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Hekkema (PvdD), M. Sloot (Stadspartij 100%), J. Dijk (SP), E. Vaes (VVD), F. de Knijff (S&S), S. 
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Wijkvernieuwing de Wijert
00:16:15

Voorzitter: Goedenavond, welkom allen bij deze meningsvormende sessie over de 
collegebrief 'Wijkvernieuwing De Wijert - herstructurering De Huismeesters, brede 
belangenafweging en BEA'. Dat is voor de kijker thuis een Bomen Effect Analyse, mocht u dat
willen weten. U heeft het voor de eetpauze gehad over wijkvernieuwing in het algemeen en 
nu gaan we inzoomen op één van de wijken en dan ook nog slechts een klein deel daarvan. 
Het gaat niet om een besluitvormend stuk. De agendacommissie heeft in al haar wijsheid 
toch besloten tot agendering vanwege de ingrijpendheid van het project en de verschillende 
belangen die moeten worden afgewogen. Er hebben zich geen insprekers gemeld, dus het 
woord is zo meteen direct aan u. We hebben anderhalf uur de tijd. Dat betekent ongeveer 
vier minuten per fractie, exclusief interrupties. Daarvoor geldt zoals altijd: houd die politiek 
en kort. Deze sessie is bedoeld voor uw politieke vragen, maar vooral ook voor het geven 
van uw visie op wat is voorgelegd. Ik hoop op een goed debat. Wie kan ik dan als eerste het 
woord geven? We gaan naar de heer Van de Vendel van GroenLinks. Hij was net wat eerder.

00:17:28

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat wij elkaar hier 
spreken over de wijkvernieuwing in De Wijert. In deze koude en donkere tijden weet 
iedereen weer hoe belangrijk het is om een fijne en duurzame woning te hebben. We zijn 
ook blij dat er werk wordt gemaakt van de wijkvernieuwing in De Wijert. De wijk kan deze 
nieuwe energie en de bewoners die zijn komen wonen in de zuidelijke kwadranten goed 
gebruiken. We zijn blij dat er nu echt stappen gemaakt worden. We zijn ook benieuwd hoe 
het parkeerexperiment uit zal pakken. We hopen dat dit goed te handhaven blijkt en op 
deze manier ook een voorbeeld kan zijn voor andere plekken in de stad. Graag horen wij van
het college hoe de evaluatie van de handhaving plaats zal vinden.

00:18:16

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Voorzitter, daarnaast willen wij het uiteraard nog graag 
hebben over het groen. Gisteren was ik nog even in het zuidelijke kwadrant om eens te 
kijken hoe het erbij staat en het is volstrekt duidelijk dat het goed is dat hier nieuwe 
woningen komen met meer ruimte voor ontmoeting en groen. Echter, waarom moet nu 
eerst al het bestaande groen verwijderd worden? We snappen dat het punt van sociale 
veiligheid erg belangrijk is, maar veiligheid kan op verschillende manieren beleefd en 
gewaarborgd worden. In de huidige situatie hebben we geen bewijs kunnen vinden en ook 
niet gehoord over onveilige situaties die zich nu zouden voordoen op de binnenterreinen. 
Terreinen die sowieso veel opener en toegankelijker zullen worden bij de nieuwbouw. We 
snappen dat dit plan al heel lang loopt en dat iedereen zit te springen om te beginnen, 
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desondanks lijkt het ons essentieel om nogmaals het gesprek aan te gaan met De 
Huismeesters over het behoud van het bestaande groen op de binnenterreinen. Juist dit 
volwassen groen herbergt veel biodiversiteit en nestmogelijkheden. Het is zogenaamd een 
beetje 'rijker' groen. Dit soort groen hebben we nodig voor de ecologie, maar vooral ook 
voor de hittestress en een rijke groene omgeving.

00:19:35

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Juist in dit groen kun je ook een fijne, koele en rijke 
recreatiemogelijkheid of ontmoetingsplek aanbrengen voor de toekomstige bewoners. Laten
we dit samen met de toekomstige bewoners, die daar daadwerkelijk gaan wonen, doen. Als 
je het vanuit hun perspectief en hun belangen inricht en hen ook betrekt daarbij maak je er 
een sociale groene plek van, gedragen door de bewoners zelf, op basis van hun voorkeuren 
en niet op basis van de tekentafel. Voorzitter, we hebben ook een oproep: behoud al het 
groen, wat niet noodzakelijkerwijs verwijderd moet worden voor de bouwwerkzaamheden. 
Graag zou ik de wethouder vragen om hierover nogmaals het gesprek aan te gaan met De 
Huismeesters en toe te zeggen het groen op het middenterrein zo te beschermen. Daarnaast
zien dat we bij dit project, maar ook bij andere projecten, dat er vaak veel te laat een 
ecoloog wordt betrokken en een BEA wordt opgesteld. Daardoor zijn de plannen vaak al te 
ver gevorderd om nog voldoende rekening te houden met het bestaande groen. Wij 
overwegen hierover volgende week een motie in te dienen om duidelijk aan te geven dat 
het echt meer aandacht verdient op het goede moment in het proces vanuit de bouwende 
partijen.

00:20:49

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Het laatste punt wat ik graag nog mee zou willen geven,
is het volgende: galerijflats of portiekflats. In de fractie hadden we discussie en we hebben 
er meerdere gesprekken erover gevoerd. We vervangen de komende jaren veel woningen 
en hebben altijd het doel om de sociale cohesie te verbeteren. Sommige mensen zijn sterk 
overtuigd dat het juist door galerijflats zal verbeteren en anderen denken dat te zien bij 
portiekflats. Wij zouden het college graag willen vragen of wij weten of er onderzoek is 
gedaan naar wat beter is voor de sociale cohesie in wijken, portiek- dan wel galerijflats? Is 
het college anders bereid is om dit te onderzoeken? Dank u wel.

00:21:37

Voorzitter: Is dat nog een vraag voor de heer Van de Vendel? Voor de woordvoering. Nee, 
dan gaan we eerst naar de heer Vaes van de VVD. Ik heb aan u allen nog het verzoek om in 
de microfoon te spreken, als u uw woordvoering doet. Ik snap dat het eng is zo een ding 
dichtbij, maar ik zie de heer Dijk al moeilijk kijken. Hij is een beetje doof, dus doe hem een 
lol in deze akoestiek en praat in de microfoon.

00:22:00

De heer Vaes (VVD): Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn best doen. Het plan dat wij vandaag 
bespreken is qua opzet ruim, veilig, groen, een voorbereiding op de energietransitie en laat 
tevens een hoger aantal woningen zien. Dit plan heeft daarmee een positieve bijdrage op 
meerdere grote uitdagingen en behoeften van onze inwoners, nu en in de toekomst. Dat is 
mooi. Er zijn ook een aantal afwegingen te maken. Ten eerste de afweging tussen goede 
zichtlijnen en hoge beplanting. Of anders verwoord: de afweging tussen sociale veiligheid en 
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ecologische waarden en hittestress. Daarvan vindt de VVD-fractie dat sociale veiligheid 
vooropgaat. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn eigen buurt, maar we zullen 
moeten blijven zoeken naar creatieve oplossingen om ook de ecologische waarde en vooral 
de hittestress de aandacht te geven die het verdient. Dat is immers geen overbodige luxe. 
Met zo een groot stuk grond en nota bene een nieuwbouwproject moeten er toch 
mogelijkheden zijn om beide voor elkaar te krijgen. Ik wil de wethouder vragen te blijven 
kijken naar oplossingen, te blijven zoeken naar oplossingen, die wel kunnen.

00:23:12

De heer Vaes (VVD): Ten tweede de afweging tussen het realiseren van voldoende 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte en het behoud van zoveel mogelijk bomen. Wij 
vinden dat het hebben van veel groen en bomen in de wijk het aantrekkelijk en fijn wonen 
maakt, maar het hebben van voldoende parkeergelegenheid in een wijk maakt het ook 
aantrekkelijk en fijn wonen. Als deze keuzen met elkaar gaan concurreren, dan is het 
belangrijk dat die afweging qua belang goed genomen wordt. Daar ga ik graag iets dieper op 
in. In totaal worden er 143 parkeerplaatsen aangelegd. Volgens de nieuwe beleidsregels 
Parkeernormen 2021 dienen we te rekenen met minimaal 0,5 parkeerplaats per woning. 
Met 143 parkeerplaatsen op 286 woningen, dus een keuze voor het minimumaantal te 
realiseren parkeerplaatsen. Van die minimale 143 parkeerplekken is het plan dat we voor 47 
langsparkeerplaatsen experimenteren met een hybride parkeersysteem ofwel 47 
parkeerplekken uitsluitend 's avonds en 's nachts beschikbaar maken. Dat is een keuze 
waarmee we overdag de openbare ruimte meer willen benutten en dat is de positieve 
uitkomst, maar ook een plan waarmee we structureel en frequent overdag onder die 
minimale parkeernorm duiken. Overdag zijn er namelijk geen 143, maar slechts 95 
parkeerplaatsen beschikbaar. Dat is slechts 66 procent beschikbaarheid qua aantal 
parkeerplaatsen ten opzichte van het al lage minimumaantal parkeerplaatsen. Oftewel 0,33 
parkeerplaats per woning twaalf uur per dag, zeven dagen per week, met andere woorden 
50 procent van de tijd. Mijn zorg is dan ook: wat gaan die mensen doen met hun auto op de 
dagen dat ze thuiswerken, niet werken en in de weekenden? Is dit plan: voldoende bomen, 
maar te weinig parkeerplaatsen?

00:25:17

Voorzitter: U heeft een interruptie dan wel vraag van de PvdA.

00:25:22

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, voorzitter. Een vraag aan de VVD. Er wordt 
gesteld dat de parkeerdruk toe zal nemen. Hoe kijkt de VVD ertegen aan dat op dit moment 
nog niet de metingen zijn gedaan voor de parkeerdruk zoals die is in de huidige situatie, 
waarbij de huidige gelden betaald moeten worden om daar te parkeren. Hoe gaat dit samen 
met het toenemen van de parkeerdruk in uw opinie?

00:25:44

De heer Vaes (VVD): Dank u wel. Op zich wil ik, zo zal ik ook in mijn woordvoering verder 
vervolgen, dit plan niet direct de grond in wil boren. Laten we eerlijk zijn, het kan best zijn 
dat het aantal parkeerplaatsen, zoals in deze plannen genoemd, voldoende is. In Groningen 
hebben we, als ik me niet vergis, gemiddeld nul komma vier parkeerplaats per huis. Als we 
dan ook in de toekomst met deelauto's et cetera gaan werken en wellicht dat De Wijert een 
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plek is waar minder parkeerdruk heerst, dan zal het misschien best kunnen passen. Alleen ik 
vind wel en daar ga ik ook in mijn woordvoering nu verder op in -

00:26:26

Voorzitter: U heeft hiervoor nog ongeveer tien seconden.

00:26:29

De heer Vaes (VVD): Tien seconden? Dan ga ik het in mijn beantwoording meenemen. Dank 
je wel, voorzitter. Ik wil dit voorstel niet de grond in boren. Ik zie het idee van de wethouder 
en die intentie is goed. Het is volgens mij best een solide plan. Alleen, ik vraag me wel af, 
hoe pakt het nu in de praktijk uit? Daarbij wil ik dus ook een voorbehoud maken en ook een 
afspraak maken met de wethouder. Er wordt duidelijk in de stukken vermeld dat het gaat 
om een experiment, om iets wat we ook gaan monitoren en waar we een eindevaluatie op 
gaan toepassen. Dat betekent dat ik echt met klem willen verzoeken om de stem van de 
wijkbewoner in die monitoring en in die eindevaluatie zwaar te laten meetellen en ook de 
eindconclusie de beslissing te laten vormen. Dat was mijn woordvoering. Voorzitter, dank u 
wel.

00:27:20

Voorzitter: Dank u wel. Dat waren lange tien seconden, maar vooruit. Wil u nog op het 
knopje drukken?

00:27:24

De heer Vaes (VVD): Ja, dank u wel.

00:27:26

Voorzitter: Meneer Hekkema was u net voor, de heer Dijk. Dan gaan we daarna naar u.

00:27:31

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Ik kan me in grote lijnen 
aansluiten bij de woordvoering van de heer Van de Vendel van GroenLinks. Ik vind het nog 
wel even belangrijk om ook te benadrukken dat wij als partij heel blij zijn dat er in De Wijert 
nu sloop-nieuwbouw is, niet per se direct iets wat wij altijd zullen toejuichen, ook omdat er 
toch wel wat studies zijn die zeggen dat je jaren vijftig woningen ook kunt verduurzamen. De
kosten-batenanalyse is misschien nu nog wat negatief, maar er zijn al studenten aan de TU-
Delft geweest die daar toch anders over denken. Als we ook kijken naar het hele vraagstuk 
van wat we in de komende decennia moeten gaan vervangen aan sociale huurwoningen, 
misschien uit de jaren 50 of jaren 60, dan kan de vraag nog wel eens gaan ontstaan, kunnen 
we dan kijken hoe we op bepaalde plekken toch kunnen gaan verduurzamen en isoleren, 
een schil om die woningen gaan bouwen, als dat technisch haalbaar is? We zijn wel heel blij 
dat die 63 extra sociale huurwoningen erbij komen. Dat is ook een mooie manier om te 
verdichten in De Wijert.

00:28:33

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dan kom ik toch eventjes bij wat kritische punten 
waar de heer Van de Vendel ook aan heeft gerefereerd. Vooropgesteld, denk ik dat het goed
is als het college straks even reageert op het proces, vooral ook omdat natuurlijk het 
boomtechnisch adviesbureau echt aangeeft dat zij pas vanaf een heel laat stadium 
betrokken zijn bij de planvorming. Dat betekent dus ook dat het behoud van de bomen en 
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de houtopstanden niet is meegenomen in de initiële fase van het project. Dat is niet waar 
onze fractie, maar ik denk ook andere fracties, erg tevreden mee is. Ik denk dat het goed is 
als het college even reageert op die plannen. Om het recht te breien, is het misschien goed 
om te kijken of er ten opzichte van het aspect van die sociale veiligheid, waarvan ook mijn 
fractie zegt dat het een argument is dat niet helemaal gebaseerd is op gedegen onderzoek of
iets dergelijks, op de binnenterreinen toch nog wat aan groen en houtopstanden kan 
worden behouden. Die houtopstanden zijn natuurlijk niet alleen belangrijk voor het 
tegengaan van hittestress en als nestgelegenheid of schuilgelegenheid voor bijvoorbeeld 
egels en andere kleine zoogdieren, maar vooral ook belangrijk voor vogels en natuurlijk 
insecten. Als ik dan terugzien wat er in de planvorming staat, dan gaat het veel om 
sierbloemen. Een aantal fruitbomen, daar zijn we dan natuurlijk wel weer heel erg blij mee.

00:29:56

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Ik heb het in de vorige commissie ook aangegeven, 
hoe zorgen we er dan voor dat als we zo een binnenterrein gaan herinrichten, dat we ook 
kijken naar de ecologische uitgangspunten, dat we natuur- en duurzaamheid organisaties 
hierbij betrekken en dat we ervoor zorgen dat de wijkvernieuwing ook een ecologische 
versterking gaat betekenen. Dat is wat mijn fractie betreft ook hartstikke belangrijk om nog 
mee te geven aan het college. Ik denk ook dat we misschien nog met twee moties komen, 
waar de heer Van de Vendel ook aan refereerde, om te kijken naar: hoe gaan we nu die 
ecologie en het versterken van die biodiversiteit veel beter borgen aan het begin van het 
traject van ruimtelijke ontwikkeling, als het gaat om wijkvernieuwing en ook als het gaat om 
sloop-nieuwbouw.

00:30:40

Voorzitter: Daarover heeft u een interruptie van de heer Van Jaarsveld van het CDA.

00:30:44

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank u wel het. Volgens mij hoor ik – ik zou mijn verwarring 
graag weg willen laten halen door u – dat u zegt: "Omdat ik geen meldingen geen overzicht 
heb gezien van heel veel onveiligheid in die wijk, denk ik niet dat die zichtlijnen vergroten, 
de sociale veiligheid vergroten, nodig is en dan heb ik liever dat vogels kunnen broeden".

00:31:07

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Voorzitter, vooropgesteld ik denk dat het én van 
heel groot belang is dat vogels ergens kunnen broeden én dat we inderdaad sociaal veilige 
wijken hebben. Volgens mij hoeven die twee elkaar echt niet uit te sluiten. Ik kan me best 
voorstellen dat er ideeën zijn over hoe we de sociale veiligheid op bepaalde manieren 
versterken, ook in De Wijert, maar dan is de vraag: moet dat op dit binnenterrein en is er 
ook een andere manier mogelijk om dat te ontwerpen waarbij je én sociale veiligheid 
garandeert én ervoor zorgt dat we ook voldoende ruimte hebben voor vogels en andere 
diersoorten? Volgens mij sluit het elkaar niet uit.

00:31:43

Voorzitter: Nog een korte vervolgvraag, want dan heeft de heer Hekkema nog maar twintig 
seconden.
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00:31:50

De heer Van Jaarsveld (CDA): Als u nu moet kiezen tussen deze vorm met sociale veiligheid – 
waar wij een groot voorstander van zijn, als het zo gaat – en u weet ook dat die natuur, die 
houtopstand, die daar verloren gaat elders wordt gecompenseerd, wat is dan het probleem 
en waarom moet het dan per se hier van u?

00:32:09

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Volgens mij, omdat er in de herinrichtingsplannen 
nog best wel wat valt te verbeteren als het gaat om die ecologische versterking van het 
gebied. Dan kan ik me voorstellen dat je én sociale veiligheid kan waarborgen én ervoor kan 
zorgen dat het gebied qua biodiversiteit aantrekkelijker wordt. Volgens mij hoeft het elkaar 
niet uit te sluiten.

00:32:27

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dan wil ik graag afsluiten door het toch nog 
eventjes te hebben over de kredietaanvraag die er nog aan zit te komen kijken. We hebben 
nu één BEA ontvangen. In de collegebrief wordt al gesproken over twee BEA's, maar die 
zaten in eerste instantie natuurlijk niet bij de stukken en dat geeft een wat vertroebeld 
beeld. Mijn partij zou het liever integraal bekijken. Als je de openbare ruimte gaat 
herinrichten, dat je dan ook direct de BEA mee zendt of als stuk bij levert, als het gaat om 
het herinrichten van de openbare ruimte en de binnenterreinen. Volgens mij, zoals ik al 
eerder heb aangegeven, is het van belang om dat in samenhang te bekijken. Dank, 
voorzitter.

00:33:07

Voorzitter: Gelukkig heb ik al uitgelegd wat BEA's zijn. De heer Dijk.

00:33:12

De heer Dijk (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik vind het wel gepast om ook een beetje historie te
geven van dit deel van De Wijert. Het is al tien jaar, al tien jaar, dat huurders bij ons 
aankloppen in De Wijert dat de woningen gerenoveerd moeten worden. Al tien jaar lang 
geven zij aan dat er achterstallig onderhoud is en dat er verloedering plaatsvindt in de buurt 
en de wijk. Dan gaat het inderdaad over sociale veiligheid. Ik heb in de vorige sessie over de 
aanpak van wijkvernieuwing ook gezegd, dat wij bijvoorbeeld, als we door de buurt gingen 
waar we het nu over hebben, heel veel mensen tegenkwamen die de taal niet machtig 
waren. Je ziet dat dit iets doet met een buurt en dat er spanningen ontstaan. Als de overheid
tien jaar lang wegkijkt, maar ook de woningbouwcorporatie De Huismeesters wegkijkt en 
niet ingrijpt in huizen waar je door de ramen kon kijken en dan niet door het glas, maar 
ernaast. Vensterbanken waren zo verrot dat je er een vinger door kon steken. Dat doet iets 
met een buurt.

00:34:17

De heer Dijk (SP): Ik wil graag zo beginnen, omdat dat ook uitmondt in een vraag. Tot 2018 
was het steeds het idee van de woningbouwcorporatie De Huismeesters om deze woningen 
te gaan renoveren en is huurders voorgehouden dat ze in hun buurt konden blijven wonen 
en dat ze binnenkort renovatie kregen. Ik heb het over tien jaar lang, dus tien jaar lang 
betaal je huur en tien jaar lang wordt er én niet gesloopt én geen renovatie gepleegd. Begin 
2018 kwam de woningbouwcorporatie De Huismeesters ineens met het plan: we gaan 
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slopen. Het zal je maar gebeuren. Ontzettend veel woedende mensen belden mij of mijn 
partij. Er was echt woede en onrust onder de huurders. Zoveel woede dat het ons veel 
moeite kostte om deze groep huurders ook daadwerkelijk eensgezind te kunnen 
organiseren. Dan krijg je de boodschap te horen dat jouw wijk of jouw buurt gesloopt gaat 
worden. Ik vind het belangrijk om hierbij aan te geven – een beetje in het verlengde met wat
mijn buurman van de Partij van de Dieren net zei – als er gesloopt wordt, dan heeft dat een 
immense impact op een wijk en een buurt en met name op het sentiment wat er bij mensen 
is om nog verder te gaan meewerken aan wijkvernieuwing.

00:35:30

De heer Dijk (SP): Dan lees ik in het stuk dat we graag willen dat de cultuurhistorische 
waarden en de stedenbouwkundige structuur van de wijk behouden blijft. Daar ben ik een 
groot voorstander van. Daar is mijn partij een groot voorstander van en dat is cruciaal, maar 
zorg er alstublieft ook voor dat de sociale structuur en de bestaande verbanden in deze 
buurten en wijken behouden blijven. Naar mijn mening is die voor een heel groot deel al 
verloren gegaan, omdat mensen eieren voor hun geld hebben gekozen en ergens anders zijn
gaan wonen. Die hebben we ook aan de telefoon gehad. Ricoh, een Indische man, een 
supertoffe vent die zei: "Jimmy, ik trek het niet meer en ga ergens anders wonen, want deze 
buurt is aan het verloederen en ik zie het niet zitten om nog een paar jaar in de puin te 
zitten". Dat moeten wij onthouden, als we bezig zijn met wijkvernieuwing en met name als 
het gaat om fysieke en sociale wijkvernieuwing.

00:36:17

De heer Dijk (SP): Als het gaat over de inrichting van de openbare ruimte, zou ik het college 
willen vragen op welke manier zij bewoners hierbij gaan betrekken. Natuurlijk is het, zoals 
mijn voorgangers ook al hebben gezegd, heel erg belangrijk dat we sociale veiligheid hoog in 
het vaandel hebben. Over parkeren ben ik het ook helemaal eens met de VVD. Ik heb gezien 
in de brief dat er staat dat we tussentijds gaan monitoren en dat er een eindevaluatie komt. 
Dan is het cruciaal, met name in deze buurt, dat we ook echt goed luisteren naar de 
bewoners, hoe zij dit dan uiteindelijk ervaren.

00:36:48

De heer Dijk (SP): Tot slot, heel positief, na tien jaar gaan we eindelijk dit deel van De Wijert 
opknappen en komen er eindelijk goede huurwoningen – waarbij mensen niet meer naast 
het glas kijken als ze naar buiten kijken, maar door het glas naar buiten kunnen kijken – en 
hopelijk ontzettend goed geïsoleerde woningen met lagere energierekeningen. Ik heb daar 
vertrouwen in als ik de plannen lees. Echt tot slot, laten we ook, als we het over 
wijkvernieuwing hebben en bijvoorbeeld De Wijert er uitlichten, kijken of we niet 
wijkvernieuwing moeten gaan doen in een iets zuidelijker deel van deze wijk. Bijvoorbeeld in
de villawijk aan de Vestdijklaan is een groot tekort, een urgent tekort, aan sociale 
huurwoningen en daar moeten we het ook met elkaar over hebben.

00:37:33

Voorzitter: Voor een vraag of voor woordvoering? Dan gaan we naar de heer Rustebiel van 
D66.

00:37:38

De heer Rustebiel (D66): Dank u, voorzitter. Ik denk een goed betoog van de heer Dijk en dit 
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is in de kern wel waar wijkvernieuwing om gaat, ondanks dat er allerlei andere dingen 
bijkomen die we ook vanmiddag in het debatje hebben benoemd. Mijn fractie vindt het in 
de kern ook vooral een heel erg goed plan. Ik heb drie aandachtspunten die ik, nu we toch 
de kans krijgen, wil meegeven. Die verdichting van de sociale huur past ons wel. Dat je gaat 
verdichten in de stad is iets waar wij als partij groot voorstander van zijn. Het is inderdaad 
wel zo dat dit deel van de stad al een relatief hoog percentage sociale huur kent en 
inderdaad het zuidelijkere deel niet. Hier komen weer extra sociale huurwoningen bij en je 
moet die balans langs twee kanten in de gaten houden. Dan de discussie over het groen. Ik 
weet niet of het verdwijnen van een houtopstand of bossages wel per se ecologische 
achteruitgang is. Volgens mij zou je best wel binnen de kaders van het bestaande plan 
ecologische invulling kunnen geven, waardoor je juist meer kwaliteit krijgt op het gebied van
ecologie. Heel veel bossages en houtopstand zijn, als je kijkt puur vanuit ecologie, best wel 
schraal. Ik denk dat je, als je even ambitieus kijkt als college wat je hier kunt doen, een 
ecologische plus kunt doen, juist door die bossages te verwijderen.

00:38:52

De heer Rustebiel (D66): Dan het parkeerverhaal, heel interessant om dit te gaan proberen. 
Ik denk wel dat we ons moeten beseffen dat wij allemaal ambities hebben ten aanzien van 
parkeren. Mijn partij ook. Alleen, je moet de maakbaarheid van het parkeerbeleid ook in de 
gaten houden. Je kunt hier natuurlijk zo veel of zo weinig parkeerplekken aanleggen als je 
wil, maar dat kan ook wat betekenen voor de omgeving en de parkeerdruk daar. Kijk niet 
alleen naar dit plan en wat je daar kan doen qua verminderen van parkeerplekken, maar 
denk ook goed na over of die maakbaarheid, die ik nu zie als partij, niet betekent dat die 
overlast ergens anders terecht komt. Ik denk dat dit iets is wat goed in beeld moet blijven. 
Goed plan, ga vooral door!

00:39:37

Voorzitter: Mooi. Die kant. U was net zo enthousiast aan het swipen dat ik de hele tijd dacht 
dat het interrupties waren, maar nu wilt u echt het woord. We gaan naar mevrouw Sloot.

00:39:47

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u wel, voorzitter. Ik wil in ieder 
geval het verhaal van de heer Dijk, wat hij net deed, van harte ondersteunen. Als oud-
bewoner van De Wijert ken ik de situatie daar goed en ik heb daar nog veel kennissen 
wonen. Ik wil er wel een aantal zaken aan toevoegen. Ten aanzien van het parkeren. Ik noem
het een probleem en een ander noemt het een experiment. Ik denk dat het een probleem 
gaat worden. Dat weten we niet, want het is een experiment. Ik zou echt met klem willen 
vragen, de vraag van de VVD aan de wethouder, om zoveel mogelijk de bewoners te 
betrekken bij de monitoring van dit experiment. Dan kom ik toch weer op de bewoners. Ik 
heb dat in de sessie vanmiddag ook al even aangegeven. Platform De Wijert heeft 
aangegeven dat ze vinden dat ze ten aanzien van deze plannen heel goed zijn meegenomen 
in het proces, maar zij waren bijvoorbeeld niet op de hoogte van deze sessie van vandaag. 
Als dit soort zaken worden besproken in de gemeenteraad of in de commissie zouden zij er 
wel graag van op de hoogte willen worden gesteld.

00:40:53

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Gisteren was er een bijeenkomst, een 

8



inloop. Veel mensen die daar geweest zijn, wisten wel van plannen, maar die wisten niet van
het verminderen van de parkeerplaatsen af. Dat baart mij dan wel zorgen. Waar dat ligt in 
de communicatie, weet ik niet, maar ik zou het heel zonde vinden als dadelijk de plannen 
gerealiseerd worden en mensen achteraf ineens zeggen: "Dat wisten we niet en er was geen 
draagvlak". We hebben daar vandaag eerder voorbeelden van gehoord. Dat wil ik de 
wethouder wel meegeven, het is niet zo dat iedereen ervan af weet en staat te juichen. Dan 
heb ik nog een andere vraag, die ik in de gesprekken met bewoners ook heb meegekregen. 
Mensen die naar een wisselwoning gaan of naar vanuit die wisselwoning naar een nieuwe 
woning moeten een nieuw energiecontract afsluiten. Dat moeten ze gedwongen, want ze 
moeten naar een wisselwoning. Dat betekent dus dat ze waarschijnlijk voor hogere kosten 
komen te staan en wat gaan we daarmee doen? Stel, dat het mensen zijn die net boven die 
140 procent van het minimuminkomen zitten of ik noem maar wat. Ik heb een aantal 
mensen gehoord die zich ernstige zorgen maken over het feit dat wisselwoningen nieuwe 
energiecontracten betekenen en dus veel hogere lasten. Daar zou ik graag de wethouder 
nog wel even over willen horen. Verder denk ik dat de plannen, inclusief de binnenplaatsen 
met het groen, juist heel goed bedacht worden op dit moment. Dank u wel.

00:42:34

Voorzitter: Dank u wel. Ruim binnen de tijd, dat is ook wel eens leuk. Dan gaan we naar de 
heer Wennink van de ChristenUnie.

00:42:43

De heer Wennink (ChristenUnie): Dat gaat hier ook wel gebeuren, hoop ik. De ChristenUnie 
sluit zich aan bij de woorden van de heer Dijk van de SP omtrent de aanleiding en de 
invulling van de wijkvernieuwing in De Wijert. Ten aanzien van ecologie sluiten we ons aan 
bij de heer Rustebiel van D66 over het mogelijk moet maken van een x-aantal vierkante 
meters hoogwaardig ecologische groen. Wat betreft het experiment hoop ik dat er in ieder 
geval de vrijheid zal blijven om – dat zal ook, want het is een experiment – om na een aantal 
maanden, weken te zeggen, blijkbaar is er wel overdag parkeerruimte nodig en zo niet, dan 
laten we het experiment zoals het is. Wij hebben er alle vertrouwen in.

00:43:29

Voorzitter: Mooi. Dan heeft u daarover een vraag van mevrouw Sloot.

00:43:32

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Voorzitter, ik vraag me iets af. Stel nu dat
het experiment niet werkt, vindt u dan dat er ruimte moet worden gemaakt voor voldoende 
parkeerplaatsen? Dat er eigenlijk bij voorbaat al rekening moet worden gehouden, dat het 
misschien zou kunnen gebeuren?

00:43:53

De heer Wennink (ChristenUnie): Zoals ik het experiment lees, is een deel van het 
experiment ook het overdag niet beschikbaar maken van plaatsen die 's nachts wel 
beschikbaar zijn. Ik kan me voorstellen dat ten aanzien daarvan best kan blijken dat die 
plekken overdag wel nodig zijn. Zoals ik het lees, is het totaal aantal plekken voldoende.

00:44:11

Voorzitter: U heeft daarover ook nog een vraag van de heer Van Jaarsveld.
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00:44:15

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank. Ik denk dan, dat zal ik straks herhalen, waarom zou je nu 
testen of het ook zonder kan door het weg te halen? Waarom zou je het niet eerst laten 
staan en dan kijken wat de parkeerdruk is? Dat is toch een veel logischere manier?

00:44:35

De heer Wennink (ChristenUnie): Dat zullen de wethouders beter weten, maar ik kan me zo 
voorstellen dat als we experimenteren met parkeerplekken die 's nachts een parkeerplek 
zijn en overdag niet, dat het in principe een parkeerplek is die overdag niet beschikbaar is. 
Volgens mij halen wij dus niets weg in die zin, want er moet nog steeds 's nachts een 
parkeerplek zijn. Echter, misschien zie ik het experiment verkeerd.

00:44:55

Voorzitter: Een korte vervolgvraag vooruit. Hij heeft tijd zat namelijk.

00:44:57

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik vond het wat flauw, want nu klonk het net alsof ik dacht dat 
we het fysiek gingen slopen of zo. Dan bedoel ik natuurlijk niet, maar je haalt de 
parkeergelegenheid dan weg. Vindt u het niet met mij ergens logischer, om te zeggen: 
"Jongens, dit is een parkeerplek. We gaan even kijken of die echt nodig is en anders halen 
we die misschien overdag weg", in plaats van andersom?

00:45:17

De heer Wennink (ChristenUnie): Nee, volgens mij wordt dit plan gebaseerd op de 
parkeerbehoefte die er in de afgelopen tijd is geweest. Ik ga echter niet op de stoel van de 
wethouder zitten en ik hoor van de wethouder wel of dit een goed en gedegen plan is.

00:45:31

De heer Wennink (ChristenUnie): Volgens mij hebben we het duidelijk aangegeven. Er is 
voeding voor het experiment, er is een reden voor en het is een experiment. Mocht het niet 
werken, dan passen we het aan. Ik zie niet zo veel problemen.

00:45:43

Voorzitter: Dat was uw bijdrage, meneer Wennink? Wie? Dan moet ik toch op mijn blaadje 
kijken. De heer De Knijff van Student en Stad. Ik moet ook nog een handschrift lezen, dat niet
van mij is.

00:45:58

De heer De Knijff (Student en Stad): Ik kan me voorstellen dat het heel lastig is, maar goed 
gedaan, voorzitter. Dank u wel. Een aantal zijn al gezegd, maar ik wil nog wat dingen 
aanstippen. Heel goed dat er, in deze periode van woningnood en vraag naar meer 
betaalbare woningen, 60 woningen extra bijkomen. Naast het betaalbaar zijn, is er ook 
behoefte aan woningen die goed en duurzaam zijn. Zaken als asbest, schimmel en betonrot 
– dat zie je zelfs in het gemiddelde particulier verhuurde studentenhuis niet – zijn nog erger, 
dus het is dan ook wat ons betreft heel goed dat daar nu iets aan gaat gebeuren. Dan over 
die twee dilemma's: het parkeren en het groen. Wat betreft parkeren zijn we vooral heel 
benieuwd hoe het gaat uitpakken. Als het werkt, lijkt het ons een hele slimme balans tussen 
zowel voldoen aan de parkeerbehoefte als aan het herwinnen van de openbare ruimte. We 
zijn er heel benieuwd naar.
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00:46:53

De heer De Knijff (Student en Stad): Hetzelfde geldt voor het groen en daarbij kan me 
voornamelijk aansluiten bij wat GroenLinks heeft gezegd: zoveel mogelijk behouden, maar 
wel zodat het niet ten koste gaat van die sociale veiligheid en in gesprek gaan met 
omwonenden hoe zij het graag zouden willen zien. Dan nog één puntje over de energie. In 
de eerdere stukken stond dat een warmtenet de beste optie zou zijn geweest, maar dat gaat
hier nu niet gebeuren. Het logisch dat er niet op gewacht wordt tot daar een keer een 
warmtenet wordt aangelegd, maar het zou wel heel zonde zijn --

00:47:26

De heer De Knijff (Student en Stad): Er staat in de stukken: "We hebben geen koppelkansen 
gemist, omdat er geen concreet plan is om daar warmtenet naartoe te leggen". Dan heb je 
het juist wel gemist, maar dan ben je gewoon te laat. We zijn heel benieuwd hoe de 
wethouder dat ziet en hoe gaan we in de toekomst voorkomen dat dit soort dingen wel 
zoveel mogelijk samenlopen en dat niet nu eerst al die woningen een individuele 
warmtepomp krijgen en dan over tien jaar misschien nog wel aan dat warmtenet kunnen? 
Daar zijn we heel benieuwd naar. Over het algemeen hele goede plannen en heel goed dat 
hier iets gaat gebeuren. Dank u wel.

00:48:00

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Tjepkema van de PvdA.

00:48:04

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, voorzitter. Voorzitter, ik kan er kort over zijn. 
Partij van de Arbeid is blij met het uitvoeren van deze ontwikkeling, waarmee in de 
wijkvernieuwingsplannen voor De Wijert als geheel een volgende stap wordt gezet. Met 
deze sloop-nieuwbouw wordt slim verdicht, waardoor we meer sociale huurwoningen 
toevoegen en zo bijdragen aan een grote opgave in de volkshuisvesting van Groningen. 
Bovendien wordt niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit toegevoegd. De oude naoorlogse
woningen maken plek voor moderne woningen en daardoor wordt straks energie bespaard. 
Buurtgenoten kunnen elkaar ontmoeten in de binnentuinen. Voor de Partij van de Arbeid is 
deze verbinding essentieel voor het slagen van een ongedeelde wijk. Echter, voorzitter, een 
aantal dingen kunnen misschien beter. Daarom hebben we ook een aantal vragen aan de 
wethouder. Allereerst is het terecht dat de huidige bewoners straks terug kunnen komen in 
deze nieuwe huizen en bewoners moeten goed mee kunnen praten over de plannen. Dat is 
voor de PvdA echt van waarde. Onze inwoners moeten kunnen voelen dat ze invloed 
hebben op hun eigen leefomgeving.

00:49:00

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Mede daarom sluit ik me graag aan bij de heer Dijk, 
waar het gaat om het feit dat dit een blijvend punt is waar we aan moeten werken. Ten 
tweede snap de Partij van de Arbeid de keuze voor het kappen van bomen, maar ideaal is 
het zeker niet. We kunnen ons voorstellen dat dergelijke afwegingen in het combineren van 
functies vaker voor gaan komen. Een vraag aan de wethouder is hoe hij hiertegen aankijkt 
en hoe hij dit ziet samengaan met het herwinnen van de openbare ruimte. Daarnaast sluit ik 
mij graag aan bij de eerder gestelde vragen van onder andere GroenLinks en de Partij voor 
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de Dieren om naar goede oplossingen te zoeken waarmee meer bomen behouden kunnen 
blijven en de plek van onderzoek hiernaar in de planvorming.

00:49:38

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Verder kan ik wat betreft verkeer aansluiting vinden
bij eerdere sprekers van de VVD en de SP, waar het gaat om het goed monitoren van de 
aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen, juist voor bewoners, want daarvoor is het 
natuurlijk belangrijk en daar doen we het ook voor. Daarnaast wordt in het 
wijkvernieuwingsplan De Wijert erg grote waarde gehecht aan de gemengde wijk. In dit plan 
zien we dat meer sociale huurwoningen toegevoegd worden. Dat juichen we toe en is erg 
belangrijk. Vraag aan de wethouder is alleen hoe dit bijdraagt aan een gemengde wijk? Voor 
de PvdA is een mix van sociale huur met bijvoorbeeld betaalbare koop, middenhuur en 
misschien ook wel dure huur juist belangrijk voor een wijk als De Wijert. Ik kan me overigens
ook, net als de SP, wel voorstellen dat we dat wellicht in een ander deel van De Wijert goed 
op zouden kunnen lossen met daar toevoegen van een aantal sociale huurwoningen.

00:50:27

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Tot slot, voorzitter, in deze plannen wordt 
gesproken over een mix van verschillende doelgroepen. Hier wordt alleen niet actief op 
gestuurd, als het gaat om de mensen die in deze woningen komen. Hoe zorgt de wethouder 
ervoor dat er een diversiteit aan doelgroepen ontstaat in deze wijk, in deze woningen, die er 
samen ook echt een wijk van maken? Dank u wel.

00:50:45

Voorzitter: U heeft nog een vraag van het CDA.

00:50:48

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, voorzitter. Ik heb twee korte vragen met de 
aankondiging van een vervolgvraag. De eerste vraag: denkt de Partij van de Arbeid, net zoals
in de aankondiging van de inbreng, nog steeds dat dit kort was? De tweede vraag is 
misschien ook wat cryptisch. Waar denkt de Partij van de Arbeid dat de meeste mensen zijn 
op een zondag tussen negen uur 's ochtends en zes uur 's avonds?

00:51:14

Voorzitter: Gaat u gang.

00:51:20

De heer De Knijff (Student en Stad): Of het kort was? Nee, het had wel iets korter gekund, 
moet ik zeggen. Er kwamen heel veel punten bij, doordat je goede punten van collega's 
hoort en het daar mee eens bent. Dan blijf je doorgaan natuurlijk. Op de vraag waar mensen
op zondag zijn, van negen 's ochtends tot zes uur 's avonds. Ik weet niet of u de kerk wil 
horen? Over het algemeen daar natuurlijk een dagdeel in ieder geval. Verder moeten 
mensen dat ook lekker zelf weten. Het Stadspark misschien?

00:51:50

Voorzitter: De aangekondigde vervolgvraag.

00:51:53

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, voorzitter, voor de gelegenheid. De kerk reken ik goed, 
maar ik had liever 'thuis' gehoord. Het hele punt met dit plan is dat je best kunt denken dat 
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er veel mensen zijn die overdag werken en ook kunt denken dat er mensen zijn die denken: 
ik reis met de auto naar mijn werk en een parkeer ik de auto daar en niet thuis. Echter, op 
een zondag, een zaterdag of op een feestdag zou ik me kunnen voorstellen dat er mensen 
zijn die tussen negen en zes de auto voor de deur parkeren. Vindt u niet met mij dat in deze 
plannen voor hybride parkeerplekken daar in ieder geval dan een uitzondering voor zou 
moeten komen?

00:52:29

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ik ben voornamelijk benieuwd wat de wethouder 
daarvan vindt. Mocht dat echter een manco zijn, dan kan ik me zomaar voorstellen dat we 
daar eens een keertje naar gaan kijken.

00:52:38

Voorzitter: Dank u wel, dan kijk ik nog even rond. Zijn er nog fracties die het woord willen 
voeren? U zit zo verstopt in de hoek. De PVV.

00:52:50

Mevrouw Blauw (PVV): Dank u, voorzitter. Normaal doet mijn collega Dennis Ram 
commissies die met wonen te maken hebben en de kennis ligt ook wat meer bij hem. Echter,
omdat ik zelf in De Wijert woon, ben ik erg begaan met deze woonwijk en weet ik ook 
precies wat er gaande is. Ik hoor ook uit eerste hand wat er leeft onder de bewoners van De 
Wijert. Het is goed dat er een plan wijkvernieuwing is. Er komen meer woningen en 
woningen worden gerenoveerd, wat hard nodig is. Tot zover het positieve gedeelte.

00:53:21

Mevrouw Blauw (PVV): Mevrouw Sloot zei er net ook al wat over, het gedeelte over 
bewoners in wisselwoningen. Zij zijn zeer ontevreden. Beloften aan deze inwoners worden 
namelijk niet nagekomen. De herbouw duurt veel langer. Mensen moeten veel langer 
oftewel onnodig lang in wisselwoningen zitten, wat zij als heel erg onprettig ervaren. Het 
woongenot gaat achteruit. Mensen wenden zich ook tot de PVV en geven aan dat ze geen 
prettige leefomgeving meer hebben. We raken deze mensen helemaal kwijt en er wordt niet
voor ze gezorgd. Ze zitten jarenlang in een traject wat echt killing is. De heer Dijk noemde 
het net ook al, mensen vertrekken en gaan ergens anders heen. Dan verdwijnt ook de 
sociale cohesie in de wijk. Onze vraag is aan het college: waarom duurt het zo lang om deze 
huizen op te leveren? Waarom zitten mensen zo lang in wisselwoningen? Hoe sociaal zijn 
woningcorporaties met betrekking tot de hoge energieprijzen in deze wisselwoningen, wat 
een feit is? Onze vraag is: wie is hier verantwoordelijk voor? Het college, de gemeente of 
woningcorporaties? Het laat nu mensen namelijk letterlijk in de kou zitten.

00:54:42

Mevrouw Blauw (PVV): Dan de parkeerplaatsen, hier is ook al veel over gezegd, lijken te 
weinig. Huizen worden afgebroken en de wijk wordt opnieuw ingericht met sociale huur, 
meer groen en plek voor fietsen en dus minder parkeerplaatsen. Wij vragen ons af of er wel 
een onderzoek onder de bewoners van De Wijert is geweest over hoeveel parkeerplaatsen 
zij nodig hebben. Als dit niet het geval is, waarom is dat niet gedaan? Afsluitend, willen wij 
ook aandacht vragen – het is ook al veel genoemd – voor de sociale veiligheid in de wijk. 
Dank u, voorzitter.
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00:55:18

Voorzitter: Dank u wel. Het CDA.

00:55:27

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, dank. Ik ga het uitsluitend over parkeren hebben. 
Parkeren is heel belangrijk als je een auto hebt en als het even kan in de buurt van je huis. 
Als we er nu voor kiezen om meer huizen toe te voegen zonder van tevoren hebben 
gemeten wat de huidige parkeerdruk is, wetende dat überhaupt niet alle woonadressen 
bezet zijn geweest in de afgelopen jaren, dan is dat een groot risico. Als je tegelijkertijd 
opschrijft, dat je niet wil dat de straten eromheen overdag overbelast worden, maar wel 
zegt: "Als jij je auto 's avonds hebt geparkeerd op een plek die overdag niet toegankelijk was,
maar 's avonds wel en je hebt de volgende dag niets te doen, dan moet die voor negen uur 
weg zijn".

00:56:09

De heer Van Jaarsveld (CDA): Als je dan vervolgens ook zegt te gaan handhaven, dan krijg je 
een situatie waarin die auto verplaatst moet worden. Als dat niet binnen de straat kan, dan 
moet het naar de straat eromheen. Voorzitter, het waterbedeffect dat mij vaak om de oren 
wordt gegooid door – hoe heet de beste man van GroenLinks ook alweer – Benni Leemhuis 
zou ik nu graag terugkaatsen naar het college. Het lijkt me onverstandig om dit te doen. Ik 
heb in mijn interrupties laten doorschemeren – het was denk ik heel subtiel – dat ik denk: 
doe deze pilot of dit experiment andersom. Ga eerst kijken, hebben we overdag ruimte over 
in die straten en kunnen we dan misschien de westkant vrijmaken in plaats van dat we 
zeggen, het is vrij en je verplaatst je auto maar en dan gaan we achteraf wel kijken of we 
misschien tekortkomen.

00:56:54

De heer Van Jaarsveld (CDA): Als je er dan toch voor zou kiezen om dit op deze manier te 
doen, dan denk ik dat we met zijn allen eerlijk zouden moeten zijn over of er uitzonderingen 
nodig zijn. Er zijn momenten waarop je niet kunt denken dat mensen overdag massaal weg 
zijn. Ten minste de helft van wat je nu al inschat zou weg moeten zijn. Dan denk ik: op een 
kerstdag. De kerstsfeer komt er weer aan en we gaan dat vooral thuis vieren met familie die 
ook op bezoek moeten komen en liever niet heel ver weg parkeren. Die stapeling van dingen
zou moeten maken dat wij zeggen, laten we in ieder geval rondom feestdagen of ieder geval 
zondag, de dag des Heren, en als het even kan ook op zaterdag die westkant vrijhouden om 
te parkeren. Dan maar een breed trottoir door de week en niet in het weekend.

00:57:42

De heer Van Jaarsveld (CDA): Het zou onze fractie een lief ding waard zijn, als we de pilot 
omkeren. Als we dat niet doen, dan in ieder geval voor feestdagen en weekenden een 
uitzondering te maken. Ik hoop heel erg dat de wethouder het niet op een, denk ik, unaniem
gesteunde motie laat aankomen.

00:57:57

Voorzitter: Daarover heeft u eerst een vraag van de PvdA en ik zie de heer Dijk ook al met 
zijn vinger in de lucht.
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00:58:01

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik ga die van de PvdA niet beantwoorden, dus we kunnen gelijk
naar meneer Dijk. Grapje.

00:58:06

Voorzitter: Dat is aan u, maar ik laat de vraag wel stellen.

00:58:08

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Voorzitter, ik ben heel erg benieuwd hoe de heer 
Van Jaarsveld kijkt naar het eventueel onderzoeken van parkeergelegenheden elders? Wel 
dichtbij, maar niet per se op een plek waar je de hele openbare ruimte ook mee belast. 
Bijvoorbeeld een parkeergarage of iets dergelijks. Zou een onderzoek daarnaar een goed 
idee zijn?

00:58:29

De heer Van Jaarsveld (CDA): Weet u, wij hebben een parkeergarage daar en die gaan we 
slopen. Als u dan die gaat slopen en tegelijkertijd uw eigen college vraagt, onderzoek eens of
een parkeergarage zou kunnen helpen, dan zou ik denken: ik vind dat geen gek idee, maar 
hij staat er al en wordt weggehaald. Het zou dus mijn voorkeur hebben om in ieder geval 
voor de weekenden en feestdagen op dat brede trottoir te blijven kunnen parkeren. Echter, 
als u zegt: nee, dat ga ik niet steunen, maar ik wil wel meedenken over gelegenheden elders,
dan zou ik dat vanzelfsprekend in ieder geval iets vinden.

00:59:01

Voorzitter: De heer Dijk.

00:59:03

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik zei het al een beetje in reactie op de VVD dat ik de zorgen 
best snap als er zo een pilot wordt voorgesteld. Vervolgens word ik enigszins gerustgesteld 
als er monitoren en daarna evalueren staat. Echter, ik heb er zelf geen onderzoek naar 
gedaan, dus ik vind het een beetje moeilijk om op uw voorstel in te gaan over op welke 
dagen wel en niet. Dat bevreemdt mij een beetje. Of u moet onderzoek hebben gedaan 
onder bewoners. Dat zou ik tof vinden en dan ben ik echt benieuwd wat de uitkomst 
daarvan is. Mijn vraag: waarop baseert u úw voorkeuren voor die dagen, in tegenstelling tot 
wat er nu voorgesteld wordt?

00:59:38

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, ik moet de heer Dijk teleurstellen, dat onderzoek 
heb ik nog niet gedaan. Toch denk ik met mijn rekenvaardigheden dat voor 285 huishoudens
96 parkeerplekken die overdag beschikbaar zijn te weinig is. Ik kan me voorstellen dat je wil 
dat mensen weg zijn overdag, buitenhuis. Toch zitten we ook in een tijd waarin heel veel 
mensen steeds meer thuis gaan werken, dus dat probleem heb je überhaupt al. Je hebt ook 
dagen waarop heel veel mensen, natuurlijk sommige uitgezonderd, thuis zijn, zoals de 
weekenden en feestdagen. Ik meen niet dat ik een onderzoek onder bewoners nodig heb 
om te denken dat 96 te weinig is.

01:00:19

Voorzitter: De heer Dijk nog.
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01:00:20

De heer Dijk (SP): Voorzitter, dat is een constatering dat u dat onderzoek ook niet heeft 
gedaan, dus dan is het uw woord tegen wat hier in het voorstel staat. Ik vind het moeilijk om
daar een afweging in te maken en dan kan ik niet.

01:00:32

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dar begrijp ik. Oh, sorry voorzitter, mag ik? Ik begrijp wat u 
zegt. Ik zou het erg gezellig vinden, als wij misschien samen een klein onderzoekje zouden 
inplannen. Ik heb het college niet zien schrijven, dit is genoeg op elk moment overdag. Ik 
denk dus niet dat het mijn woord tegen het woord van het college is. Het is een oprechte 
vraag van mij met inderdaad een ondertoon van vooringenomenheid, dat geef ik toe. Zullen 
we samen een onderzoek doen, meneer Dijk?

01:01:02

Voorzitter: Ik voorzie een buurtonderzoek van de SP en het CDA. Dat lijkt me leuk. Mevrouw 
Sloot, u had ook nog een toevoeging.

01:01:08

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): U mag Mariska zeggen, voorzitter. Ik 
wilde net zeggen, zullen we dan voorstellen om alsnog dat onderzoek te doen? Ik weet niet 
of jullie dat met zijn tweeën moeten doen of dat het vanuit de plannenmakers moet 
gebeuren. Als er, wat mevrouw ook zegt en wat ik ook heb gehoord, ook naar aanleiding van
gisteren, zoveel mensen zijn die zeggen: maar er komen meer huizen bij en er gaan meer 
parkeerplaatsen weg, volgens het nieuwe beleid. Het is dus niet een win-win-, maar een 
verlies-verliessituatie. We kunnen allemaal wel rekenen dat het misschien te weinig is, maar 
misschien moeten we het ook onder de mensen die daar wonen en die auto's hebben, 
onderzoeken. Als jij terugkomt naar een woning, moet je dan je auto niet meer meenemen?

01:01:51

Voorzitter: U had uw woordvoering al gedaan. Daar bent u van op de hoogte?

01:01:55

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Hoe gaat het dan? Stel, je gaat verhuizen 
vanuit die wisselwoning naar je nieuwe woning, moet je dan je auto wegdoen? Ik denk dat 
we dit onderzoek gemeentebreed moeten oppakken.

01:02:06

Voorzitter: Het was niet echt een vraag aan u, meer aan het college, maar gaat uw gang.

01:02:10

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik ben benieuwd wat de wethouder vindt. Ik vind het geen 
gekke gedachte. Specifiek, mocht het college het niet doen, dan zou ik graag mijn 
qualitytime met de heer Dijk koesteren en u niet uitnodigen. Nee, grapje. U mag meedoen.

01:02:23

Voorzitter: Ik zie nog twee handen. Ik moet daarbij wel opmerken dat de heer Van Jaarsveld 
door zijn tijd is. Ik sta ze toch toe, want ik vind het wel leuk debatje worden. De heer Van de 
Vendel, ga je gang. Ik kom daarna nog bij de heer Wennink.

01:02:35

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Dank je wel. Ik vroeg me af, het lijkt mij heel mooi om 
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hier in ieder geval een experiment mee uit te voeren. Dat kan kortdurend en het kan lang 
duren. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten. Wij allemaal volgens mij. Wij zijn er 
allemaal denk ik mee eens dat het fijn is als mensen op een acceptabele manier kunnen 
parkeren. Het is toch veel makkelijker om het eerst wel op deze manier in te voeren en dan 
daarna die parkeerplekken vrij te geven dan andersom, want dan zijn mensen al ergens aan 
gewend. Dan parkeren ze de hele tijd hun auto daar en mag het opeens niet meer. Dit is 
toch veel minder prettig dan dat het opeens, mocht het nodig zijn, wel altijd mag. Daarom 
lijkt dit me een hele logische manier om dit te doen. Dan weet je precies welke mensen er 
komen wonen -

01:03:19

Voorzitter: Nu moet u wel een beetje met mij gaan meewerken. Ik sta nog een paar vragen 
toe, maar dan geen hele betogen, alstublieft.

01:03:27

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Bent u dat met mij eens?

01:03:28

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik begrijp uw gedachtegang best, dat je beter van een 
vervelende situatie en gewenning naar iets wat fijn is toe kan werken, dan andersom. Toch 
zou ik wel willen zeggen, ik denk dat het onverstandig is om het te doen zoals het nu voorligt
en niet om te draaien. Is dit college het met mij eens is dat je meer plekken nodig hebt, als 
iedereen thuis is? Immers die 47 gaan we 's nachts inzetten, omdat we dan verwachten dat 
er meer mensen thuis zijn. Mijn enige stellingname hierin is dat er op andere momenten óók
meer mensen thuis zijn en niet alleen 's nachts. Als het college dat met mij deelt, dan denk ik
dat we dit ofwel moeten omdraaien of mij in ieder geval tegemoetkomen door voor 
weekenden en feestdagen een uitzondering te maken. Als dat gebeurt, kan ik u stiekem 
laten doorschemeren, dat wij er een minder groot probleem mee zouden hebben dan 
wanneer we allebei niet zouden krijgen.

01:04:19

Voorzitter: Heeft u daar nog een nieuw inzicht in, de heer Wennink? Dan graag de vraag én 
antwoord kort.

01:04:27

De heer Wennink (ChristenUnie): Vraag en antwoord kort. Ik denk dat het samen te vatten is 
met de vraag: heeft u de onderbouwing voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen 
gelezen? Zo ja, bent u het met de onderbouwing eens? Wat hoopt u met een nieuw 
experiment op te halen wat niet in onze eigen beleidsregels of parkeernormen staat.

01:04:58

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, heb ik het gelezen? Ja, maar de vervolgvraag is of ik 
het ermee eens ben. Je gooit het in een model en er is betaald parkeren, dus de factor waar 
je het mee moet vermenigvuldigen daalt. Ik zeg A. je hebt een grote groep die er al woont en
een auto heeft. Die gaan niet spontaan denken, we hebben nu betaald parkeren, dus ik 
verkoop mijn auto. In ieder geval niet allemaal tegelijk. B. als je deze factor generiek toepast,
op alle dagen en dagdelen behalve 's nachts, houdt het er geen rekening mee dat er meer 
momenten zijn waarop mensen thuis zijn. Die vraag heb ik u gesteld en toen heeft u gezegd: 
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" Ik zie het probleem niet helemaal, dus we kijken het wel aan". U houdt dus die 
mogelijkheid ook open. Ik ook, alleen nogmaals, ik heb er een bepaald beeld bij wat eruit 
gaat komen. Goed, ik ga mezelf herhalen. Dat doe ik graag overigens.

01:05:42

Voorzitter: Ja, maar daar hebben we geen tijd meer voor, dus dat we gaan we niet doen. 
Even kijken. Volgens mij zijn dan alle fracties aan het woord geweest, als ik het goed heb. 
Dan heb ik hier weer heel streng op mijn blaadje staan hoe lang het college heeft. Dat is 
twintig minuten. Dat moet toch lukken.

01:06:03

De heer Van Niejenhuis: Ik zal mijn best doen, voorzitter. Allereerst even vooraf, voordat ik 
naar de vragen gaan die door uw raad zijn gesteld. We hebben het vandaag over een 
belangrijk project voor De Wijert en zeker ook voor de mensen die behoefte hebben aan een
nieuwe, goede en betaalbare woning. Er ligt hier een mooi plan, wat op basis van een aantal 
vaste uitgangspunten tot stand is gekomen. Die uitgangspunten die wil ik even noemen, 
want dat verklaart meteen waarom we nu over een aantal punten, zoals parkeren en groen, 
spreken. Dat gaat over de stedenbouwkundige waarden van die naoorlogse stempels, zoals 
dat heet, dus de stedenbouwkundige opzet hoe die gebouwen gepositioneerd zijn in de 
openbare ruimte.

01:06:47

De heer Van Niejenhuis: Ook het gegeven dat wij als gemeente voorstaan, als we nieuw 
bouwen in de stad, dat we dan ook verdichten oftewel meer woningen toevoegen, dan er op
dit moment zijn. Als je dan de stedenbouwkundige structuur pakt en die zoveel mogelijk wilt
respecteren en tegelijkertijd meer woningen toevoegt, dan kun je op je vingers natellen dat 
het meer druk geeft op de openbare ruimte en dat er een grotere parkeerbehoefte zal zijn. 
Als je het andere gegeven daarbij optelt, dat je zoveel mogelijk bestaand groen wil 
respecteren, dan heb je voor de stedenbouwkundigen, voor de volkshuisvesters een hele 
leuke en uitdagende puzzel. Dat is dit project ook wel geweest. Het is in die zin ook een 
pioniersproject geweest in de wijkvernieuwing, omdat we voor het eerst er tegenaan zijn 
gelopen dat de stedenbouwkundige structuur zal moeten worden gerespecteerd, dat je gaat
verdichten en dat je te maken hebben met volwassen groen, dat je zo veel mogelijk wilt 
respecteren.

01:07:42

De heer Van Niejenhuis: Dat verklaart ook waarom sommige dingen lopen zoals ze lopen. Ik 
denk dat het ook goed is om even te melden, dat we dit niet allemaal precies scherp hadden 
aan het begin van het proces en dat de mensen, waar mevrouw Blaauw en ook mevrouw 
Sloot aan refereerden, langer moeten wachten op een nieuwe plek dan ze hadden gedacht 
en gehoopt. Ook langer dan wijzelf hadden verwacht en gehoopt. Er is begonnen met een 
ruimtelijke procedure, waarvan later bleek dat het een andere had moeten zijn. Dat is ook 
op het moment, waarop de ecologen aan tafel kwamen, want in die uitgebreidere procedure
was dat een vereiste. In die lichtere procedure leek dat eerst niet nodig te zijn. Dat ecologen 
hebben opgeschreven, we zitten wat laat aan tafel, dat klopt.

01:08:27

De heer Van Niejenhuis: In eerste instantie leek dat niet op die manier nodig te zijn. Zodra 
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bleek dat het wel nodig was, is dat meteen gebeurd. Alvast even richting de heer Van der 
Vendel, ik denk niet dat dit college een aanmoediging nodig heeft om ecologen nog eerder 
aan tafel te zetten. Het staat u uiteraard vrij om daar een motie over in te dienen, maar dit is
wel een plan wat een hele lange looptijd kent en waar De Huismeesters en de gemeente een
aantal jaren echt flink aan gepuzzeld hebben om uiteindelijk tot dit plan te komen. Ik denk 
ook dat we in dit proces een aantal dingen hebben geleerd die we volgende keer beter en 
sneller kunnen aanpakken. Eén van die ding is zeker om dit belang van groen en ecologie 
meteen in het proces een plek te geven.

01:09:11

De heer Van Niejenhuis: Dit gezegd hebbende, ga ik even richting de vragen die gesteld zijn. 
Het zal zich echt toespitsen op groen en parkeren met name. GroenLinks vraagt naar het 
parkeerexperiment en ook hoe evaluatie gaat plaatsvinden. Die evaluatie gaat plaatsvinden 
en de geluiden van de bewoners en gebruikers gaan daar zeker een plek in krijgen. U vraagt 
ook of er al het bestaande groen gekapt moet worden. Ik heb hier zelf contact over gehad 
met de bestuurder van De Huismeesters en aangegeven dat er in deze raad en ook binnen 
de ambtelijke organisatie een groot verlangen leeft om niet meer te kappen dan nodig is. In 
de collegebrief schrijven we daarom ook over kappen met beleid of snoeien met beleid en 
het doen als het echt nodig is.

01:09:57

De heer Van Niejenhuis: Die sociale veiligheid is een beetje een subjectief begrip. De mensen
die daar straks wonen, wonen er nu nog niet, dus het gaat ook over hoe wordt die ruimte 
ervaren. Ons dringende verzoek aan De Huismeesters is: haal daar niet alles weg, creëer wat 
zichtlijnen en kijk als het complex klaar is en de mensen wonen er, wat hun behoefte is, 
zodat je niet onnodig veel hebt weggehaald. Ook richting D66, los van wat de ecologische 
waarde precies is, als het niet hoeft dan hoeft het niet per se. Ze hebben toegezegd daar 
echt nog een keer heel scherp naar te gaan kijken. Weet wel, dat wij van begin af aan 
betrokken zijn geweest als gemeente. Soms hebben we tot vervelens toe meegekeken met 
De Huismeesters naar de inrichting van de binnenterreinen en het groen wat daar wel of 
niet weg moest en wat er zou terugkomen. Dat gesprek is echt steeds heel stevig gevoerd de
afgelopen jaren, dus dat heeft echt wel zijn plek gehad.

01:10:52

Voorzitter: Ik zat niet op te letten, voorzitter. Oh nee, ik ben de voorzitter. Ik zat niet op te 
letten, wethouder. We gaan naar de heer Hekkema.

01:10:58

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Toch even kort tussen de goede 
beantwoording van de wethouder door, maar het gesprek dat het college nog voert met De 
Huismeesters dat is interessant en goed om te horen. Ook om het groen nog niet direct weg 
te halen. Dat roept bij mij wel de vraag op dat er wel een BEA ligt, waarin staat dat die 
houtopstand weggaat. Zouden we dan uiteindelijk, mochten we straks klaar zijn met de 
herontwikkeling, als we voor die keuze staan, nog een keer een BEA krijgen? Is dat dan de 
procedure?

01:11:35

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, dank voor het woord. Er is een BEA voor het openbaar 
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gebied, die er nog niet is voor de raad. De BEA voor het terrein in eigendom van De 
Huismeesters is wat er nu is. We hebben wel gezegd en ook die reactie gehad van De 
Huismeesters dat ze echt niet meer zullen doen dan nodig is. Het lijkt me dus niet nodig om 
daar nu weer apart een BEA te maken. Dat is misschien een beetje overdreven. Het kost heel
veel geld en tijd en het zal niet versnellend werken in de bouw van deze woningen, waar 
mensen al een tijd op wachten.

01:12:10

Voorzitter: Als u weer dezelfde vraag gaat stellen, dan lijkt me dat niet zo heel erg nodig. 
Heeft u een nieuwe vraag over de BEA?

01:12:19

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Niet over de BEA, voorzitter, maar dan toch nog 
even. Ik kan me heel goed voorstellen, dat we dat dan eerst afwachten. Echter, als de 
afweging dan straks is, er moet misschien toch nog groen verdwijnen, dan is het wat mijn 
fractie betreft heel belangrijk dat we daar nog goed naar kunnen kijken als raad. Of in ieder 
geval dat het college daar goed naar kijkt.

01:12:37

Voorzitter: Dat doe ik meteen de vraag van de heer Van de Vendel nog even. Dan kan dat in 
één keer en kunnen we daarna door met wethouder.

01:12:43

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Dat is goed en het past er ook goed bij. Er moet dan 
een gedeelte van het groen gecompenseerd worden, financieel gecompenseerd worden. Op 
welk moment wordt dan de rekening gestuurd?

01:12:56

De heer Van Niejenhuis: Sorry, de laatste vraag is voor mij iets te technisch, wanneer die 
rekening gestuurd wordt. Ik weet niet zo goed in hoeverre dat relevant is voor de kwaliteit 
van het groen, maar ik moet even gaan navragen wanneer dat precies is.

01:13:07

De heer Van Niejenhuis: Richting de heer Hekkema: nee, daar gaat de raad wat mij betreft 
echt niet nog een keer naar kijken. Even heel zwart-wit, als de raad nog een keer gaat kijken 
naar ieder bosje wat De Huismeesters gaat kappen, dan gaan we het heel druk krijgen met 
zijn allen. In de BEA is heel goed uitgelegd wat wel en niet kan. Wat weggaat wordt 
gecompenseerd, hetzij in groen, hetzij in geld. Die ruimte is er is en is door de ecoloog ook 
gegeven. Als de raad zegt, dat gaan we nog een keer naar ons toetrekken om naar te kijken, 
dan denk ik niet dat de raad op het goede niveau acteert, eerlijk gezegd.

01:13:37

De heer Van Niejenhuis: De heer Van de Vendel stelde een vraag die mij als planoloog en 
bouwkundige zelf ook wel interesseerde: wat is nu de sociale cohesie in een galerijflat versus
een portiekflat? Ik zou het echt niet weten. Ik weet ook niet of daar een wetenschappelijk 
discours over is en of daar echt significant verschil in is. Ik heb zelf in mijn studietijd in 
Amsterdam met heel veel plezier op een galerijflat gewoond waar ik heel veel praatjes met 
buren maakte. Je komt elkaar toch tegen bij de lift. Je moet toch soms even om elkaar heen 
lopen op zo een iets te smalle galerij. Wat hier echt het verschil gaat maken, is het verleggen
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van de ingang naar de binnenterreinen plus ook de inrichting van die binnenterreinen. Daar 
gaan mensen elkaar ontmoeten, omdat dat binnenterrein ook een verblijfskwaliteit heeft. 
Daar kun je met elkaar even zitten, wat doen, een praatje maken, dus ik denk dat dit veel 
meer dan het verschil tussen een galerijflat of portiekflat echt het cruciale verschil zal 
maken. Er is nog een andere factor, dat hebben we nog even nagevraagd bij De 
Huismeesters, als je een portiekflat maakt van vijf lagen hoog, dan hoort er een lift bij. Dat 
zou betekenen dat je bij ieder portiek een lift moet maken. Dat is A. heel kostbaar, wat het 
nog moeilijker maakt om sociale huur te maken, en B. een lift heeft ook een heel groot 
ruimtebeslag. Van twee liften kun je misschien weer een extra appartement maken. Dat is 
ook de afweging geweest om hier te kiezen voor een galerijflat.

01:14:54

De heer Van Niejenhuis: Dan ga ik naar de vragen van de VVD. U zegt: "Zet nu in op sociale 
veiligheid én het voorkomen van hittestress". Ik ben van mening dat we die balans in dit 
geval nu inmiddels wel gevonden hebben, met inachtneming van mijn opmerking richting 
GroenLinks en de Partij voor de Dieren: we hebben echt een klemmend verzoek gedaan 
richting De Huismeesters om niet meer weg te halen dan nodig is op dit moment.

01:15:15

De heer Van Niejenhuis: U geeft ook aan: de parkeernorm is minimaal ingevuld. Dat klopt en 
dat is nu juist de ambitie van dit college. Wij weten ook, als we parkeernormen ruim 
interpreteren, dat er parkeerplekken leeg blijven. Dan zal de heer Van Jaarsveld misschien 
zeggen: "Dan geeft het een mooie kans om dat achteraf dan even te repareren". Echter, het 
aanleggen van een parkeerplek zomaar 15 tot 20.000 euro per stuk in het openbaar gebied, 
dus dat is niet iets wat je even doet om het daarna weer even terug te draaien. Je gaat op 
het minimum zitten, omdat ons motto is: we willen de openbare ruimte herwinnen, we 
willen groen toevoegen en we willen speelruimte toevoegen. Uiteraard is het zo dat als er 
onvoldoende parkeerplek is, dat het college dán gaat kijken hoe we dat gaan oplossen.

01:15:54

Voorzitter: Daarover heeft u een vraag van de heer Van Jaarsveld.

01:15:57

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank u, voorzitter, want als ik de wethouder goed begrijp vind 
ik het niet helemaal volledig of recht doen aan wat ik heb aangegeven. Ik begrijp dat u op 
het minimum van die parkeernorm gaat zitten. Ik zou hetzelfde doen en ik heb daar 
helemaal niets op tegen. Echter, u gaat overdag onder het minimum zitten door die hybride 
parkeerplekken te gebruiken. Dát is mijn hele punt. Dat minimum begrijp ik en zou ik ook 
doen. Echter, ik vind het niet goed als het eronder zit. Ik vind dat u mijn woorden niet 
helemaal goed hebt uitgelegd.

01:16:23

Voorzitter: Het punt is, denk ik, helder. De wethouder.

01:16:27

De heer Van Niejenhuis: Helder, daar zijn we het over eens. We zitten op het minimum en u 
zegt, we zitten onder het minimum. Dat hangt ervan af. Wij zien nu, dat ziet u ook in de 
straat waar u woont, dat de parkeerplekken overdag leeg zijn. Heeft dat kwaliteit? Nee, dat 
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heeft het niet. Als wij een slimme manier vinden – en ik ben daar heel benieuwd naar of dat 
op deze manier uitpakt – waarop die openbare ruimte overdag ook kwaliteit heeft en een 
veel hogere kwaliteit dan een leeg parkeervak, waar geen groen staat en wat geen water kan
opnemen, dan denk ik dat we goede dingen doen.

01:16:55

De heer Van Niejenhuis: Voordat u mij in de rede valt, voorzitter, ik ga hier nog meer over 
vertellen, dus bewaar uw vragen nog even, zou ik zeggen. Ik ga zelfs ook nog een toezegging 
doen, dus het komt helemaal goed.

01:17:07

De heer Van Niejenhuis: Nog even richting de Partij voor de Dieren over het vraagstuk 
renoveren of slopen. We weten steeds meer hoeveel CO2 het kost om te slopen. We weten 
ook dat het enorm verschilt per gebouw. Soms heb je een heel groot gebouw van heel veel 
CO2-houdend materiaal, wat misschien wel twintig of dertig jaar duurt, voordat je die sloop-
CO2 of die nieuwbouw-CO2 weer gecompenseerd hebt met energiezuinige gebouwen. Dat 
verschilt enorm per gebouw en het maakt deel uit van ons afwegingskader. Dat zal het ook 
steeds nadrukkelijker doen, denk ik. U zegt ook, misschien gaan we wel een motie indienen 
om te kijken of je enerzijds ecologie en biodiversiteit kunt versterken en aan de andere kant 
ook of je juist die afweging van CO2 kunt betrekken bij de keuze voor sloop-nieuwbouw. Ik 
denk dat het ten aanzien van ecologie en biodiversiteit niet nodig is, zoals ik ook al aangaf 
richting uw collega van GroenLinks. Dit college is er echt wel van doordrongen en zal dat 
gaan doen. Ik ben benieuwd naar de inhoud van de motie die u aankondigde ten aanzien van
de afweging sloop-nieuwbouw/renoveren.

01:18:18

De heer Van Niejenhuis: Er is wel een ander aspect wat daarbij van belang is. Dat is 
uiteraard, past de plattegrond van de woning nog bij de vraag van deze tijd? De 
Huismeesters kiest nu voor variatie aan plattegronden met twee-, drie- en 
vierslaapkamerappartementen. Dat zijn dus ook dingen die deel van de afweging uitmaken 
en niet alleen maar circulariteit of CO2. Ik noemde net ook al eventjes die tweede BEA, die 
Bomen Effect Analyse. Die BEA voor het openbaar gebied zal minder spannend zijn, want 
daar hebben we het niet over de kap van monumentale bomen. Er zijn een aantal aspecten 
op basis waarvan het college de BEA's met de raad dient te delen. We zullen de BEA 
uiteraard verstrekken aan de raad, maar in principe hoeft dat bij die BEA van het openbaar 
gebied niet, omdat die veel minder spannend is. Waarom zit die er niet meteen bij? We 
willen de sloop zo snel mogelijk starten, daarom hebben we besloten als college om alle 
relevante stukken voor de sloop nu met de raad te delen. De kredietaanvraag en de BEA die 
daarbij hoort, die volgen in het nieuwe jaar. Even kijken.

01:19:30

De heer Van Niejenhuis: D66 zegt nog over het parkeren: "Kijk nu niet alleen naar deze plek, 
maar kijk ook even naar de omgeving". Dat is een terecht punt, wat we uiteraard mee gaan 
nemen in de evaluatie. Het moet niet zo zijn dat het hier goed geregeld is en drie straten 
verderop problemen ontstaan, dus daar zullen we op die manier naar kijken. Ook de 
Stadspartij zegt: "Betrek de bewoners daarbij". Ja, natuurlijk gaan we dat doen. U zegt: "Niet
alle mensen kennen alle aspecten van het plan. Sommige mensen weten wel van de 
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nieuwbouwplannen, maar weten niet van deze parkeeroplossing". Dat was nu juist waarom 
we weer een bewonersavond georganiseerd hebben. Dat is nu juist waarom we ook nog 
geen precieze keuze hebben gemaakt, wanneer dat parkeerregime wel en niet geldt in 
weekenden en feestdagen. We waren heel benieuwd naar de reacties van de mensen op 
deze plannen. Deze avond is geweest is en er zullen er nog andere momenten zijn, waarop 
mensen geïnformeerd worden over de plannen. Mede op basis van wat we gisterenavond 
hebben gehoord – ik weet het niet precies, want ik ben daar niet tot het einde geweest – 
zullen we ook een afweging gaan maken hoe dat parkeerregime er precies uit gaat zien.

01:20:33

De heer Van Niejenhuis: U geeft ook aan dat mensen die nu in een wisselwoning wonen met 
hogere energiekosten worden geconfronteerd. Nee, mevrouw Blauw geeft dat ook aan. Ik 
heb zelf ook mensen gesproken die dat hebben aangegeven. Ik denk wel dat het per persoon
verschilt, want mensen hebben hun eigen energiecontract per persoon afgesloten. De 
woningen die nu gesloopt gaan worden waren natuurlijk ook niet bepaald energiezuinige 
woningen. Ik ga ervan uit dat, als het zo is dat individuen met veel hogere kosten worden 
geconfronteerd, dit een goed gesprek is tussen De Huismeesters en de bewoners, maar ik zal
dat ook nog een keer checken bij De Huismeesters. Straks is het natuurlijk wel zo dat 
mensen in een huis komen met hele lage energielasten, omdat dat een goed geïsoleerde 
woning met een warmtepomp is.

01:21:18

De heer Van Niejenhuis: Wat daarbij ook wel relevant is, is de opmerkingen van Student en 
Stad over warmtenet en de kans gemist. De gemeente Groningen is natuurlijk 
aandeelhouder van WarmteStad. We hebben het over investeringen van honderden 
miljoenen. We moeten daarin steeds strategische keuzen maken over wat doen we in welke 
wijk. Het liefst zouden we overal tegelijkertijd een collectieve warmtevoorziening aanleggen,
maar dat lukt niet. Dat gaat onze slagkracht te boven. Dat is hier in De Wijert dus niet gelukt.
Misschien lukt dat op termijn wel, maar daar moet je keuzen in maken en middelen voor 
zien te vinden. Het is ook heel erg afhankelijk van rijksfinanciering, dus dat komt in De Wijert
later aan bod. Met een heel goed geïsoleerde woning met een warmtepomp is het voor deze
mensen ontzettend goed geregeld.

01:22:09

Voorzitter: We gaan volgens mij nog heel even terug naar de wisselwoningen.

01:22:13

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik hoor de wethouder 
een toezegging doen om inderdaad met de corporatie te spreken over de problemen met 
hogere lasten op het gebied van energie. Terecht dat de wethouder aangeeft, men komt 
daarna terug in een woning die duurzamer is en dus ook goedkoper. Het kan echter 
natuurlijk niet zo zijn dat men, als men verplicht naar een wisselwoning gaat, daarna met 
schulden terugkomt in een woning die op energiegebied goedkoper is, dus wat dat betreft 
ben ik blij met uw toezegging.

01:22:42

De heer Van Niejenhuis: Prima. De PvdA vraagt, waarom niet gemengd bouwen op deze plek.
We weten dat er behoefte is aan sociale huurwoningen en tegelijkertijd weten we ook dat 
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het belangrijk is voor De Wijert dat daar een gemengde woonvoorraad ontstaat. Voor dit 
specifieke project telt ook de factor tijd mee. Dit project heeft al een enige jaren aanlooptijd 
gehad. Het is van vrij recente datum dat de corporaties weer meer ruimte krijgen om andere
woonproducten dan sociale huurwoningen te ontwikkelen. Dat zal hier ook meegespeeld 
hebben. Het is zeker een aandachtspunt voor de volgende ontwikkelingen in De Wijert om 
ook gemengd terug te bouwen. Dan denk ik aan betaalbare koop en misschien middenhuur, 
omdat het goed is om te zorgen dat wijken inderdaad een hele gemengde voorraad hebben. 
U zegt ook: "Hoe zorgt de wethouder ervoor dat er diversiteit in deze woningen komt?" Het 
college wijst de woningen niet toe. Dat doet de woningbouwcorporatie en dat gaat via de 
systematiek die u ongetwijfeld kent. Het feit dat hier verschillende plattegronden zitten, 
maakt ook dat er hele verschillende gezinssamenstellingen zullen worden gehuisvest in dit 
blok. Het gaat van gezinswoningen tot eenpersoonshuishouden, dus het wordt in die zin ook
een gemengd geheel. Op andere gronden kunnen wij niet echt mengen als 
woningbouwcorporaties of als overheid.

01:24:00

De heer Van Niejenhuis: Dan tot slot nog over het parkeren richting het CDA. U geeft aan op 
feest- en zondagen zal het drukker zijn. Dat is natuurlijk nog maar de vraag, want hoewel De 
Wijert een hele leuke wijk is, is het niet zeker dat iedereen met de feestdagen naar De Wijert
gaat. Misschien gaan mensen uit De Wijert wel op bezoek bij opa en oma in Borger-Odoorn. 
Het kan best zijn dat de balans nul is, dat weten we helemaal niet. Dat is ook waarom we dit 
een experiment noemen. We hebben nog geen besluit genomen over of het hybride 
parkeren ook geldt in de weekenden en op feestdagen. Dat gaan we wel doen en daar zullen
we uw mening in meenemen. Ik denk ook dat het goed is om te weten, dat eerst deze 
nieuwbouw gepleegd moet worden, daarna de straten opnieuw ingericht worden en dan pas
het regime zou gelden. We hebben het dus echt over een periode die misschien nog wel 
twee jaar voor ons ligt. Dat geeft ons echt nog de tijd om dit goed uit te werken, daar met 
mensen over te spreken en daarna pas het echt in te voeren. Ik denk dat ik daarmee wel 
door de tijd heen ben en dat ik ook de meeste vragen heb beantwoord.

01:25:16

De heer Van Niejenhuis: Nog vier minuten over. U zit op een knap onhandige plek. Er zijn 
daar nog vijf plekken vrij, maar het is dicht bij de deur. Gaat uw gang, mevrouw Blauw.

01:25:31

Mevrouw Blauw (PVV): Toch nog even over het parkeren. Ik woon er zelf en in het weekend 
is het zeker wel drukker mensen met mensen die hun auto er neerzetten. Nu is het beter, 
omdat het betaald parkeren is, maar ik denk zeker dat er een probleem is en gaat komen. 
Wat ik ook al vroeg, ik denk dat het echt belangrijk is dat er een onderzoek onder de 
bewoners wordt losgelaten en dat iedereen daarover kan beslissen en kan aangeven wat hij 
nodig heeft. Als dat kan worden toegezegd, dan vind ik dat wel heel waardevol en belangrijk.

01:26:07

Voorzitter: De wethouder.

01:26:09

De heer Van Niejenhuis: Dat kan ik niet toezeggen. Wij hebben van De Huismeesters 
begrepen dat circa 20 procent van de bewoners gaat terugkeren in dit complex. Wij weten 
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nog niet wie daar gaat wonen, dus wij kunnen die mensen ook niet vragen wat hun 
parkeerbehoefte is. Dat is een onderzoek wat ik niet kan uitvoeren. Bovendien is het zelfs zo,
als we het omdraaien, dat mensen die straks kiezen om in dit complex te gaan wonen, van 
tevoren op de hoogte zijn van het parkeerregime wat hier geldt. Misschien maken die 
mensen juist bewust de keuze voor de aantrekkelijkheid van meer ruimte op straat voor 
groen en spelen en dan het nadeel van minder parkeerruimte accepteren. In die zin zal deze 
manier van bouwen en parkeren misschien wel sturend zijn voor wie hier komen wonen en 
is het probleem ook niet zo groot als we vrezen.

01:26:59

Voorzitter: Dit roept nog vragen op. Ik ga nog even naar mevrouw Blauw voor een 
vervolgvraag.

01:27:04

Mevrouw Blauw (PVV): Dat vind ik dan ontmoedigingsbeleid vooraf, want dan gaat de 
gemeente dus bepalen voor die mensen dat zij dus bij voorbaat al – want je kunt het niet 
terugdraaien – dat ze bij voorbaat al voor groen gaan. Op een gegeven moment krijg je dan 
een beetje een idee dat autorijden voor rijke mensen is en dat alleen daar voldoende 
parkeerplaatsen zijn en niet in dit soort wijken. Dat vind ik wel een beetje bijzonder.

01:27:31

De heer Van Niejenhuis: Nee, het is niet zo dat autorijden voor rijke mensen is, maar meer 
fietsen en wandelen is wel voor veiligheid en gezonde mensen en dat is nu juist waarom dit 
het beleid van deze coalitie is. Wij streven ernaar om naar een transitie te gaan voor meer 
openbaar vervoer, voor meer fietsen en voor meer wandelen. Dan moet je ook de keuze 
durven maken om dat terug te laten komen in de openbare ruimte. Dat heeft niets te maken
met arm of rijk. Als, zoals net ook al aangegeven, blijkt dat we op deze manier geen goede 
invulling kunnen geven aan de parkeervraag die er is, dan zal daar ook een oplossing voor 
komen.

01:28:11

Voorzitter: Deze voorzitter rijdt in een diesel en dat is inmiddels best voor rijke mensen. We 
gaan nog even naar het CDA.

01:28:19

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank u wel, voorzitter. Ik sluit niet uit dat ik het niet goed 
begrijp. Stel, ik zou het goed begrijpen, dan zegt de wethouder net onder andere tegen mij, 
maar ook in reactie op mevrouw Blauw, dat de keuze die wij liever zouden maken, die wij 
allebei propageren, ten koste zou gaan van onder meer groen. Dat noemt u. Dan denk ik, 
maar er staat toch geen boom meer, als daar ook overdag een auto mag staan net als 's 
nachts? Het is toch niet dat er overdag een boom staat en dat we die dan om vijf voor zes 
verplaatsen en dat die de volgende ochtend terugkeert. Ik snap die vergelijking niet. Volgens
mij is de keuze tussen een breed trottoir of een minder breed trottoir. Wat mij betreft mag u
ermee volstaan – nogmaals – door tegen mij zeggen: "Oké, dat brede trottoir neem ik 
overdag en in het weekend niet". U mag van mij zelfs de zaterdag hebben. Ik wil die zondag 
hebben, als het mag.
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01:29:16

De heer Van Jaarsveld (CDA): In aanvulling daarop nog heel even over dat onderzoek. Dat 
onderzoek kunt u nu niet uitvoeren, eens, maar dat kunt u natuurlijk op termijn wel 
uitvoeren. Wat ons betreft zou het ook prima zijn, als u zegt, ik gaat er hiermee in – mag van 
mij en het liefst zonder de zondag – ik handhaaf eerst niet, voer dan dat onderzoek uit en 
dan neem ik een besluit. Dat vind ik ook goed. Iets van beweging zou erg fijn zijn.

01:29:44

De heer Van Niejenhuis: Iets van beweging. Volgens mij --

01:29:49

De heer Van Niejenhuis: Goed, u brengt mij wel op een idee met die boom op wieltjes. 
Misschien is dat leuk. Ik zie daar een motie van GroenLinks misschien wel.

01:30:02

De heer Van Niejenhuis: Dat onderzoek gaan we doen in de vorm van de evaluatie. Op het 
moment dat die straat zo is ingericht en op het moment dat die mensen daar wonen en het 
parkeerregime geldt, kunnen wij gaan kijken of dat werkt. Die toezegging doe ik en die staat 
ook al in de stukken. Wij gaan evalueren of deze methode van hybride parkeren werkt. We 
zijn namelijk ontzettend benieuwd of het werkt. Om twee redenen: wij willen zorgen dat als 
mensen een parkeerbehoefte hebben, dat die ook wordt ingevuld én wij willen kijken of we 
toe kunnen met minder parkeerplekken, want dan kunnen we dat ook op andere plekken in 
de stad gaan doen. Dat onderzoek, die evaluatie, komt er. Ik ga niet hier nu toezeggen dat u 
van mij de zondag krijgt. We gaan op basis van de informatie en ook de reacties die wij van 
bewoners hebben gekregen even de afweging maken hoe we hier precies mee omgaan op 
feest- en weekenddagen en daar kom ik op een later moment nog op terug. Is dat beweging 
voldoende voor u?

01:30:57

Voorzitter: Als u met ja of nee kunt antwoorden, krijgt u het woord.

01:31:01

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dan kan ik beter niets zeggen.

01:31:03

Voorzitter: Dan gaan we naar de heer Vaes.

01:31:06

De heer Vaes (VVD): Dank u wel. Met deze mooie woorden is het ook een inkoppertje om de 
volgende toezegging te doen. Die evaluatie is de reden dat ik op zich dit plan steun, maar het
is wel heel belangrijk dat de wijkbewoner een zwaarwegende stem heeft in het eindbesluit 
of we wel of niet doorgaan met het hybride parkeren. Kunt u die toezegging doen?

01:31:32

De heer Van Niejenhuis: Ik heb al drie keer gezegd dat de bewoners ook hun stem hierin 
kunnen laten gelden en dat we dat zeker meenemen in de evaluatie.

01:31:41

De heer Vaes (VVD): Het ging mij om het 'zwaarwegend' en bepalend voor de eindbeslissing.
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01:31:50

De heer Van Niejenhuis: Dan moeten we het hebben over wat zwaarwegend is. Ik vertrouw 
er volledig op, als de gemeente dat niet voldoende zwaar zal wegen, dat de evaluatie zeker 
hier in de raad besproken zal worden en dat het op die manier dan alsnog over de bühne 
gebracht zal worden. We gaan met zijn allen ons uiterste best doen om dat een goede plek 
te geven.

01:32:05

De heer Vaes (VVD): Afgesproken, dank je wel.

01:32:10

Voorzitter: Ik kijk nog even rond. Ik zie dat de heer Dijk nog een vraag heeft.

01:32:14

De heer Dijk (SP): Voorzitter, misschien heb ik het in mijn woordvoering niet zo expliciet als 
een vraag neergezet, maar mijn woordvoering ging vooral over het behouden van sociale 
structuren en verbanden in deze buurt. Ik had in mijn woordvoering ook gezegd dat die wat 
uit elkaar getrokken zijn de afgelopen jaren, doordat het tien jaar lang stil heeft gestaan. 
Daar nog graag een reactie op.

01:32:38

De heer Van Niejenhuis: Ik denk dat het inderdaad wel een hele belangrijke factor is. Ik sprak
overigens gisteren twee dames die aangaven al zeventien en achtentwintig jaar in De Wijert 
te wonen. Toen vroeg ik, dan bent u dus tevreden over de buurt, want u woont hier al 
zolang en dat waren ze ook echt ontzettend. Ze zeiden: "We hebben ontzettend goed 
contact met de buren. Er is geen plek in de stad, waar je op loopafstand bent van drie 
verschillende winkelcentra, er is hier hartstikke veel groen, er is hier water en verkoeling; ik 
wil u nooit meer weg". Dat is er ook. Het is een beetje afhankelijk van aan wie je het vraagt. 
Ik vond het heel leuk om dit te horen. Naarmate de gemeente en de 
woningbouwcorporaties beter in staat zijn om dit soort processen snel te doen en mensen 
duidelijkheid te geven, dat het heel goed is voor het levensplezier en woonplezier van 
mensen, dus die dure plicht hebben we ook zeker.

01:33:27

Voorzitter: De heer Van de Vendel nog.

01:33:30

De heer Van de Vendel (GroenLinks): Dank u wel. Ik had nog een vraag over de sociale 
structuur. We hebben het er al heel even over gehad en de wethouders is ook terugkomen 
op het verschil van eventueel portiek- en galerijflats en een uitleg waarom dit hier nu 
gekozen is. Ik had mijn vraag misschien niet heel duidelijk gesteld, dus die wil nu alsnog even
stellen. Ziet de wethouder ook het nut, wellicht in samenspraak met anderen en met de 
woningcorporaties die meer wijkvernieuwing gaan uitvoeren, ook in andere wijken, om 
onderzoek te doen – ik weet niet precies op wat voor manier en misschien is die kennis ook 
al aanwezig – naar welk type woning welk effect heeft op sociale cohesie? Er is al de keuze 
gemaakt om het uit laten komen op het groen, dat zijn natuurlijk logische stappen. Of dat 
nog extra onderbouwd zou kunnen worden, zodat we daardoor ook de beste keuze maken 
in plaats van dat het alleen fingerspitzengefühl is?
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01:34:31

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, dat wil ik best doen. Ik zal die vraag aan de 
woningbouwcorporatie stellen. Ik denk dat het interessant is om daar ook met bijvoorbeeld 
planologen van de universiteit over te spreken. Ik weet niet of hier kennis over is, maar we 
kunnen het zeker navragen. Ik denk wel nogmaals, dat we ook oog moeten hebben voor de 
andere factoren en dat gaat namelijk heel erg over de inrichting van de openbare ruimte. 
Dat heeft ook te maken met zijn er voorzieningen in de wijk en zijn er plekken in de wijk 
waar mensen bij elkaar kunnen komen. Ik denk dat dit grotere factoren zijn dan de 
woningbouwtypologie galerij- versus portiekflats. Ik zal het zeker navragen.

01:35:18

Voorzitter: Mooi, dan heb ik het gevoel dat we dit stuk wel uitvoerig hier hebben 
bediscussieerd met elkaar. Ik kijk toch even rond of er nog fracties zijn die hier bijvoorbeeld 
nog een motie vreemd over willen indienen in de raad. Ik zie twee handen. Heel kort, heeft u
al een idee over de strekking? Het gaat vast over dat onderzoek.

01:35:40

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dat zegt u goed, ja. Misschien dat ik de zondagen ook alvast 
erin fiets, dan zouden het er twee worden.

01:35:46

Voorzitter: Dan gaan we dat zien. Mevrouw Blauw, wat is de strekking?

01:35:50

Mevrouw Blauw (PVV): Wisselwoningen.

01:35:58

Voorzitter: Helder, dan gaan we die tegemoetzien. Oh, en vanuit GroenLinks of de Partij voor
de Dieren.

01:36:05

De heer Van de Vendel (GroenLinks): We overwegen een motie over het proces, waarin de 
BEA's allemaal langs komen vliegen.

01:36:18

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Toch nog, voorzitter, om af te sluiten. Ik vond het 
wel leuk dat de wethouder mij een motie in de mond legde. Ik had namelijk niet gezegd, dat 
ik een motie zou willen indienen over sloop-nieuwbouw en de CO2 daarvan. Hartstikke leuk 
idee, maar ik denk niet dat ik het in een motie ga gieten. Ik ga er nog wel even over 
nadenken. Het is wel iets waar we als raad en als college de komende jaren over na moeten 
gaan denken, ook omdat er nog heel veel op de planning staat qua sloop-nieuwbouw, dus 
dat lijkt me goed.

01:36:47

Voorzitter: Dank. Dan sluit ik hierbij de vergadering van deze avond af. Ik dank u allen voor 
uw inbreng en wens u nog een fijne avond. Ook aan de kijkers thuis.
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