
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: juni 2022

Betreft 
O Agendering na afspraak burgemeester / presidium

Onderwerp voor de sessie
Presentatie onderzoek ‘Lege Plekken’

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arno Muis (programmamanager), 050 367 7854, arno.muis@groningen.nl 
Abele Kamminga (bestuursadviseur), 06 55 42 01 61, abele.kamminga@groningen.nl 

Korte samenvatting:
April 2021 is besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de gemeente ten 
aanzien van Joodse eigendommen 1940-1955 (zie link naar raadsvoorstel onder ‘voorgeschiedenis’). 
Dit onderzoek is opgeleverd in november 2022 en ook aan de raad verzonden (zie link naar 
collegebrief onder ‘voorgeschiedenis’). Ondertussen hechtte het college er aan om dit onderwerp 
ook in een bredere context te kunnen bezien. Namelijk ook hoe de brede Groningse samenleving 
omging met de Joodse oorlogsslachtoffers tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Naar deze 
bredere context heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden, wat geresulteerd heeft in een boek, dat 
alle raadsleden tijdens de raadsvergadering van 11 mei jl. hebben ontvangen. Het boek is 
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de synagoge, waar de burgemeester een toespraak heeft 
gehouden (zie link onder ‘voorgeschiedenis’). In deze sessie zullen de onderzoekers de resultaten van
hun onderzoek nader toelichten. Daarbij zal het vooral gaan over de grote lijnen van het 
overheidshandelen in en na de oorlog.

Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen. 
Programma voor deze sessie:

- Gelegenheid voor insprekers
- Toelichting op het rapport Lege Plekken, door prof. dr. Maarten Duijvendak
- Gelegenheid tot feitelijke vragen
- Toelichting op het boek Lege Plekken, door dr. Stefan van der Poel
- Gelegenheid tot feitelijke vragen
- Politiek gesprek naar aanleiding van de presentaties tussen raad en burgemeester (NB 

daarbij zal het niet gaan over casuïstiek / individuele gevallen!)
- Conclusie trekken over vervolg richting eventueel raadsvoorstel
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Voorgeschiedenis / dossier
Raadsvoorstel   17/3/21   Plan-van-aanpak-Onderzoek-Joodse-eigendommen-tijdens-en-na-WO-II   
(meningsvormend 21/4/21, besluitvormend 28/4/21)

Collegebrief 24/11/21 Onderzoeksrapport-Lege-plekken-ontvreemding-van-Joods-vastgoed-en-
rechtsherstel-in-de-gemeente-Groningen-1940-1955 

Toespraak burgemeester: https://gemeente.groningen.nl/toespraken-burgemeester#lege-plekken 

Nadere informatie
In de pers:

 https://dvhn.nl/groningen/stad/gezinsbode/Onderzoek-naar-pijnlijk-deel-Stadse-  
geschiedenis-in-boekvorm-27649523.html 

 https://www.oogtv.nl/2022/05/grote-markt-1-27-lege-plekken-groningen-en-zijn-joodse-  
stadjers-in-en-na-de-oorlog/ 

 https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Boek-Lege-plekken-legt-rookgordijn-over-de-  
gemeentelijke-betrokkenheid-bij-de-ontrechting-van-Joden-27685812.html 

 https://www.gic.nl/nieuws/gemeente-groningen-ontvangt-schadeclaim-van-ruim-3-ton-om-  
voormalige-burgemeesterswoning 

 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2429083-na-de-oorlog-kregen-holocaustslachtoffers-hun-  
eigen-huis-niet-meer-terug 

 https://www.npostart.nl/nieuwsuur/16-05-2022/VPWON_1334531   (uitzending Nieuwsuur 
over Kamplaan 8, vanaf 33:40)
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