
 
 
 
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 11:52 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Inspraak bijdrage Skaeve Huse Harkstede 
 
Beste raadsleden gemeente Groningen, 
 
Graag wil ik mijn zorg uiten over het voorgenomen besluit van de wethouder Van Der Schaaf tav het 
realiseren van het project “Skaeve Huse” aan de Hoofdweg 143A te Harkstede GN. Ik ben verbaasd 
zo niet geschokt over de manier waarop het college van de gemeente Groningen dit traject erdoor 
duwt. Aan een aantal zeer belangrijke go- nogo criteria wordt volledig voorbij gegaan. 
 

 
1.       De locatie voldoet niet aan de gestelde eisen van een “Skaeve Huse” project. Daar waar het 
project een slagingskans heeft, moet het aan de gestelde eisen voldoen en dat is niet het geval. Het 
ligt niet buiten de aangegeven grens van 100 meter van bewoning en de locatie ligt ook niet 
afgezonderd genoeg, maar langs de enige toegangsweg vanuit Harkstede naar de stad Groningen 
waar meer dan honderden kinderen en volwassenen dagelijks langs fietsen. Dit is dus zeker geen 
prikkelarme omgeving en maakt het risico op dreiging en gevaar voor de samenleving groot. Vanuit 
het college wordt hier volledig aan voorbij gegaan en met de opmerking “het plaatsen van een paar 
extra lantaarnpalen voor de veiligheid” wordt dit van tafel geveegd. 
 
2. Vanuit de gemeente Groningen is opdracht gegeven aan Breuer&Intraval om een onafhankelijk 
rapport op te stellen waarvan de uitkomsten bepalend zouden zijn voor het doorzetten of stoppen 
van het project. Zoals zelf door de gemeente aangegeven zou het project geen doorgang vinden als 
uit het rapport zou blijken dat daar geen draagvlak voor is. En uit het rapport blijkt heel duidelijk, er 
is geen draagvlak voor dit project. Dit wordt wederom volledig aan de kant geschoven. 
 
3. Tenslotte zijn er vele gesprekken geweest met de gemeente Midden Groningen waarin is 
aangegeven dat ook de gemeente Midden Groningen teveel bezwaren ziet om dit project op deze 
locatie doorgang te laten vinden. Ook dit is naast de vele gesprekken in een brief van de gemeente 
Midden Groningen aan de gemeente Groningen kenbaar gemaakt. Maar ook dit wordt volledig 
genegeerd. 
 
Het vertrouwen in het college van de gemeente Groningen is volledig gedaald door de vele 
tegenspraken, niet houden aan afspraken en het doorduwen van eigen mening boven het algemeen 
belang waar een gemeente toch voor is opgesteld. Daarom roep ik u als Raad op onze stem en 
belang te vertegenwoordigen en deze punten kritisch te bevragen, zonder zich te laten afschepen 
met wat onduidelijke/vage beheersmaatregelen, maar echt de kern bloot te leggen. Laat ons weer 
vertrouwen krijgen in de gemeente en neem besluiten waar draagvlak voor is. 
 
Dank alvast! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harkstede  
 
 


