
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie griffie

Datum: april 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
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Geluidswerende-maatregelen-Buitenhof 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jurjen Zuijdendorp (projectmanager), jurjen.zuijdendorp@groningen.nl, 050 367 8283

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Op 28 april 2021 is de motie ‘Rust voor de Buitenhof’ aangenomen. Daarin heeft de raad het college 

verzocht om samen met bewoners van de Buitenhof, omliggende buurten en de bedrijven van het 

bedrijventerrein Kranenburg een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een zonnewal.

Het onderzoek brengt in beeld dat de techniek rondom energieopwekkende geluidsschermen 

veelbelovend is, maar ook nog in een ontwikkelfase zit. Uit het onderzoek blijkt dat het nog niet 

loont om te investeren in energieopwekkende geluidsschermen omdat de terugverdientijd in géén 

van de varianten valt binnen technische levensduur van zonnepanelen van 25 jaar.

Juridisch en ook praktisch gezien blijkt een geluidsscherm gecombineerd met zonnepanelen in deze 

fase nog ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Om deze reden wordt voorgesteld om door te pakken en 

aan de slag te gaan geluidswerende maatregelen voor het dichten van het ‘akoestisch gat’. De 

gereserveerde middelen worden ingezet voor conventionele geluidswerende maatregelen. Het 

wordt mogelijk gemaakt dat er in de toekomst nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 70 minuten beschikbaar. De spreektijd per fractie bedraagt 

maximaal 3 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van 

meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Geluidswerende-maatregelen-Buitenhof
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:jurjen.zuijdendorp@groningen.nl


Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De geluidsoverlast van de Ring Zuid voor de bewoners van de Buitenhof is al langere tijd een 

zorgpunt voor de raad. De raad zal nu goed willen checken of de voorgestelde maatregelen voldoen. 

Ook het feit dat de motie niet geheel wordt uitgevoerd (zonnewal), vraagt wellicht nog aandacht.

Voorgeschiedenis / dossier
De situatie rond de Buitenhof is uitgebreid aan de orde geweest tijdens de bespreking van de 

Voortgangsrapportage ARZ sept – dec ’20, politieke woensdag 14 april 2021, gevolgd door een motie 

vreemd aan de orde van de dag in de raad van 28 april 2021

Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/14-april/10:00/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-sept-

dec-20-collegebrief-10-3-2021 

gemeenteraad/2021/28-april/16:30/Rust-voor-de-buitenhof 

Zie verder het dossier: Aanpak-Ring-Zuid 

Nadere informatie
https://www.aanpakringzuid.nl/ 

https://www.aanpakringzuid.nl/
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