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Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wijkvernieuwing De Wijert  - herstructurering  De Huismeesters,  brede belangenafweging en BEA 
(collegebrief 9 november 2022)
Wijkvernieuwing-De-Wijert-herstructurering-De-Huismeesters-brede-belangenafweging-en-BEA 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arjen Terpstra (projectleider), 050 367 6524, arjen.terpstra@groningen.nl 
Sanne Smid (projectmanager), 06 31149590, sanne.smid@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl  

Korte samenvatting:
Als onderdeel van de wijkvernieuwing  De Wijert wordt i.s.m. De Huismeesters gewerkt aan 
herstructurering van het gebied tussen Vondellaan, P.C. Hooftlaan, Spieghelstraat en Brederostraat. 
De woningen in dit gebied zijn verouderd en hebben te kampen met de bekende uit de naoorlogse 
systeembouw voorkomende problematiek, zoals asbest in meerdere bouwdelen, koudebruggen, 
betonrot, schimmelvorming en geluidsproblematiek. Een deel van de woningen in het gebied is al 
gerenoveerd en ‘uitgepond’ (verkocht) door De Huismeesters. In het geval van de complexen aan de 
Reviusstraat, Camphuysenstraat en Spieghelstraat bleek grootschalige renovatie niet redelijkerwijs te
eisen (financieel). Daarnaast is er de wens om (sociale huur)woningen toe te voegen en meer 
diversiteit aan te brengen in woningtypen. Daarom is besloten deze complexen te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw. Er worden 285 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in het gebied, 
ten opzichte van 222 in de huidige situatie. Het plan blijft ruimte bieden aan de huidige bewoners. 

Ten aanzien van de binnenterreinen is er sprake van een dilemma: goede zichtbaarheid en zichtlijnen
gaan niet samen met hoge beplanting. Dit betekent dat een groot deel van de houtopstand moet 
worden verwijderd. Dit zorgt wel voor een verlaging van de ecologische waarde en meer hittestress. 
Om deze reden gaat de gemeente bij de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden onderzoeken hoe 
met beleid kan worden gesnoeid, ook in overleg met de buurt en de Huismeesters.

Ook met betrekking tot parkeren is er sprake van een belangenafweging. De keuze om de  
binnenterreinen als ontmoetingsplek in te richten, heeft tot gevolg dat het parkeren in de openbare 
ruimte moet worden opgelost. Dit staat op gespannen voet met het behoud van zoveel mogelijk 
bomen. Het ontwerp is dusdanig geoptimaliseerd dat alle monumentale bomen behouden kunnen 
blijven. Wel moeten  19 andere bomen worden gekapt. Verder wordt gekozen voor een hybride 
parkeersysteem: de langsparkeerplaatsen zijn alleen ’s avonds en ’s nachts beschikbaar, zodat er 
overdag een breed, autovrij trottoir beschikbaar is.
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Nadere toelichting m.b.t. positie van de raad en tijdlijn

De agendacommissie heeft nadere informatie ingewonnen over de positie van de raad in dezen en de
verdere tijdlijn. In eerste instantie leek het alsof het nu met name zou gaan om de BEA, terwijl de 
rest van het plan op een later tijdstip nog zou worden voorgelegd. Bovendien was er sprake van een 
uitgebreide Wabo-procedure m.b.t. de sloopvergunning, waardoor de verwachting werd gewekt dat 
er nog een piep-procedure zou volgen. In beide gevallen bleek de veronderstelling onjuist. Hieronder 
de ambtelijke toelichting:

- Het college heeft de brede belangenafweging (t.b.v. de mobiliteitsoplossing) en BEA 
binnenterreinen (t.b.v. kap en verplanten monumentale bomen én financiële compensatie) 
m.b.t. dit project op 8 november al vastgesteld. Dit was nodig om het ontwerpbesluit t.b.v. sloop 
van karakteristieke panden te kunnen voorbereiden. Naar verwachting (nog wel onder 
voorbehoud!) is dit ontwerpbesluit volgende week gereed om zes weken (+1 week voor vakantie)
ter inzage te worden gelegd (nodig in het kader van de uitgebreide Wabo-procedure).

- Bij deze procedure (sloopvergunning) hoort (in tegenstelling tot 
planologische/bestemmingsplanwijzigingen) geen piepsysteem, de raad had normaal gesproken 
dus geen positie gehad. Dit vonden we niet gepast, dus hebben we de raad met een brief 
geïnformeerd. Op deze manier heeft de raad de gelegenheid hierover te debatteren (indien 
gewenst), maar dit hoeft dus formeel gezien niet.

- Dit besluit is losgeknipt van de kredietaanvraag, om tempo te kunnen houden met de uitgebreide
procedure en de vergunning niet langer te laten wachten. 

- De inhoud van de kredietaanvraag overlapt dus met de inhoud van het collegevoorstel van 8 
november en de bijbehorende collegebrief aan de raad (maar is dus beperkt tot het deel 
openbare ruimte).

Definitief besluit inzake sloopvergunning wordt in februari verwacht. 
De kredietaanvraag herinrichting Reviusstraat, Camphuysenstraat, Spieghelstraat wordt in januari 
aan de raad voorgelegd (raad 1 februari). Deze heeft enkel betrekking op de openbare ruimte, en 
niet op de bebouwing en de binnenterreinen.

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 in voorkomende 
gevallen 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 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
20 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Met name vanwege genoemde dilemma’s leek het de agendacommissie wenselijk de brief voor 
bespreking te agenderen.



Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Wijkvernieuwing 
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