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Platform Cultureel Erfgoed Groningen (PCEG)             

pceg@groningenbinnenstad.nl  

 

 

Groningen, 11 december 2021 

 

 

Aan:  

de raadsleden deelnemend aan de meningsvormende sessie over de Actualisatie 

Binnenstadsvisie op Politieke woensdag van 15 december 2021 

 

 

Betreft: Actualisatie Binnenstadsvisie  

 

 

Geachte leden van de raad,  

deelnemend aan de meningsvormende sessie Actualisatie Binnenstadsvisie, 

 

Aanstaande woensdag heeft u een meningsvormende vergadering over o.m. de 

Actualisatie Binnenstadsvisie (Topweer, agendapunt 5).  

Wij hebben met grote belangstelling naar deze visie uitgekeken.  

 

Bij de bespreking van de bouwplannen van de RUG voor Oude Boteringestraat 

18 op Politieke Woensdag van 10 maart heeft de wethouder nadrukkelijk naar 

deze actualisatie verwezen, toen hij de toezegging deed dat er aan een 

stedenbouwkundig raamwerk zou worden gewerkt. Dit naar aanleiding van een 

bezorgde vraag van een van uw leden hoe aantasting van de binnenstad volgens 

een – onbedoelde - salamitactiek kan worden voorkomen. Zie voor het 

desbetreffende deel van het  verslag de bijlage bij deze brief (blz. 3 en 4). 

Wij weten niet of wij goede lezers van gemeentelijke stukken zijn; iets als een 

stedenbouwkundig raamwerk voor hogere bouw in de binnenstad hebben wij 

niet in de geagendeerde Actualisatie Binnenstadsvisie kunnen bespeuren. 

Volstaan wordt slechts met het noemen van enkele hoge gebouwen en projecten 

aan Grote Markt en Rode Weeshuisstraat (Mercado).  

 

Mogen wij erop vertrouwen dat u als onze volksvertegenwoordigers de 

wethouder blijft houden aan zijn eerder gedane toezegging? 

 

 

Terug in de tijd. In 2011 is de gemeente op de vingers getikt door de 

Erfgoedinspectie: de bestemmingsplannen voor de binnenstad waren te weinig 

conserverend. Of anders gezegd: er mocht groter en hoger gebouwd worden dan 

goed was voor het beschermde stadsgezicht. Het nieuwe, huidige 

https://kpc.webmail.kpnmail.nl/appsuite/
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bestemmingsplan is meer conserverend van aard. Na de komst van de landelijke 

Kruimelregeling is hierin een bres geslagen. Op grond van deze regeling kunnen 

in bepaalde gevallen extra bouwlagen aan een gebouw worden toegelaten. Die 

mogelijkheid zou de gemeente in het belang van het historische karakter van de 

binnenstad kunnen beperken door beleidsregels vast te stellen. Daarmee zouden 

dan gemakkelijker verstrekkende bouwplannen kunnen worden afgewezen. 

Andere monumentensteden, zoals Amsterdam, nemen het gemeenschappelijke 

kapitaal van de beschermde binnenstad wel serieus en hebben extra regels 

opgesteld. Overigens kunnen B & W elk bouwplan dat ingaat tegen het 

bestemmingsplan al afwijzen met een beroep op het bestemmingsplan, zeker 

omdat dat toch duidelijke beperkende regels bevat. Maar telkens wegen de 

economische belangen van bouwers zwaarder. Bovendien lijken de 

welstandscriteria stelselmatig in hun voordeel te worden toegepast.  

 

Tegen de achtergrond van het geldende bestemmingsplan komt de huidige 

vergunningenpraktijk in de binnenstad ondemocratisch over. Miskent de Raad 

niet haar rol als intermediair tussen de uitvoerende macht (B & W) en de 

burgers? Een open discussie over de wenselijkheid van een plan zoals dat van 

Mercado kan nu niet gevoerd worden. B&W wijzen in hun ad hoc-besluiten 

telkens op de organische ontwikkeling van de binnenstad, zonder met burgers en 

gemeenteraad een visie of raamwerk te ontwikkelen waarin die zou moeten 

passen. In feite geven B&W de binnenstad ten prooi aan machtige 

projectontwikkelaars, zoals de Rijksuniversiteit die de binnenstad steeds meer 

als haar campus beschouwt. Met dit hardnekkig visieloze stedenbouwkundige 

beleid, dat u als gemeenteraad tot nu toe heeft toegelaten, dreigt een (verdere) 

schaduw te worden geworpen over de stad en rest verontruste burgers en 

organisaties met hart voor hun stad slechts nog de mogelijkheid om in 

procedures te gaan klimmen.   

 

Mogen wij er op vertrouwen dat u de regie herneemt over de 

stedenbouwkundige ontwikkeling van vooral de binnenstad?  

En dat u om beleid gaat vragen waarmee paal en perk wordt gesteld aan de 

ruime mogelijkheden van de Kruimelregeling? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Platform Cultureel Erfgoed Groningen, 

 

waarbij zijn aangesloten de Bewonersvereniging Groningen Binnenstad, de 

Buurtvereniging het A-Kwartier, de Bewonersorganisatie HortusEbbinge, de 

provinciale commissie van de Bond Heemschut en de Stichting Vrienden van de 

stad Groningen.  
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Bijlage bij brief PCEG van 11 december 2021over Actualisatie Binnenstadsvisie 

 

Gedeelte uit verslag van Politieke Woensdag van 10  maart 2021 

 

 

...... .  

Voorzitter : Dan de heer Sietsma van GroenLinks. 

 

01:08:33 De heer Sietsma : Dank u wel, Voorzitter. Ik ga een beetje een 

onaardig woord gebruiken, maar ik bedoel het helemaal niet onaardig. Ik kan 

gewoon niet op iets beters komen. De wethouder schetst nu een proces van 

onderbouwing van dit ruimtelijke besluit, wat toch een beetje op een 

salamitactiek lijkt. Ik bedoel dat oprecht niet negatief. Er worden argumenten 

aangevoerd, zoals: "Wij hebben als het Mercador-gebouw en het gebouw wat 
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daarnaast staat. Die zijn ook hoger en massief. Die sturen de ontwikkeling". Dan 

komt uit het ene besluit het volgende besluit een beetje voort. Dat is precies 

waar ik wat moeite mee heb, want dan zitten we in deze raad over losse 

gebouwen te praten. En ik zou heel graag - als het niet over [onhoorbaar] en het 

niets blijkt te zijn - wel het gesprek hebben over hoe wij met nieuwe 

ontwikkelingen omgaan in de binnenstad. Vooruitlopend op het vaststellen van 

het omgevingsplan, want ik denk dat dat nog een paar jaar gaat duren. 

vooruitlopend op de is behandeld en denk dat dat nog een paar jaar gaat duren. 

 

01:09:36 Voorzitter : Dan is het woord aan de wethouder en die mag kijken of 

die van die fileerde salami weer één worst kan maken. 

 

01:09:43 De heer Van Der Schaaf : Ik weet dat de heer Sietsma het niet kwaad 

bedoelt. Dat heeft die ook keurig gezegd. Ik snap wat die zegt en voor een deel 

is dat ook zo. Stadsontwikkeling gaat op die manier. Je doet iets en vervolgens 

verandert er iets. Een stad groeit ook organisch. Dat is niet iets wat van de één 

op de andere dag bedacht wordt. Er zijn steden die zo ontworpen zijn, Sint-

Petersburg geloof ik. Maar de meeste steden groeien organisch en bouwen altijd 

voort op het voorgaande. In die zin is het ook onvermijdelijk dat dat soort 

dingen soms gebeuren. Dat kan je als salamitactiek beschouwen, maar het is ook 

een beetje zoals een stad zich ontwikkelt. Het punt wat de heer Sietsma wil 

maken is dat wij moeten oppassen dat het ons niet overkomt. 

 

01:10:30 De heer Van Der Schaaf : Dat wij vanuit een heldere opvatting over de 

ontwikkeling van de binnenstad gaan, ook als het over stedenbouw. Dat we daar 

een kader voor hebben. Dat het College en de raad het daar ook met elkaar over 
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eens zijn en dat we niet met elkaar in conflict komen, want dan spreken we elke 

week over bouwplannen. Dan weet het College ook wat de raad wil en kunnen 

we ons werk doen. Het lijkt me prima om daar eens over te spreken. We hebben 

ook de actualisatie van de binnenstadsvisie binnenkort aan de orde. 

 

01:10:59 De heer Van Der Schaaf : Het omgevingsplan past zich nog aan, maar 

duurt nog even. Ik kan me voorstellen dat we binnen die actualisatie 

binnenstadsvisie, een aantal passages wijden aan hoe we er nu mee omgaan en 

hoe we er in de toekomst mee willen omgaan. Wat het College betreft: wij zijn 

de laatste jaren heel terughoudend omgegaan met binnenstadsontwikkelingen. 

Tegelijkertijd vind ik ook dat - als er zich kansen voordoen - we een open 

gesprek moeten voeren. Zolang wij binnen de afspraken die wij gemaakt hebben 

over serieuze afwijkingen - en ook al mogen wij die als College zelfstandig 

vergunnen - dit met u als raad blijven delen, denk ik dat we kunnen voorkomen 

dat de zaken uit elkaar gaan lopen. 

 

01:11:42 Voorzitter : Dan kijk ik nog even rond. Ik wil de heer Sietsma er nog 

even aan herinneren dat het niet free week is. Dus salami was in dat kader 

misschien niet helemaal gepast. Ik heb in elk geval twee toezeggingen van de 

wethouder genoteerd. Hij kijkt nog naar de mogelijkheden van natuurinclusief 

bouwen in overleg met de RUG. Hij heeft een toekomstige discussie 

aangekondigd over het bestemmingsplan, over de binnenstad en over 
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de actuele binnenstadsvisie. Volgens mij waren dat de toezeggingen die de 

wethouder heeft gedaan. Ik zie iedereen instemmend knikken. Wij kunnen de 

discussie ook afsluiten. 

...... . 

 


