden. Er 

stond geen woord over de beroepsgroepen en de mensen die ik net opnoemde in mijn 

betoog en daarover zouden wij het liefste hebben gelezen dat de gemeente daar ook op 

inzet om ook voor die mensen subsidies binnen te halen. Omdat wij het niet lezen, vragen 

wij aan het college hoe zij hier tegenaan kijkt. 

00:49:15 

Voorzitter Niejenhuis: De heer Van Zoelen. 

00:49:19 

De heer Van Zoelen: Dank voorzitter. Dit is een copy paste van wat er al was aan 

internationaal beleid. Mijn vraag aan de PvdA is waarom u daar zelf ook niet vorm aan hebt 

gegeven. Ook bij het begin van dit college op internationaal vlak, dat in een internationaal 

plan uitgezet. 

00:49:35 

Voorzitter Niejenhuis: Mijnheer Bushoff, waarom eigenlijk niet? 

00:49:38 

De heer Bushoff: Dat gaat wel heel snel. Ik ben net fractievoorzitter en dan moet je ook nog 

op de stoel van het college gaan zitten als raadslid om de plannen te schrijven? Ik beoordeel 

nu de plannen die uit het college komen en daarvan zeg ik wat mij daarin opvalt en wat 

daarin ontbreekt en hoor ik graag een reactie van het college. Over het algemeen verwacht 

ik, dat de oppositie kijkt en knikt en denkt: dualistisch werken. Wellicht is dat nu anders. 

00:50:01 

Voorzitter Niejenhuis: De heer Mellies, heeft u nog een vraag aan de heer Bushoff? Gaat uw 

gang. 

00:50:04 
De heer Mellies: Dank u wel voorzitter. Ik hoorde de constateringen die wij ook doen, in de 

vorm dat het meer naar buiten toe trekt dan dat het eerst dingen aantrekt. Dat het voor 

onze eigen inwoners veel minder oplevert. Ik vraag mij af of wij het hier hebben over een 

terugblik over al gevoerd beleid? Volgens mij is duidelijk dat u het hier niet mee eens bent 
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hoe dat verder uitgelopen is. Zou u akkoord gaan met de nieuwe periode weer de verkeerde 

balans op zoekt of zou u dezelfde gelden willen inzetten voor meer lokaal beleid? 

00:50:34 
De heer Bushoff: Die vraag kwam volgens mij ook van het CDA. Wat levert ons dat 

internationaliseringsbeleid en de middelen die wij daarvoor beschikbaar stellen op? Als wij 

dan teruglezen wat het ons oplevert, zijn er veel subsidies die wij wel binnenhalen. Volgens 

mij in zes jaar tijd 11 miljoen; dat is positief voor de gemeente Groningen. Ik denk zeker dat 

het meerwaarde heeft om internationaliseringsbeleid te hebben. Wat daarin ontbreekt, 

volgens de PvdA, is aandacht voor praktisch geschoold werk wat dreigt te verdwijnen en te 

veranderen en waar wij meer aandacht voor moeten hebben. Juist in ons 

internationaliseringsbeleid om daarvoor ook subsidies en gelden aan te trekken. Voorzitter, 

ik had nog twee andere korte punten. 

00:51:13 

Voorzitter Niejenhuis: U krijgt eerste een vraag van de heer Rebergen. 

00:51:16 
De heer Rebergen: Dank u wel voorzitter. Ik wil even terug naar het mooie pleidooi wat de 

heer Bushoff hield voor de praktisch geschoolde. De heer Bushoff weet dat wij daar zij aan 

zij in staan. De heer Bushoff gaf aan dat er niets over in staat. Concreet misschien niet, maar 

heel concreet is dit beleidsstuk niet. Wat er wel in staat is dat wij waar mogelijk en waar 

nodig deuren openen voor ondernemers om met elkaar zaken te kunnen doen of projecten 

op te zetten. Daar zou het toch heel goed in kunnen zitten? 

00:51:50 
De heer Bushoff: Voorzitter, zoals de heer Rebergen al zegt, er is weinig concreet over die 

beroepsgroepen. Ik hoor toch graag terug van het college wat zij specifiek voor die 

beroepsgroepen die ik net opnoemde, gaat doen op het vlak van het 

internationaliseringsbeleid. Mede ook, omdat er wel op andere vlakken wordt ingegaan wat 

het college specifiek gaat doen over het aantrekken van nieuw talent bijvoorbeeld. 

00:52:12 
Voorzitter Niejenhuis: De laatste twee punten? 

00:52:14 
De heer Bushoff: Voorzitter, het ging al even over het onderhouden van relaties met Chinese 

steden en dat de gemeente daar pragmatisch naar kijkt en oog heeft voor de 

mensenrechtensituaties. Voorzitter, wat de PvdA betreft, zijn mensenrechten niet iets om 

pragmatisch mee om te gaan. Ook wij hebben de vraag aan het college hoe zij dit ziet en 

bovendien, ik maak een statement voordat de heer Bolle mij daarnaar gaat vragen, ben ik 

erg benieuwd wat die relaties met China ons heeft opgeleverd en vooral, wat levert het de 

mensen daarop? Zorgen wij voor concrete verbeteringen daar, want dat is volgens mij de 

maatstaf die wij ons moeten opleggen. Als wij mensen daar vooruithelpen of de 

mensenrechtensituatie daar iets weten te verbeteren, dan kan het zinvol zijn om die relaties 

aan te gaan. Zo niet, dan ziet de PvdA daar ook weinig in en denken wij dat beter is om die 

relaties niet te hebben. 
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00:53:06 
Voorzitter Niejenhuis: Gezien de tijd, nog kort het derde punt graag. 

00:53:09 
De heer Bushoff: Vorige week is in het vragenuur aan bod gekomen het vormen van één 

website voor woningzoekenden in Groningen, met name jongeren die een kamer zoeken. 

Mijn collega de heer Bosch heeft daar al uitgebreid en goed pleidooi voor gehouden. Dus 

daar laat ik het voor nu bij en ik denk dat wij daarin samen kunnen optrekken om met iets te 

komen. 

00:53:29 

Voorzitter Niejenhuis: Dank u wel. Wie dan voor de woordvoering? Gaat uw gang. 

00:53:42 

De heer Claassen: Voorzitter, denk en handel internationaal, één van de vijf speerpunten van 

D66. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden en 

wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat wij doen vragen 

wij ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat 

Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 

vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Onze fractie 

ziet dat het beleid niet alleen leidt tot meer internationale studenten en kenniswerkers in 

onze gemeente, maar dat zij zich na Zürich ook het meest welkom voelen in Groningen. D66 

is ook positief over de toename van samenwerkingen met Scandinavische partners en de 

goede relaties met de Duitse steden Bremen, Oldenburg en Hamburg. D66 is wel kritisch op 

de beoogde samenwerking met Jan Tijl, dat niet van de grond is gekomen. Wat ons betreft 

richten wij ons dan ook op Europa. Werken wij niet actief mee aan de Chinese zijderoute, 

maar kiezen wij voor een Groningse graanroute. Een Groningse graanroute met Groningse 

concrete resultaten. Een route die zich focust op de historische goede verhoudingen met 

Noord-Duitsland en Scandinavië voor goede handelscontacten over waterstof en deelname 

in Europese projecten. D66 wil graag een toezegging van het college dat de focus tot 2024 

op dit deel van Europa komt te liggen. Geen focus meer op de Chinese zijderoute, maar op 

de Groningse graanroute met concrete resultaten. Dank u wel. 

00:55:14 
Voorzitter Niejenhuis: Mijnheer Bolle. 

00:55:15 
De heer Bolle: Betekent het dat wij gaan stoppen met stedenbanden die buiten Europa 

liggen en dat wij die uit dit voorstel gaan amenderen? Kunnen wij dat verwachten van D66? 

00:55:29 
De heer Claassen: Voorzitter, nee, zeker niet. Ik denk dat wij de stedenbanden ook moeten 

houden zoals wij die hebben met Moermansk en San Carlos. De oproep die wij hier doen is, 

dat van het beperkte budget wat wij hebben, 375 duizend euro, gaat er 10 duizend euro op 

dit moment naar China toe. Daarvan zeggen wij dat het tot nu toe niet zoveel heeft 

opgeleverd bij Jan Tijl. Laten wij het budget dat wij hebben richten op Europa en op deze 

Groningse graanroute. 
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00:55:56 
Voorzitter Niejenhuis: Dank u wel. Het staat niet in beeld, maar voor de notulist en de 

mensen thuis, de heer Claassen van D66. U heeft nog één vraag mijnheer Bolle? 

00:56:03 

De heer Bolle: Ja, daarna wil ik ook de woordvoering doen. Dat betekent dat de Groningse 

graanroute dit stuk is, behalve die 10 duizend euro voor China. Begrijp ik dat goed? 

00:56:18 
De heer Claassen: Nee, de Groningse graanroute is wat mij betreft veel meer dan dat. 

Volgens mij doen wij al veel mooie dingen met Scandinavië. Het is prachtig opgemerkt en 

ook in beeld gebracht in welke onderwerpen wij al goed samenwerken met deze landen. 

Wat ons betreft tot 2024 de focus daarop. 

00:56:37 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Bolle, gaat uw gang. 

00:56:39 
De heer Bolle: Dank u wel voorzitter. Eerst de terugblik, want je zou moeten kijken wat er de 

afgelopen jaren bereikt is met het internationaliseringsbeleid. Wat mijn fractie ziet is een 

opsomming van wat voor dingen wij allemaal hebben gedaan, maar niet wat wij uiteindelijk 

bereikt hebben. Dat maakt het lastig om het nieuwe stuk goed op waarde te kunnen 

schatten. Immers, wat werkt en wat draagt er echt bij aan de doelen die wij als Groningen 

hebben. Dat zie ik als speerpunt, daar staat mijn fractie achter. Wij geven jaarlijks zo een 800 

duizend euro uit aan het internationaliseringsbeleid en dat is vrij fors als dat structureel is. 

Daar moeten wij goede doelen voor neerzetten en die zie ik nu niet terug. Wat mij betreft, 

vind ik het een goed idee om de focus op Duitsland en op Scandinavië te leggen, maar dat is 

niet zozeer wat er in dit stuk staat. 

00:57:46 
De heer Bolle: In dit stuk staat dat wij alles een beetje gaan doen en wij gaan er een beetje 

pragmatisch mee om, zoals de stedenband met China. Wat mijn fractie betreft is die 

stedenband met China discutabel, maar zijn ook die andere stedenbanden discutabel, want 

wat leveren zij op voor de doelen die Groningen heeft? Of je moet zeggen dat wij een 

internationale blik willen hebben en daar allerlei dingen doen. Dan verzin je een doel waar 

het bijpast. Als je aan iemand op straat vraagt wat dat voor een Groninger zou betekenen, 

dan betekent dat niet zoveel. Zo een stedenband is ook niet tussen sec onze inwoners en de 

inwoners daar. Dat zijn bureaus en ambtenaren die wel goede dingen doen daar, dat zal ik 

niet ontkennen, maar dat zijn niet warme contacten tussen inwoners van bijvoorbeeld San 

Carlos en een heleboel inwoners vanuit Groningen. Als ik het mis heb, dan hoor ik dat 

uiteraard graag. Wat mijn fractie betreft, vind ik het een heel lastig stuk om ja tegen te 

zeggen, want ik kan niet zien wat wij bereikt hebben de afgelopen vier jaar. Ik kan ook niet 

zien wat wij willen bereiken in de komende vier jaar. Nog even los van dat punt hoe wij met 

China omgaan en tegelijkertijd als wij die stedenband opzeggen met China dan zal zij daar 

niet warm of koud van worden. 

00:59:21 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Claassen. 
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00:59:21 
De heer Claassen: Dank u wel voorzitter. Het CDA omarmt wat dat betreft het idee van D66 

voor de Groningse graanroute om concrete resultaten te halen en de focus te leggen op de 

Scandinavische landen en de steden in Noord-Duitsland. Met dien verstande dat er een 

ander stuk moet komen te liggen, want dat is nu niet wat er ligt. Je moet veel gerichter dat 

opschuiven en beleid daarop maken. Nu hebben wij wat gemeenplaatsen, wat pijlers en 

daar kun je het wel onderbrengen, maar dan is de grote vraag of wij dat ook echt gaan doen. 

Een groot deel van die 375 gaat naar die stedenbanden en daar zou je dan ook mee moeten 

stoppen. Als je dat wil, mijn fractie zou dat willen, dan zou je dit beleid een andere kant op 

moeten duwen. 

01:00:10 
Voorzitter Niejenhuis: Dank u wel. Wie dan voor de woordvoering. Een vraag van de heer 

Bushoff. 

01:00:17 
De heer Bushoff: Ik had nog een vraag. In de eerste plaats is het zo dat er een aantal 

concrete resultaten zijn behaald. Ik was benieuwd of de heer Bolle daar specifiek overheen 

had gelezen. Bijvoorbeeld het binnenhalen van die 11 miljoen. Ten tweede ben ik benieuwd 

of het CDA principieel tegen stedenbanden is of daar ook voorstander van kan zijn. 

01:00:38 

Voorzitter Niejenhuis: Zou u de eerste vraag nog een keer willen herhalen voor de heer 

Bolle? 

01:00:43 
De heer Bushoff: Misschien was dat meer een opmerking, een retorische vraag bij deze. Er 

zijn wel wat resultaten geboekt van internationaliseringsbeleid zoals wij konden lezen. 

Bijvoorbeeld het binnenhalen van 11 miljoen aan Europese gelden. Dat zijn concrete 

resultaten. Als je daar vier ton voor moet investeren, is dat voor een partij die het belangrijk 

vindt om te kijken naar de financiële huishouding, een goed resultaat. Dat was één en de 

tweede vraag is wellicht wel gehoord. 

01:01:13 

De heer Bolle: Dan zou je elk jaar mee moeten nemen, dus dat zijn vier keer vier, het is geen 

vier maar acht ton. Die 11 miljoen uit Europa, dat klinkt veel, maar over de hele periode is 

dat peanuts, want er ligt ontzettend veel geld in Europa wat je binnen kunt halen. Dat is ook 

maar een klein deel van dit beleid. Dat is het EU-office gebeuren. Goed, dat zijn inderdaad 

resultaten. Principieel tegen stedenbanden? Eigenlijk wel een beetje. Het moet echt zin 

hebben. Heeft het voor onze inwoners zin? Als er een bedrijf komt wat graag iets in China 

wil doen en wij hebben geen stedenband met China en het gaat er allemaal goed, de 

mensenrechten buiten beschouwing latend of in ieder geval ervoor zorgen dat die goed zijn, 

dan kan het best zo zijn dat een wethouder of burgemeester zo een bedrijf helpt om daar 

naartoe te gaan met één of andere handelsmissies en hebben wij zo een stedenband niet 

voor nodig. Dat geldt voor meer dingen. Ik zou eerder bepleitten om dat pragmatisch te 

doen op Europees niveau. Dat hoef je niet in stedenbanden, secretarissen en bureaus te 

doen. 
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01:02:38 
Voorzitter Niejenhuis: Korte vervolgvraag. 

01:02:40 
De heer Bushoff: Op zich kan ik daar best een deel in meekomen. Wij hebben ook geen 

stedenbanden met alle steden in China. Sterker nog, wij hebben maar twee formele 

stedenbanden. Op het punt of je principieel tegen stedenbanden bent, wat levert het op, 

ben ik ook benieuwd of u voorstander bent van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Je 

kan stedenbanden ook zien als een soort gemeentelijke vorm van 

ontwikkelingssamenwerking. 

01:03:02 
De heer Bolle: Ik ben voor ontwikkelingssamenwerking maar ik denk niet dat het een goed 

idee is dat een gemeente dat doet. Waar begin je en waar eindig je? Waarom doen wij het 

wel bij San Carlos en Moermansk onder die noemer en doen wij dit niet bij alle andere 

dingen? Dat is zo verrekte lastig; stedenbanden op nationaal niveau. Het heeft geen zin. 

01:03:28 
Voorzitter Niejenhuis: Er komt een korte vervolgvraag aan. 

01:03:36 
De heer Bushoff: Het klopt dat het lastig is om te bepalen wat je wel doet en waar niet. Je 

kunt niet overal alles in de wereld doen. Maar dat geldt ook voor ons landelijke 

ontwikkelingssamenwerking programma. Als je zegt: "Wij zijn voor 

ontwikkelingssamenwerking," dan moet je soms keuzes maken waar je wel op inzet. Het zou 

goed kunnen zijn dat je als gemeente kiest om op twee, bijvoorbeeld steden, in te zetten en 

dat gebeurt ook op landelijk niveau met ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 

01:04:03 
De heer Bolle: Dan moet je het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid noemen. Zo noemen wij 

dat niet. Wij noemen het internationaliseringsbeleid. Wij verzinnen er van alles bij en dan 

zeggen wij dat het internationaliseringsbeleid is. Ga eens aan de stad of de gemeente 

uitleggen dat wij aan ontwikkelingssamenwerking doen als gemeente. 

01:04:23 
De heer Bushoff: Dit ging over die stedenbanden en niet over het hele beleid. 

01:04:26 
De heer Bolle: U, de Partij van de Arbeid zegt dat je dat kan zien als 

ontwikkelingssamenwerking, want daar heeft het veel van weg. Daarom zegt mijn partij dat 

moet je als gemeentelijke overheid niet doen. 

01:04:41 

Voorzitter Niejenhuis: We gaan naar mevrouw De Vries. 

01:04:48 
Mevrouw De Vries: Dank u wel voorzitter. Eerst een opmerking over het stuk in algemene 

zin. Daar staat dat het grotendeels gebaseerd is op het vorige beleid, met enkele wijzigingen 

en dat was overigens ook één die gebaseerd was op die daarvoor. Deze stamt misschien al 

uit 2013. Er staat dat er een aantal punten wat wijzigen, een andere richting, maar het is niet 

direct duidelijk wat dat dan is. Wat mij betreft zou dat voor een volgend stuk, voor een 
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volgend beleid over vier jaar, wat helderder mogen zijn. De VVD staat voor een sterke 

economie en voor voldoende werkgelegenheid. Het is belangrijk dat wij dan ook inzetten op 

onderwerpen waar wij ons als Groningen in onderscheiden en dat wordt mooi benoemd. 

01:05:40 
Voorzitter Niejenhuis: Gaat uw gang. Er is helemaal geen voorzitter nodig. 

01:05:43 
De heer Claassen: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de VVD refereren naar een periode van 

2013, waarop dit beleidsstuk gebaseerd zou zijn. Is de VVD het met ons eens dat het goed 

zou zijn om met elkaar de focus te leggen op de twee jaar die ons nog rest en ook daarin te 

denken aan die Groningse graanroute met een focus op Scandinavië en de Duitse steden, 

zoals al eerdergenoemd? 

01:06:06 
Mevrouw De Vries: Wat de VVD betreft, hoeft Scandinavië niet een doel an sich te zijn, maar 

waar ik net mijn woordvoering ook over begon, is dat wij staan voor een sterke economie, 

voor werkgelegenheid. Ik wil verdergaan dat het ook belangrijk is om in te zetten op 

onderwerpen waar wij ons in onderscheiden, zoals energietransitie, waterstof, digitalisering. 

Als inderdaad blijkt dat de Scandinavische landen ons daarin kunnen ondersteunen en dat 

wij ons samen met die landen op een goede manier kunnen ontwikkelen, dan zou dat zeker 

iets zijn waar de VVD in mee kan gaan. Wat ons betreft gaat de internationale samenwerking 

daarover. Is dat een goede insteek: het ontwikkelen van innovatie en ondernemerschap, 

maar is het wel belangrijk om kritisch te blijven op wat het concreet oplevert. Daar 

refereerde de heer Bolle van het CDA ook al aan: wat hebben wij bereikt en wat gaan wij 

bereiken? Dat wat gaan wij bereiken, mag wat de VVD betreft concreter beschreven 

worden. Er worden nu veel woorden gebruikt als: speciale aandacht koesteren, delen van 

gemeenschappelijke uitdagingen, openen van deuren, maar wat is dat dan? Wat gaan wij 

dan doen en waar gaan wij op inzetten? Wat ons betreft mag er gestreefd worden naar 

concretere resultaten, zoals het binnenhalen van nieuwe bedrijven of het werven van een 

bepaald aantal werknemers. Verder wil ik mij aansluiten bij de kritische noot die een aantal 

partijen al hebben gemaakt als het gaat om de stedenbanden. Dank u wel. 

01:07:27 
Voorzitter Niejenhuis: Dank u wel. Wie kan ik dan het woord geven? De heer Mellies, gaat 

uw gang? 

01:07:32 
De heer Mellies: Dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat wij even terug kunnen kijken op de 

beleidsperiode van 2017 tot 2020 van het internationaliseringsbeleid. Als gemeenteraad 

kijken wij graag wat er in de toekomst nodig is, daar maak je geld voor vrij, maar het is 

belangrijk om regelmatig te zien dat het vrijgemaakte geld nog steeds nodig is. Dat 

Groningen internationaal in trek is en dan vooral bij studenten, mag duidelijk zijn. Misschien 

dat wij daarin te veel succes boeken, maar of dat aan Groningen zelf te wijten is, is nog maar 

de vraag. Waar wij wel vertrouwen in hebben, is dat de gemeente inspeelt op de 

informatiebehoefte van deze internationals en daarin gerichte ondersteuning biedt. Dat is 

wat ons betreft een dienstverlening waar een gemeente ook beleid in moet voeren, dus 
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prima geoorloofd. Het International Welcome Center is een mooi visitekaartje en een eerste 

wegwijzer aan onze gemeente. 

01:08:22 
De heer Mellies: Helaas zien wij ook dat een terugblik zou moeten verklaren wat er echt is 

behaald, veel fracties geven dat ook aan, maar er een hoop wollige taal in staat. Wij weten 

precies hoeveel delegaties er over en weer zijn gestuurd. Als je in het achterhoofd houdt wat 

dat precies voor onze inwoners betekent, dan is het heel moeilijk om de doelmatigheid van 

het beleid in te schatten. Wat is er nou uit die gesprekken voortgekomen? Wij lezen vooral 

dat een aantal niet eens echt lokale bedrijven, een succes hebben behaald in het buitenland. 

Het is niet duidelijk of dat nou met of zonder het beleid is bewerkstelligd. Er wordt veel aan 

de verbeelding overgelaten en een omvangrijk bedrag, lijkt ons dat niet de bedoeling. Wij 

hebben een aantal stedenbanden, in totaal zeven stuks. Daarmee best veel in verhouding 

tot andere steden in Nederland. Stedenbanden zijn ooit begonnen om na de oorlog de 

verbroedering en het wederzijds begrip op te zoeken. Als je een gemiddelde voorbijganger 

zal vragen met welke steden wij een verbroedering zouden hebben, dan is de kans groot is 

dat niemand een stad kan opnoemen. De discussie speelt dan ook op meerdere plaatsen in 

ons land in hoeverre dit iets oplevert. Daar kwam uit: 130 duizend euro voor stedenbanden 

waarvan de resultaten niet merkbaar zijn, is nogal wat. Ook hierbij geldt, dat de stukken 

nauwelijks naar voren laten komen, wat de positieve spin-off is. 

01:09:40 
De heer Mellies: De afgelopen jaren is het budget wegens bezuinigingen teruggeschroefd 

naar 100 duizend euro. Is het dan nog niet duidelijk dat ook het college ziet dat het niet de 

eerste levensbehoefte van onze gemeente is? Let wel, lastenverlichting mag ook, het geld 

hoeft niet op. Wij nemen het woord snoepreisjes niet in de mond. Is het niet terecht om te 

stellen dat alleen bepaalde scholen en ambtenaren hier gebruik van maken en dat daarmee 

het wederzijdse begrip in onze samenleving ver te zoeken is? Voor ontwikkelingshulp valt 

een lans te breken, al mag hier naar onze inwoners toe meer transparantie in geboden 

worden. Ambtelijke kennisuitwisseling wordt nog te weinig vertaald naar resultaten die het 

enorme bedrag verantwoorden. Wij gunnen oprecht iedereen het allerbeste. Als gemeente 

moeten wij waken dat wij geen Sinterklaas gaan spelen, met het geld van onze inwoners. Wij 

hebben al te maken hoge belastingen. Wij hebben al steeds de discussie dat wij iets niet 

kunnen veroorloven. Uit de stukken komt niet voldoende duidelijk naar voren waar deze 

tonnen blijven, het Welcome Center en de EU Office die wel positief zijn, daarbij niet 

meegerekend. Wij weten niet of wij kunnen instemmen met een nieuwe termijn. Tot zover 

voorzitter. 

01:10:48 
Voorzitter Niejenhuis: Dank u wel. Nog woordvoering? De heer Sijbolts, gaat uw gang. 

01:10:54 
De heer Sijbolts: Dank u voorzitter. Wat ons betreft, las het als een nietszeggend stuk met 

weinig tot geen concrete doelen en resultaten. Weinig meetbaar, weinig smart en wat levert 

het ons op? Daarmee steken wij zeker ook de hand in eigen boezem. Wat de Stadspartij 

betreft moeten de doelen en resultaten duidelijker worden verwoord, smart en meetbaar 

gemaakt worden en daarmee beter verantwoord. Daar hebben meer partijen al aandacht 



 

14 
 

voor gevraagd en ik ben benieuwd hoe het college daartegenaan kijkt. Wat ons ook op viel is 

een citaat uit bijlage twee, waar het gaat over Bremen en Oldenburg, een voor ons 

belangrijk samenwerkingsverband op economisch gebied. Er wordt ook over de Wunderline 

gesproken. Sorry, over de Wunder regio. Wunderline wordt slechts één keer genoemd. Het 

blijft daar stil rondom en in de nieuwe ambities komt dat ook niet meer terug. Wij zouden 

daar graag wel aandacht voor willen blijven vragen en in die zin sluit dat misschien ook wel 

aan bij het idee van D66 over die graanroute. Dat klinkt op zich interessant, maar dan zou ik 

graag willen voorstellen om dan ook de regio Noord-Nederland daarbij te betrekken, 

misschien zelfs een nieuwe soort van graanrepubliek 2 punt 0. Die ambities met de 

Scandinavische landen, kunnen wij wel steunen. De Stadspartij hecht ook vooral aan 

economische zustersteden of stedenbanden. Dat mag bekend zijn. 

01:12:30 
De heer Sijbolts: Moeten wij ons bezig blijven houden met het meer en meer trekken van 

internationale talenten? Er zijn er veel en er weten er genoeg Groningen te vinden, maar 

daarmee moeten zij niet alleen bij aankomst op straat slapen, na hun studie vertrekken zij 

vaak ook weer. Dat is talent wat wij niet vasthouden en je loopt misschien zelfs het risico, 

dat eigen talent uit de stad verdwijnt. Er zijn uiteindelijk grenzen aan wat wij kunnen 

herbergen en wat wij kunnen huisvesten. Dan ten slotte nog een vraag. 

01:13:03 

Voorzitter Niejenhuis: Voordat u dat gaat doen, ga ik even naar de heer Rebergen en daarna 

naar de heer Claassen. 

01:13:09 
De heer Rebergen: Dank u wel. De heer Sijbolts geeft aan dat internationale studenten na 

hun studie vaak weer verdwijnen. In het stuk staat dat wij gaan inzetten op behoud van die 

studenten. Dus eigenlijk ondersteunt de heer Sijbolts dat? 

01:13:23 
De heer Sijbolts: Als zij een fatsoenlijke woonplek kunnen krijgen. Ik denk dat veel studenten 

andere ambities hebben en ook in hun land van herkomst makkelijker aan een baan komen 

wanneer zij een paar jaar in een Europese stad hebben gestudeerd. 

01:13:40 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Claassen. 

01:13:43 
De heer Claassen: Dank u wel voorzitter. Eigenlijk heeft de ChristenUnie al dezelfde vraag 

gesteld die ik ook wilde stellen, maar ik ben blij te horen de Stadspartij het idee van de 

Groningse graanroute omarmt. 

01:13:54 
Voorzitter Niejenhuis: Dan ter afronding, de heer Sijbolts. 

01:13:56 

De heer Sijbolts: Ik was wel benieuwd welke inspanningen breder worden geleverd aan de 

lijn richting China op mensenrechtenkwesties. 
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01:14:06 
Voorzitter Niejenhuis: Is er nog iemand die het woord wil voeren? De heer Van Zoelen, gaat 

uw gang. 

01:14:13 

De heer Van Zoelen: Dank u voorzitter. Ik ben geloof ik de laatste. Aanvullend. Dit is een 

internationaliseringsbeleid wat eigenlijk al lag en wat de copy paste is met voornamelijk een 

focus op aantrekken van talent, economie en met het volgen van de Europese richtlijnen 

wordt dat inderdaad wat duurzamer, circulair en dat is goed, energietransitie. Ik was positief 

verrast van de ideologie over wat de heer Bushoff zegt. Waarom doen wij daar niet iets 

meer mee, bijvoorbeeld op praktisch geschoolden. Dat vond ik een goed plan. Wat zijn dan 

de nieuwe doelen voor de toekomst? Als je nu naar internationalisering kijkt, dan is dat 

klimaatverandering. Waar lopen andere landen en andere steden tegen aan? Wat zijn 

problemen die wij samen kunnen tackelen? Zullen wij meer speerpunten kunnen opstellen? 

Daarmee volg ik ook het geluid van de andere partijen die dat gezegd hebben. Wij moeten 

doelen opstellen en ik vind het jammer dat wij die doelen eigenlijk niet hebben en daar 

zouden wij dus wel op moeten insteken. 

01:15:16 
De heer Van Zoelen: Er is ook een hevig pleidooi geweest over mensenrechten. Het zou mooi 

zijn als wij bijvoorbeeld ook zo een hevig pleidooi gaan voeren over dierenrechten. Je ziet 

dat als het gaat over banden met China, die voornamelijk geïnteresseerd zijn in onze 

technologie, dat campussen worden opgezet. Dan ben ik blij met het geluid van D66, die 

pleit voor een graanroute. Dat klinkt in ieder geval een stuk plantaardiger en wat het mooie 

daarvan is, is dat het ook bijdraagt aan een lokale economie. Als je toch bezig bent met 

economie, zorg dan dat je de economie in de regio versterkt. Als je focust op de Noord-

Duitse steden en Scandinavië dan vinden wij dat een goed plan. Als ik zulk soort ideeën van 

collegepartijen hoor, dan ben ik benieuwd of daar ook invulling aan wordt gegeven. Wij 

zullen inderdaad ook gaan pleiten om een duit in het zakje doen om meer te gaan focussen 

op klimaatverandering en met dierenrechten. Ik ben ook benieuwd naar een reactie op het 

college of wij meer op die punten moeten gaan focussen. Klimaatverandering zou ik dan als 

eerste inschieten. 

01:16:29 
Voorzitter Niejenhuis: Dan vragen wij nu aan het college daarop te reageren. 

01:16:35 

De heer Schuiling: Ik had een klein beetje verwacht en ook gehoopt dat iedereen zou zeggen: 

"Goh, wat fijn dat wij zo een korte notitie hebben waar toch veel in staat." Kijk eens aan, het 

kan toch een mogelijkheid zijn om heel veel discussie met elkaar te voeren. Wij hoeven dus 

niet per se 360 pagina's te produceren om daar een gesprek over te voeren. Dat is één, dat 

wilde ik even kwijt. Twee. Op dit moment is er een delegatie uit Bremen in onze stad, met 

wie ik onder andere samen een artikel heb mogen schrijven in Trouw over de Lelylijn. Ik zit 

nu hier, wethouder Benjamins schuift aan bij het diner in de Weeva. Overigens over 

snoepreisjes gesproken, het valt allemaal wel mee. Wij hebben vanochtend en ook in de 

hele voorbereiding intensief van gedachten gewisseld over onze agenda met betrekking tot 

waterstof. Er was ook een heel programma gemaakt, waarbij men vanmiddag op bezoek was 

bij de Hanzehogeschool. Bij de lunch vanmiddag, eenvoudig doch voedzaam, was de Gasunie 
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aangeschoven en dat geeft nog eens een paar dingen aan, denk ik. In de eerste plaats onze 

jarenlange relatie met Noord-Duitsland leidt ertoe, dat wij nu gesprekken kunnen voeren 

over de belangrijkste opgave die wij hebben: energietransitie, milieu, duurzaamheid. En wij 

beseffen ook dat wij daar een netwerk voor nodig hebben dat wij onmiddellijk kunnen 

activeren nu het nodig is. Gasunie heeft aangegeven 7 miljard te investeren in de komende 

tijd. Er staan nog een reeks investeringen met die omvang op de rol. Wij hebben natuurlijk 

gelezen in de uitgelekte plannen over de landbouwtransitie, dat dit ook een omvang heeft in 

Nederland alleen al van zo een 7 miljard en iedereen beseft wel, dat ga je niet in je uppie 

doen. Wij moeten echt onbegrensd denken bij dat soort opgaven en datzelfde geldt 

natuurlijk en dat staat ook in deze notitie, onze samenwerking op gebied van gezondheid. 

Iedereen beseft, je gaat niet volhouden dat je zo een deel van je inkomen elke maand weer 

afstoot voor je gezondheid als er andere middelen in ontwikkeling zijn. Medische 

technologie waarmee wij die gezondheid ook tot in de verste de uithoeken, als er maar een 

goed netwerk is, kunnen borgen. Met andere woorden, ons UMCG, Martiniziekenhuis, 

Ommelanden ziekenhuis, zijn samen met instellingen in Noord-Duitsland bezig, ook op dat 

vlak. Dus de grote transities waar wij het over hebben, de energietransitie, de 

landbouwtransitie, de gezondheidstransitie, daar zitten wij als Nederland in. Daar hebben 

wij partners, die mensen komen hier en wij gaan daar naartoe, nu het gelukkig weer kan. In 

de tussentijd hebben wij vooral digitaal contact onderhouden. Dus eenieder die zegt: "Wilt u 

de komende jaren vooral kijken naar Noord-Duitsland en Scandinavië", daartegen kan ik nu 

al zeggen dat dit op dit moment zelfs gaande is. Nu, vandaag, gisteren, morgen en als je kijkt 

naar de opgave die wij hebben - het college gaat over een paar weken bij de Gasunie de 

collegevergadering doen. Daar praten wij met directeur van het bedrijf bij over wat wij gaan 

doen - concreet met het advies van de raad voor infrastructuur en leefomgeving, om te 

operationaliseren wat wij met die hele waterstofagenda allemaal hebben te doen. Tot nu 

toe heel veel mooie woorden. Wij willen allemaal groene waterstof en dat betekent dat er 

ontzettend veel moet gebeuren. 

01:20:51 
De heer Schuiling: Dan ga ik een stap dieper. Dat betekent dat de inspanningen die door ons 

internationaliseringsbeleid in afgelopen tijd gepleegd zijn, ertoe hebben geleid het hier een 

Just Transition Fund is geland met een omvang van 330 miljoen. Wij geven een paar ton per 

jaar uit en dan ga ik niet zo flauw doen om een een-op-een relatie te leggen, maar het 

negatiefje ken ik wel. Als wij niet in Brussel present zijn, als wij niet, de wethouder van 

Economische Zaken en ik, elke maandagochtend met onze staf, internationalisering 

doorpraten - jongens, wat hebben wij te doen deze week? Wie komen er op bezoek? Welke 

bezoeken moeten worden voorbereid internationaal? Dat internationale heeft op dit 

moment een zwaar accent op Noord-Duisland en Scandinavië - als wij dat allemaal niet 

doen, dan weet ik dat wij in Brussel geen deuk in een pakje boter slaan en hadden wij het 

Just Transition Fund kunnen vergeten. Dan waren wij daar geen partij in geweest. 

01:21:59 

De heer Schuiling: Kijk ik naar het ESF, ook een bedrag van een enorme omvang. Kijk ik naar 

andere middelen, deze staan ook in deze korte notitie geschreven, dan denk ik dat de 

kosten, heel klein beetje kosten zijn in de afgelopen tijd voor de baat uitgegaan en die baat 

die is gigantisch. Waar ik het nog niet over heb, dat is het restant van het Just Transition 
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Fund, wat ook nog hier naartoe moet komen, van eenzelfde omvang. Ik heb het niet over 

het Europees Sociaal Fonds, waar ook nog een heel groot deel hier naartoe moet worden 

geakkerd, over banen gesproken. Ik heb het nog niet eens over het Europees Herstelfonds, 

waar wij op dit moment de koploper zijn. Niet dus als Nederland samen met Bulgarije 

hebben wij daar nog geen trekkingsrecht op uitgeoefend, maar willen wij daar de goede 

toon aanslaan in Brussel om aanspraak te kunnen maken op het Europees Herstelfonds en u 

weet welke omvang dat heeft, maar u weet ook welke opgave wij hebben, dan moet er een 

aantal mensen zijn in de internationalisering dat voor ons en voor onze regio loopt. 

01:23:11 
Voorzitter Niejenhuis: Mevrouw De Vries en straks ook de heer Sijbolts. 

01:23:14 
Mevrouw De Vries: Dank u wel voorzitter. Waarom heeft u dat niet en waarom staat er dan 

niets over in dit stuk als dat de inzet is waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan? 

01:23:25 
De heer Schuiling: Omdat ik dat als een goed geïnformeerde raad, als bekende kennis 

veronderstel. U heeft gehoord dat wij een Just Transition Fund trekkingsrecht hebben 

opgebouwd, samen met Rotterdam en hier in Groningen. Dat doen wij ook samen met de 

provincie. Ik ga niet hier zeggen van dat is alleen maar de gemeente Groningen. Daar 

trekken wij samen in op en u weet van het ESF, want dat staat ook in dit stuk een u weet ook 

wat er aan opgave de komende tijd allemaal nog ligt. U weet zelf ook, als goed geïnformeerd 

raadslid, dat wij op het punt van het Europees Herstelfonds, samen met Bulgarije, nationaal 

nog geen trekkingsrecht hebben uitgeoefend. En dat komt, omdat het kabinet zegt dat zij 

demissionair zijn en dat zij wachten tot zij een kabinet hebben. U weet dan ook wat mijn 

boodschap het eerste half uur van de dag was toen ik met Mark Harbers in gesprek was. Ik 

vroeg of er een beetje vaart kan worden gemaakt, want heel veel gemeenten in Nederland 

zitten te wachten op de besteding van het Europees Herstelfonds. Als wij die opgave in die 

transities die ik zojuist heb genoemd, willen gaan maken met Rotterdam, Amsterdam, 

Eindhoven en deze metropool, dan zal er een keer in Brussel gepraat moeten worden en 

daar moeten wij ook ons steentje aan bijdragen om onze nationale vertegenwoordigers het 

goede verhaal te kunnen laten vertellen over welke trekkingsrechten wij daar denken te 

kunnen uitoefenen. Dit gaat het over zulke mega-investeringen met zulke grote, 

onrendabele toppen voor het bedrijfsleven, dat het bedrijfsleven zegt dat zij wel willen 

investeren en dat zij graag willen weten dat wij in 2030 nog steeds daarop kunnen rekenen. 

Dat vind ik logisch. Dus dat is wat de mensen van internationalisering op dit moment onder 

andere doen. 

01:25:18 

Voorzitter Niejenhuis: De heer Sijbolts. 

01:25:20 
De heer Sijbolts: Dank u voorzitter. Ik bemerk bij de burgemeester een soort van chagrijn. 

Wij doen heel veel en wij zijn ver over onze grenzen aan het heen kijken en de burgemeester 

is volgens mij ook trots op de inspanningen die geleverd worden; niet alleen voor de stad 

maar ook voor de regio Noord-Nederland. Zouden wij dat dan niet beter moeten uitventen 

en onze handelsgeest die er blijkbaar wel in zit? Ik hoor dat er allerlei Duitse delegaties 
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aanwezig zijn in Groningen, ik hoor het nu, maar ik wist het niet. Ik denk dat wij, als wij zulke 

goede gesprekken voeren, dat beter mogen uitventen. 

01:25:53 
De heer Schuiling: Ik neem dat ter harte. Nee, ik heb geen enkel chagrijn, maar ik wil wel 

tegenover een aantal nogal krachtige stellingnames een ander verhaal zetten, waarvan ik 

zeg: "Zullen wij even bij de les blijven met elkaar over wat de grote internationale opgaven 

zijn? Hoe positioneert Groningen zich in die internationale discussie?" Dan begrijpt iedereen 

dat je daar relatiemanagement voor hebt, want dat laat zich niet allemaal kwantificeren en 

dat er een aantal zaken wel te kwantificeren zijn. Dat is wat ik hier dus doe. Ik zeg dat er 

eerder de komende tijd, met al die opgaven die wij hebben, een aantal mensen bij moeten, 

om ervoor te zorgen dat wij nog het goede kunnen doen en de goede gesprekken kunnen 

voeren in de krochten van Brussel en af en toe Den Haag, Scandinavië, Noord-Duitsland, dan 

dat er een tandje af kan. Dat even daarover. 

01:26:59 
Voorzitter Niejenhuis: Ik kijk ook even naar de klok. 

01:27:02 

De heer Schuiling: Ik laat de discussie over Moermansk en Nicaragua buiten de scope van dit 

gesprek. Waarom? Omdat er tussen u onderling een gesprek heeft plaatsgevonden. 

Uiteindelijk belegd volgens mij in een motie een paar maanden geleden, waarin u heeft 

gezegd dat wij dit bedrag niet moeten bezuinigen daarop en wel hier en hier om. Dat 

gesprek is wat mij betreft, gevoerd in uw raad met een meerderheid die zegt dat wij in 

Moermansk en Nicaragua moeten blijven investeren. Dat is wat wij hier hebben 

gesignaleerd. En verder, het college mengt zich niet in uw onderlinge gesprek daarover. Dan 

tot slot twee dingen. Het eerste, dat gaat over de huisvesting, waar Student & Stad en nog 

een paar andere partijen aandacht voor hebben gevraagd. Ik laat dat dossier bij de 

wethouder Ruimtelijke Ordening en het gesprek wat u met hem daar ook over heeft, niet 

om mij daarvan af te maken, wel om de tijds wille. Het is wel zo dat de inspanningen die wij 

plegen met ons bureau voor de opvang van buitenlandse studenten, expats, enzovoort, 

enorm kan bijdragen als kennisniveau en ook in de bereikbaarheid. Wij zien allemaal met 

lede ogen aan hoe de huisvesting op dit moment loopt. Er is geen meningsverschil over, 

maar dan moet je wel de ingangen snel kunnen openen om te zeggen dat wij in ieder geval 

dat en dat snel daaraan kunnen doen en dat is daarop gericht. Verder laat ik het even voor 

wat het is. 

01:28:37 
De heer Schuiling: Het laatste punt gaat over het zinnetje pragmatisch in relatie tot China. 

Het volgende. Het is nationaal beleid, hoe wij omgaan met China. Op het moment dat de 

Rijksoverheid de spierballen laat rollen en zegt dat wij elke diplomatieke relatie met China 

verbreken, dan weten wij natuurlijk ook wat ons te doen staat, maar dat is niet het feit. Dan 

moeten wij nadenken over de vraag hoe wij die relatie zien. Het meest concreet daarbij is 

het Confucius instituut en daarvan hebben wij gezegd en dat is ook namens ons, dus namens 

de gemeente met de Chinese ambassadeur en ook met onze partners in China 

gecommuniceerd: "Op dit moment vinden wij datgene wat er in jouw land afspeelt zo 

ingewikkeld en het leidt tot zoveel maatschappelijke discussie, niet alleen in Nederland, 
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maar in heel Europa en all over the world, dat wij uit dat Confucius instituut ook een stap 

terug doen bestuurlijk. Ik ben nog niet zover om te kunnen zeggen hoe dat er concreet 

uitziet, omdat daar nog aan gewerkt wordt. Maar wij hebben wel gezegd van dat wij de 

gevoeligheid begrijpen daarbij. Je hoeft niet op de eerste rang te zitten om bestuurlijke 

verantwoordelijkheid te hebben daarin. Wij gaan met de Hanzehogeschool, universiteit en 

gemeente Groningen daar op grotere afstand van staan. Maar aan de andere kant, ik ben 

niet zo heel erg gecharmeerd van briefjes van Ministers van Onderwijs die niet zeggen: "Wij 

verbreken elke relatie met China." Waarom niet? Omdat andere Europese landen dat ook 

niet doen. En dan zouden wij, terwijl er heel veel zeer gewaardeerde Chinese of Aziatische 

studenten in Groningen rondlopen, geen ingang of geen service meer kunnen bieden bij het 

ontbreken van een relatie. Dat bedoel ik dus met pragmatisch en nogmaals, alleen al door 

de ontwikkelingen de komende tijd en wat wij aan middelen en capaciteit hebben, zal de 

aandacht als van nature vooral nu naar Noord-Duitsland en Scandinavië gaan, gelet op de 

grote ambities en transities die wij hebben. 

01:31:10 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Bosch, gaat uw gang. 

01:31:14 
De heer Bosch: Stel dat wij de contacten verbreken met die twee Chinese steden, is het dan 

niet meer mogelijk om voor Chinese studenten hier, aan een exchangeprogramma deel te 

nemen? 

01:31:29 
De heer Schuiling: Ik was nog één ding vergeten. Daar kom ik zo nog op terug als u het 

goedvindt. Dat wordt buitengewoon ingewikkeld. Er is een heilig woord in China, het heet 

guanxi en dat is dat een relatie wordt opgebouwd door veelvuldig intensief contact en dan 

kun je op een gegeven moment ook alles tegen elkaar zeggen en dat gebeurt ook. Maar op 

het moment dat je die relatie gaat verbreken dan denk ik, dat Europa heel goed zijn knopen 

moet gaan tellen. Dat doe je niet als land alleen, maar dat doe je met elkaar en met de 

Verenigde Staten. Het is wat mij betreft een klein beetje met dubbele tong spreken. Als wij 

dat als Groningen in ons eentje zouden doen; dat maakt geen enkele indruk, maar brengt 

wel heel veel schade aan. Mijn laatste opmerking, die ik vergat vind ik belangrijk in de 

richting van de heer Bushoff. Als je door exerceert wat er de komende tijd allemaal alleen al 

rond die energietransitie nodig is, dan betekent dit, dat ongelooflijk veel producten 

gemaakt, maar ook ontwikkeld moeten worden. Denk aan installaties op zee, in huis, bij 

fabrieken en noem maar op, de pijpleidingen die verder moeten worden onderhouden, 

enzovoort, enzovoort. Zo u zorgen heeft over het feit waar de maakindustrie staat om het 

even zo te duiden, dan zeg ik één spade dieper en je hebt hem al. Die inzet op die grote 

transities betekent automatisch dat wij vanaf vmbo-niveau tot en met universiteit op 

Zernike, Suikerterrein, Kardinge enzovoort, een enorme doorlopende leerlijn hebben. En dat 

gebeurt ook al. Als u met Noorderpoort en Alfa-college kijkt hoe de curricula zich daar 

ontwikkelen. 

01:33:24 
Voorzitter Niejenhuis: De heer Bushoff. 
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01:33:31 
De heer Bushoff: Tijdens het betoog van het college van de burgemeester zat ik de hele tijd 

na te denken wat ik hier over ga zeggen. Ik vond er wel iets van. Volgens mij zou het goed 

zijn geweest als er een dictafoon naast de burgemeester stond wat letterlijk had vertaald en 

opgeschreven wat de burgemeester zei, want dat is toch anders dan wat ik teruglees in de 

stukken die voorliggen. 

01:33:51 

Voorzitter Niejenhuis: Ik kan u verzekeren dat dit het geval is. 

01:33:54 

De heer Bushoff: Ik denk dat dit wel de kern raakt van het ongemak dat volgens mij breder, 

ook in deze discussie, in het test raadsleden zich afspeelde. Dat wat er staat toch weinig lijkt 

te raken aan wat de burgemeester zegt. Het heeft wel raakvlakken, maar het staat er niet zo. 

Misschien is het een goed idee voor het vervolg of voor het nieuwe stuk om eerst even naar 

de burgemeester te luisteren en het dan te gaan opschrijven. 

01:34:29 
Voorzitter Niejenhuis: Goed, dan constateer ik als voorzitter allereerst dat ook het college 

zich niet heeft laten weerhouden door deze korte notitie om een stevige bijdrage te leveren 

aan deze discussie en dan wil ik u vragen als raadsleden of u al uw vragen beantwoord heeft. 

Ik zie twee vingers nog. De heer Bolle als eerste. 

01:34:43 
De heer Bolle: Het is een nieuwe vraag naar aanleiding van het verhaal van de burgemeester. 

In april 2021 hebben wij een Rekenkamer rapport gekregen over subsidieverwerving Daar 

stond het Europese deel ook in en er stonden eigenlijk wel wat aanbevelingen in. Als ik het 

verhaal beluister dan kan ik het niet helemaal matchen met die dingen uit april 2021. Het 

zou kunnen dat in september al die aanbevelingen al geïmplementeerd zijn. 

01:35:17 

Voorzitter Niejenhuis: De heer Bolle heeft uw antwoord niet helemaal begrepen, geloof ik. 

01:35:23 
De heer Schuiling: Na de sluiting van dat rapport zijn ook een heleboel dingen gebeurd of 

staan nog op de rol en dat vereist nog heel wat inspanningen. Daarom vind ik het ontzettend 

moeilijk om dingen te kwantificeren als: wij gaan in de tweede ronde ESF 200 miljoen 

binnenhalen. Dat kan ik helemaal niet beloven. Ik kan ook niet zeggen: wij gaan zoveel 

banen creëren. Wij zijn bijvoorbeeld bij de grote transities ook afhankelijk van het tempo 

regionaal. De Nederlandse grens interesseert mij helemaal niets. Regionaal is tot en met 

Stavanger. 

01:36:09 
Voorzitter Niejenhuis: Die opmerking hoort in een bepaalde context. De heer Claassen, nee? 

De heer Bolle. 

01:36:15 
De heer Bolle: Is het dan niet een idee om, als het zo moeilijk te kwantificeren is, in ieder 

geval bijvoorbeeld jaarlijks terug te laten komen in de raad met een brief wat wij gedaan 
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hebben met het internationaliseringsbeleid? Hebben wij al iets bereikt? Waar zijn wij mee 

bezig? Want anders blijft het in het luchtledige dat zou zonde zijn, want er gebeurt van alles. 

01:36:41 
Voorzitter Niejenhuis: Die toezegging heeft u, de heer Bolle. Anderen nog tot slot. Nee? Dan 

rest mij de vraag of de discussie hiermee afgedaan is of dat wij deze discussie in de raad nog 

in enige vorm gaan voortzetten. Heeft iemand van u daar opvattingen over? De heer Bosch. 

01:37:04 
De heer Bosch: Ik denk dat de motie die [onhoorbaar] en ik en Student & Stad overwegen in 

motie Vreemd gaan gieten. Dan kan wat ons betreft dit stuk conform kunnen. 

01:37:20 
Voorzitter Niejenhuis: Kunt u een tipje van de sluier oplichten over de motie Vreemd die u in 

voorbereiding heeft? 

01:37:24 
De heer Bosch: Het ging over de platforms. 

01:37:26 
Voorzitter Niejenhuis: Dat heeft meer betrekking op de woningmarkt voor de student. 

Helder. Dat raakt dit stuk niet mee en dan zou dit stuk conform kunnen wat u betreft? Is 

iedereen het daarover eens? De heer Van Zoelen? 

01:37:39 
De heer Van Zoelen: Ik houd nog een slag om de arm om een motie in te dienen. 

01:37:43 

Voorzitter Niejenhuis: Kunt u daar iets over vertellen, wat dat behelst? 

01:37:46 

De heer Van Zoelen: Misschien willen wij wel een plint beest transition in plaats van alleen 

energietransitie. 

01:37:53 
Voorzitter Niejenhuis: Dan zien wij die motie van u graag tegemoet. Totdat wij die ontvangen 

hebben, stel ik voor om het stuk conform te agenderen en kunnen wij altijd nog besluiten 

om dat anders te gaan doen. Dank u wel allemaal voor de aanwezigheid en de bijdrage 

discussie en wel thuis. 

 


