
Vragen voor het vragenuur van 2 november 2022 van 19.00 – 19.50 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de fracties van Student&Stad, PvhN en VVD over een scootermeeting (Mirte 
Goodijk)

De politie heeft zondag 30 oktober op verschillende locaties in onze gemeente 120 boetes 
uitgedeeld aan deelnemers van een georganiseerde scootermeeting vanwege het 
overtreden van het samenscholingsverbod en verscheidene verkeersovertredingen. Bij deze 
scootermeeting, die van tevoren was verboden door de Burgemeester, werd er gevaarlijk 
gestunt en geracet op de openbare weg en werden politieagenten beledigd. 
Ondergetekende fracties keuren de acties van de deelnemers van deze scootermeeting dan 
ook af, en vinden dat er goed moet worden nagedacht over een structurele aanpak om 
overlast en escalatie te voorkomen.

Uiteindelijk is de ME ingezet en hebben er gevaarlijke achtervolgingen plaatsgevonden. Als 
reactie hierop verkondigden de organisatoren van de scootermeeting via social media dat ze 
niet gaan stoppen, maar juist groter en ‘gekker’ zullen terugkomen. 

1. Kan de Burgemeester een duidelijk beeld schetsen van de gebeurtenissen rondom de
scootermeeting van afgelopen zondag en de keuzes die hieromtrent zijn gemaakt?

2. Had de aanpak van de scootermeeting op 30 oktober het gewenste resultaat? Zo ja, 
wat speelde hierin een belangrijke rol? Zo niet, wat kunnen we er van leren? 

3. Denkt de Burgemeester, samen met onderstaande fracties, dat een repressieve 
aanpak mogelijk een escalerende werking kan hebben?

4. Wat is volgens de Burgemeester een eventuele (preventieve)
langetermijnoplossing voor het omgaan met dergelijke
bijeenkomsten die de openbare orde verstoren?
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II Vragen van de fracties van PvdA, SP. D66, PvdD, CDA en GroenLinks over lichtoverlast 
Westpoort (Julian Bushoff / Andrea Poelstra)

Sinds kort is er een groot Aldi distributiecentrum in de Gemeente Groningen, goed nieuws 
voor de praktische werkgelegenheid. Echter is de verlichting van de laadstations zo 
ongekend fel en continu aan dat mensen tot kilometers verderop door de gordijnen nog 
steeds een ongewenste lichtshow in hun woon- en slaapkamer hebben. Dit voorbeeld van 
ongewenste lichtvervuiling staat niet op zich. Ook in Garmerwolde is sprake van 
lichtvervuiling door buitenreclame van Van der Veen stellingen.

Deze lichtvervuiling en de daarmee gepaarde lichthinder is slecht voor mens, dier en natuur. 
Mede daarom bestaat er voor dergelijke bedrijventerreinen een zorgplicht richting de 
omgeving. Vanuit zowel een duurzaamheidsoogpunt evenals het voorkomen van overlast 
voor omwonenden is het belangrijk om deze lichtvervuiling zoveel mogelijk te beperken. 
Daarom hebben de fracties van de PvdA, SP D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en CDA 
de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de lichtvervuiling van het distributiecentrum van de Aldi en
van Van der Veen in Garmerwolde, zijn er bij het college nog meer voorbeelden 
bekend en deelt het college de opvatting van de fracties dat deze lichtvervuiling 
onwenselijk is?

2) Heeft het college mogelijkheden om op te treden tegen deze lichtvervuiling en is het 
college daartoe bereid? En/of hoe kunnen omwonenden die veel overlast ervaren 
hiertegen in het verweer komen en hoe kan de gemeente daarbij helpen? 

3) Is het volgens het college nodig en mogelijk om voor de toekomst regelgeving aan te 
passen zodat vooraf beter gestuurd kan worden op het voorkomen van dergelijke 
lichtvervuiling van bedrijven? Bijvoorbeeld met nieuwe bindende voorwaarden in 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en aanvullende  voorwaarden voor
bestaande vergunningen voor bedrijventerreinen? 

III Vragen van de fracties van PvdA en Groenlinks inzake wachtlijsten energiebesparende 
maatregelen (Irene Huitema)

De energieprijzen zijn enorm gestegen en op weg naar een CO2 neutrale gemeente biedt de 
gemeente Groningen hulp aan bij de verduurzaming van woningen. Onder andere in de 
vorm van verduurzamingsadvies en een bon van 50 euro om woningen te helpen met het 
verduurzamen en zo energie te besparen. 
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Het straatteam van PvdA kreeg meldingen van inwoners dat bij het aanvragen van deze 
regeling vanwege overweldigende belangstelling alle energiebronnen op dit moment zijn 
vergeven en alle nieuw aanmeldingen op een wachtlijst terecht komen. Daarom heeft de 
PvdA en GroenLinks de volgende vragen:

Vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat het zonde is en dat door een tekort aan 
deze cadeaubonnen niet meer huishoudens energie kunnen besparen en 
verduurzamen. Ziet het college mogelijkheden binnen het noodpakket om
hier iets mee te doen?

2. In de ontwerpbegroting 2023 staat dat de RREW regeling eind 2022 afloopt en dat er 
een plan van aanpak met oa een klusteam wordt opgesteld en opgericht  om kleine 
besparende maatregelingen in de woningen te kunnen nemen. Wanneer
is dit klusteam actief en is het college bereid om tot die tijd en in ieder geval tot eind 
2022 inwoners de mogelijkheid te bieden om nog wel deze bon aan te kunnen 
aanvragen?

IV Vragen van de fractie van de PvdD over doodgemaaide egels (Wesley Pechler)

Vrijdagmiddag kwamen de nieuwsbrieven van de gemeente Groningen binnen in de inbox 
van iedereen die zich ervoor heeft aangemeld. Een van de artikelen van deze week was een 
mooi stuk met tips over wat inwoners allemaal kunnen doen om hun tuin zo gastvrij mogelijk
in te richten voor egels. Het gaat slecht met de egel in Nederland. Natuurmonumenten 
schreef vorige week dat het aantal egels de afgelopen tien jaar is gehalveerd. 

Des te pijnlijker is het dat op diezelfde vrijdag het Dagblad van het Noorden berichtte over 
een ongeluk bij het maaien van een groenstrook in Beijum waarbij drie egels zijn gedood. 
Alhoewel een ongeluk in een klein hoekje zit, is dit niet de eerste keer dat dit gebeurt in de 
gemeente. Zeker in ecologisch hoogwaardig groen, zoals deze slootwallen in Beijum waar 
egels al jarenlang te vinden zijn, en zeker op grote maaiers, waarbij je nou eenmaal minder 
zicht hebt op wat er verscholen zit, is het van groot belang om voor het te maaien het groen 
eerst te inspecteren op de aanwezigheid van vogels en zoogdieren. Wij vragen dan ook aan 
het college:

1. Welke stappen kan en gaat het college zetten om deze incidenten zoveel als mogelijk 
te voorkomen?  
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