
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 16.30 UUR

Voorzitter: H. Sietsma (GroenLinks)
Namens de raad: I. Huitema (PvdA), A. Poelstra (D66), B. Hekkema (PvdD), A. Sijbolts 
(Stadspartij 100%), I. van Jaarsveld (CDA)
Namens het college: M. Wijnja (wethouder), P. Broeksma (wethouder)
Namens de griffie: W. Meijer

Conformstukken
00:13:56

Voorzitter: Welkom bij deze meningsvormende bijeenkomst over de conformstukken. 
Stukken waarvan de Agendacommissie meende dat ze conform naar de raad kunnen en dat 
we daar geen discussie krijgen. Voor twee stukken heeft u geen opmerkingen aangekondigd.
Die noem ik even: Wijziging verordening Individuele inkomenstoeslag en Update krediet 
Groningen Spoorzone HOV Maatregelenpakket. Mag ik concluderen dat deze inderdaad 
conform naar de raad van 8 maart kunnen? Dat is het geval. Dan zijn er twee voorstellen 
waarbij de Stadspartij een opmerking wil maken en naar ik heb begrepen van gelijke 
strekking. Waar is de Stadspartij? Dan bewaren we die nog even. Misschien komt hij zo nog 
terug en anders gaat het gewoon conform naar de raad, tenzij iemand anders die 
opmerkingen wil overnemen. Dan heb ik wat uitgebreidere vragen van D66 bij het voorstel: 
Kredietaanvraag aanplant bomen 2023. D66, gaat uw gang.

00:15:09

Mevrouw Poelstra (D66): Dank u wel, voorzitter. Wij zouden het nog iets langer willen we 
bespreken, want we zijn het helemaal eens met het verlenen van het krediet voor deze 750 
bomen, maar hadden liever krediet verleend voor meer bomen. Daarom hebben we toch 
nog wat aanvullende vragen om uit te vinden of het opstart-problematiek is of dat er een 
groter probleem aan ten grondslag ligt. We zouden heel graag vertrouwen willen krijgen dat 
het doel van 5.000 bomen in vijf jaar wel gehaald wordt. De vragen liggen voor, maar ik weet
niet of ik nog wat moet herhalen. Wat is handig?

00:15:46

Voorzitter: Als u de vragen kort kunt samenvatten, maar ik denk dat u dat net heeft gedaan.

00:15:50

Mevrouw Poelstra (D66): Ik ben benieuwd naar de reactie van het college hoe die erop 
reflecteert. Wat zijn de meest voorkomende redenen? Welke lessen zijn geleerd om het doel
wel te halen en of er genoeg locaties zijn?

00:16:02

Voorzitter: Iemand die daar nog op wil aanvullen? Mevrouw Wijnja.

00:16:07

Mevrouw Wijnja (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Nou zou ik dit natuurlijk heel snel af 
kunnen doen en zeggen dat het opstartproblemen zijn. Laat ik daarmee beginnen, want dat 
is zo. Ik zal er wel iets meer over zeggen, want het gaat om een maatregel waarbij we extra 
bomen gaan planten, 5.000 in vijf jaar, bovenop al het andere wat we al doen. We zijn het 
eerste jaar aangelopen tegen een aantal problemen die we niet hadden voorzien of een 

1



aantal dingen die we misschien een beetje onderschat hadden. Dat heeft vooral te maken 
met wat er onder de grond aan de hand is in onze stad, met name in het stedelijk gebied. U 
weet waarschijnlijk dat hitteproblematiek, hittestress, waar bomen een heel goed medicijn 
tegen zijn, met name speelt in het stedelijk gebied. Het heeft onze voorkeur om te kijken 
daar zoveel mogelijk extra bomen toe te voegen. Maar goed, dat zijn natuurlijk net de 
plekken waar onder de grond veel aan de hand is. Dat bleek wat ingewikkelder dan we op 
voorhand hadden gedacht. Dan zijn er nog een aantal andere dingen die je tegenkomt.

00:17:07

Mevrouw Wijnja (wethouder): Dat kan gaan over archeologie, cultuurhistorie, 
verkeerssituaties of te weinig ruimte onder of boven de grond. Wat we namelijk ook willen 
doen is zorgen dat de bomen die we planten daar lang kunnen blijven staan. Dus die moeten
genoeg ruimte hebben om te groeien en dat kan niet altijd. Dat viel een beetje tegen en 
daardoor vielen meer locaties af dat we van tevoren hadden gedacht. De vraag is om daarop
te reflecteren en wat we daar nu mee doen. Een van de dingen die we daarmee doen leest u
in wat we in het vervolg doen, namelijk we gaan inzetten op een hoger aantal bomen. Het 
eerste jaar hebben we gekeken: we gaan 1.000 bomen planten en daar vielen er ongeveer 
250 af, dus nu hebben we gezegd: we gaan inzetten op 1.250 bomen, want we weten dat er 
een aantal gaan afvallen, maar dan blijven we op koers. De doelstelling is om die 5.000 extra 
bomen binnen vijf jaar te planten. Dan kan het best zo zijn dat we er het eerste jaar iets 
minder doen en het tweede jaar iets meer, maar we koersen er echt op om binnen vijf jaar 
al die bomen te planten.

00:18:13

Mevrouw Wijnja (wethouder): U vroeg: zijn er genoeg locaties in beeld? Het antwoord is: ja, 
die zijn in beeld. Een van de dingen die we nu extra doen is dat we kijken naar bekende 
nieuwbouwprojecten waarvan we weten dat die gaan komen, zodat we vroegtijdig kunnen 
aansluiten om daar extra groen toe te voegen. Dat gaat natuurlijk ook helpen. Dan is er nog 
iets gevraagd over natuurlijke uitval, zoals sterfte. Dat speelt hier geen rol, want bomen die 
het eventueel niet overleven worden gelijk vervangen op dezelfde plek. Het is goed om 
daarbij te zeggen dat in de eerste drie jaar, als wij bomen planten, zorgen we dat er hele 
intensieve zorg is voor die bomen. De uitval op dat gebied is minimaal, dus dat is geen zorg. 
Kortom, we leren ervan. Dat nemen we mee in het vervolg. Er is ook nog de vraag gesteld: 
kan het college ons op de hoogte houden van de voortgang? Jazeker kunnen we dat en dat 
gaan we jaarlijks doen. Tot zover, voorzitter.

00:19:11

Voorzitter: Mevrouw Poelstra.

00:19:14

Mevrouw Poelstra (D66): Dank u wel. Dat klinkt al iets meer vertrouwenwekkend, maar toch 
blijft aan de andere kant het probleem dat het in het stedelijk gebied moeilijker is. Je kunt 
het doel wel ophogen, maar als er dan nog meer afvallen. Ik maak me een beetje zorgen 
over de verdeling over de gemeente. Hoeveel bomen kunnen we in de stedelijke gebieden 
wel planten? Het wordt me nog niet helemaal duidelijk of dat gaat lukken, want juist daar is 
die hittestress zo een probleem. Als we nu de makkelijke locaties kunnen doen... Het wordt 
er niet makkelijker op, maar het wordt juist steeds moeilijker. Ik zie het nog niet helemaal 
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voor me hoe de gemeente echt groen gaat worden en het mooi verdeeld wordt over de 
gemeente.

00:20:05

Voorzitter: U vraagt eigenlijk: kan het wel? De wethouder.

00:20:11

Mevrouw Wijnja (wethouder): Ik ben daar iets positiever over. Het is niet zo dat we de 
makkelijkste locaties het eerst hebben gekozen. We hebben op inhoud gekeken en er is een 
hittestress-kaart gemaakt. We hebben gekeken wat onze prioriteit-locaties zijn en die zijn 
hierin meegenomen. Het is niet zo dat we eerst hebben gekeken wat de makkelijkste 
locaties zijn. Het belangrijkste element hierin is: wij hebben gezocht naar plek voor 1.000 
bomen en toen bleken er 250 af te vallen. Dus een belangrijk verschil is dat we nu locaties 
gaan zoeken voor 1.250 bomen en als het dan ongeveer hetzelfde gaat, zullen we op 1.000 
uitkomen. Die plekken zijn er en die zijn goed in beeld. We weten inmiddels heel goed waar 
die kunnen zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het op een goede manier op gang komt.
Wij komen met de voortgang terug naar de raad, dus ik denk dat het dan een goed moment 
is om daarnaar te kijken en daar dan weer over te praten. Misschien dat we dan iets moeten
doen om bij te sturen.

00:21:12

Voorzitter: De heer Hekkema.

00:21:16

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Dank ook aan de wethouder voor 
de fijne beantwoording op de vraag die ook wij hadden ingediend, samen met in eerste 
instantie Student en Stad en GroenLinks. Wat ik nog graag van de wethouder zou willen 
horen - ik snap dat het soms om technische redenen echt moeilijk is om bomen te planten 
op sommige locaties - of de wethouder dan bijvoorbeeld bereid is om steeds de afweging te 
maken dat we op die plekken - die vaak te maken hebben, inderdaad, met extreme vormen 
van hittestress - andere vormen van vergroening gaan plaatsen? Dus dat we het altijd 
bekijken in zijn geheel en als we dan zien dat daar geen boom past, we dan kijken naar 
andere maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld bomen in potten mogelijk, maar ook vergroening 
als het gaat om gevels en andere vormen van het inzaaien van lege plekken. Dus om dat 
afwegingskader wat breder te trekken zonder dat de locatie afvalt, omdat er geen boom 
past.

00:22:11

Voorzitter: De wethouder.

00:22:13

Mevrouw Wijnja (wethouder): Ik begrijp op zich waar de heer Hekkema naar vraagt. Er lopen
een aantal verschillende programma's door elkaar en die overlappen elkaar soms. Als het 
gaat over de aanpak van de hittegebieden, dan is daar altijd sprake van een integrale aanpak
en dat gaat precies op de manier zoals de heer Hekkema het verwoordt. We kijken daar: hoe
heet is het? Moeten we daar een boom planten of andere maatregelen? Er zijn veel andere 
maatregelen te bedenken die daartegen helpen. Ik weet niet of het per se handig is om in dit
kader het breder mee te nemen, maar wat ik me wel zou kunnen voorstellen is, omdat het 

3



programma's zijn die deels overlappen, dat we in de voortgangsrapportage meenemen of 
daar andere maatregelen zijn genomen of dat ze misschien in een ander project vallen. Dat 
zouden we mee kunnen nemen en dan kan de raad dat in de volle breedte beoordelen de 
eerstvolgende keer dat we het bespreken. Als dat akkoord is, dan gaan we dat regelen.

00:23:16

Voorzitter: Ik hoorde een toezegging en die wordt naast mij genoteerd. Kunnen we hiermee 
het stuk conform naar de raad laten gaan? Dan gaan we dat doen. Dan heb ik vragen van het
CDA en de Partij van de Arbeid bij het voorstel over de uitbreiding van het 
venstertijdengebied. Mevrouw Armut staat hier op mijn papiertje, maar die zie ik niet. 
Meneer Van Jaarsveld wel. Kunt u de vragen inleiden?

00:23:52

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, voorzitter. We zijn allereerst blij dat het college zo 
vroegtijdig en scherp heeft geëvalueerd op dit beleid over de venstertijden en gelijk met 
concrete maatregelen komt, dus grote complimenten daarvoor. We hebben vanzelfsprekend
een extra wens en die zou zijn dat er ook gekeken wordt naar ondernemers die buiten de 
binnenstad gevestigd zijn, die hun afzetmarkt grotendeels in de binnenstad hebben, die daar
moeten komen om producten te brengen en daarvoor soms gebruik maken van koeriers. In 
al die situaties kunnen zij geen aanspraak maken op zo een jaar ontheffing en hebben dus 
steeds een incidentele ontheffing nodig, die opgeteld duurder is en meer moeite kost om 
steeds weer te regelen. Wij zijn heel benieuwd of het college dat, net als wij, als een 
probleem ziet, nadenkt over oplossingen, bereid is na te denken over oplossingen of andere 
manieren om hun tegemoet te komen?

00:24:59

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Huitema.

00:25:02

Mevrouw Huitema (PvdA): Dank u wel. Wij willen ook een compliment uitdelen dat de 
gemeente zo goed kijkt naar de opmerkingen van ondernemers en dat er nu al een 
aanpassing op is. In het algemeen vinden we dat nu wel dat veel te druk is in de binnenstad 
in de ochtend. Bijna te druk, simpelweg omdat we zoveel ondernemers hebben die 
bevoorraad moeten worden. Daarom willen wij graag aan het college meegeven om hier 
scherp op te zijn. Is het venster misschien is te krap, waardoor het nu te druk is in de 
ochtend? Zou het niet slimmer zijn om deze bijvoorbeeld twee uur langer op te rekken? Dat 
was hem.

00:25:47

Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Broeksma.

00:25:54

De heer Broeksma (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Dank voor de complimenten. We 
zitten er inderdaad bovenop. We spreken met de ondernemers en inwoners om te kijken of 
het allemaal werkt, zoals we het bedacht hebben. Als dat bijstelling verdient, dan doen we 
dat en daarvoor komen we bij uw raad. Mooi dat het nog op een snelle manier kon. Ik zal in 
zijn algemeenheid antwoorden op de kwesties die zijn genoemd. We willen een leefbare, 
veilige, bereikbare en levendige stad en we willen daarom minder bestel- en vrachtverkeer 
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in de binnenstad, in ieder geval 's middags en minder overlast. Er gebeuren in feite twee 
dingen in het beleid dat u heeft vastgesteld: we breiden het gebied uit. Er was al een 
venstertijdengebied en sinds 1 februari is dat gebied uitgebreid. Wat we ook gaan doen is 
dat we het echt gaan handhaven. Dat is misschien gewenning voor een deel van de groep 
die zich nu al in het venstertijdengebied bevindt en misschien ervoer dat het handhaven 
eigenlijk wel meeviel. Dat gaat echt veranderen.

00:27:02

De heer Broeksma (wethouder): Afgelopen jaar is met een grotere diversiteit van de 
bedrijven contact geweest. We hebben gesproken met individuele bedrijven, maar ook met 
belangenorganisaties, logistieke organisaties klein en groot en bedrijven die gevestigd zijn 
binnen en buiten het venstertijdengebied. Veel bedrijven hebben zich voorbereid op het 
nieuwe venstertijdengebied en het regime dat daarbij hoort en hebben geen problemen. 
Tegelijkertijd zijn er ook nog een aantal ondernemers voor wie het een opgave is om die 
bedrijfsvoering inderdaad aan te passen op de nieuwe beleidsregels. Daar praten wij 
regelmatig mee of eigenlijk doorlopend. Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij 
onze mensen die zich bezighouden met de stadslogistiek en denken mee in oplossingen. We 
houden voor alle doelgroepen - u noemt een specifieke doelgroep - goed in de gaten welke 
consequenties de nieuwe regels hebben.

00:27:55

De heer Broeksma (wethouder): In het vierde kwartaal komen we met een uitgebreide 
evaluatie terug, maar als het nodig is voor bepaalde doelgroepen zullen wij direct overgaan 
tot nieuwe wijzigingen, zoals we nu ook doen en uw raad hierover informeren of met een 
raadsvoorstel komen. De doelstellingen willen we wel overeind houden. De nadruk ligt op 
het vrijwel uitsluitend bezorgen in de ochtend, richting de Partij van de Arbeid, maar niet 
voor alle bedrijven. Voor supermarkten is er bijvoorbeeld wat meer ruimte. We willen 's 
middags die ruimte hebben voor de voetgangers en fietsers in onze binnenstad. Dat zijn de 
klanten van de bedrijven waar het over gaat. 's Morgens bezorgen en 's middags kun je 
prettig de spullen kopen door onze inwoners en bezoekers van onze binnenstad en op dat 
terrasje zitten zonder dat daar ronkende bezorgauto's langskomen. Dat punt wil ik nog even 
maken. Vergeet niet, u heeft ook het besluit genomen dat in 2025 het sowieso een zero-
emissiegebied wordt. Dat betekent dat we nu zero-emissievoertuigen een streepje voor 
geven als het gaat over mogelijkheden voor ontheffingen en de prijzen van ontheffingen.

00:29:07

De heer Broeksma (wethouder): Zero-emissie bevoordelen we nu en vanaf 2025 is het vrijwel
- dat is een beetje een overgangsregel - uitsluitend zero-emissie in de binnenstad. 
Ondernemers weten dat en ook individuelen en inwoners door de manier waarop we 
gecommuniceerd hebben. Dat is de richting die we opgeven. Of het te druk is in de ochtend?
Moet het venster niet wat uitgebreid worden? Dat zullen we zeker meenemen in de 
evaluatie. Ik breng u in herinnering dat we al een venstertijdengebied hebben wat loopt. We
gaan daar nu 100 procent op handhaven met camera's, zoals eerder besloten en dat 
betekent dat we dat zeker meenemen in de evaluatie. In die evaluatie vragen we aan de 
bedrijven: hoe pakt het uit en hoe werkt dat voor u? Als bedrijven zich melden... In uw 
vragen ging het geloof ik over bloemenbedrijven of andere bedrijven die regelmatig in de 
binnenstad moeten zijn: hoe pakken die dat aan?
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00:30:04

De heer Broeksma (wethouder): Daar zijn verschillende oplossingen voor mogelijk. De 
ambtenaren die erover gaan zitten op de tribune. Bel ons op om te kijken welke oplossingen 
daar mogelijk zijn, welke regels er gelden en welke oplossingen er zijn. Als allerlaatste nog 
even een voetnoot: we zijn bezig om uitstoot-vrije deelvoertuigen te organiseren. We zijn nu
met een test bezig met een deel van de binnenstad- ondernemers, samen met de Groningen
City Club, om te kijken: is dat een oplossing? Voor welke bedrijven is dat een oplossing? 
Werkt dat? Hoe gaat dat precies? Hoe moeten we dat vormgeven? We doen er dus alles aan
om het ondernemers mogelijk te maken te ondernemen. We doen er alles aan om het onze 
inwoners en bezoekers mogelijk te maken om, vooral in de middag, op een goede manier te 
kunnen genieten van wat onze binnenstad te bieden heeft qua winkels, terrassen en alles. 
Tot zover, voorzitter.

00:30:57

Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Jaarsveld met een vervolgvraag.

00:31:02

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, voorzitter. Dank aan de wethouder. Een buitengewoon 
hoopgevend antwoord. Dat had ik niet anders van deze wethouder en anderen verwacht, 
maar die flexibiliteit is heel fijn. Heel concreet op een stukje van die flexibiliteit: hoor ik de 
wethouder zeggen dat als de problematiek die we aanschrijven of die anderszins naar voren 
zou worden gebracht - of het nou precies dit punt is of een ander - dat het niet massaal 
hoeft te zijn om uitzonderingen of oplossingen te willen bieden vanuit dit college of de 
gemeente, maar dat u ook bij individuele zaken eventueel tot maatwerk bereid bent?

00:31:40

Voorzitter: Deze wethouder doet niet anders dan maatwerk leveren, geloof ik. Gaat uw gang.

00:31:46

De heer Broeksma (wethouder): Uitzonderingen en maatwerk zijn verschillende dingen. Met 
uitzonderingen moeten we bij u terechtkomen, want u stelt de Legesverordening vast. U 
zegt dat dit de leges zijn voor deze regels. Voor zero-emissie zijn de tarieven en 
mogelijkheden weer anders dan voor fossiel aangedreven auto's. U stelt dat vast. Daarom is 
dit een raadsvoorstel waarin u besluit om de Legesverordening aan te passen. De 
uitzonderingen daarop zijn dus gewoon niet mogelijk. Als u vraagt: maatwerk of zijn er 
andere oplossingen mogelijk? Op het moment dat wij constateren dat er een groot 
probleem is of een groep waar we onvoldoende rekening mee hebben gehouden... Een van 
de dingen die u gaat besluiten, die wij voorstellen u te besluiten, zijn bijvoorbeeld de auto's 
met een grijs kenteken die zijn omgebouwd en gebruikt worden voor rolstoelers. We zijn al 
twee jaar bezig met dit verhaal en op een of andere manier is die groep onvoldoende in 
beeld geweest. Dat is natuurlijk een fout, waarvan we zeggen dat het niet over een of twee 
mensen gaat. Dat is een systematische fout. Wij vragen u om dat zo snel mogelijk te 
repareren en we gaan dat natuurlijk niet handhaven. Vanaf 1 februari is dat al, maar we 
handhaven helemaal niet op die groep. Wij vragen u dat te herstellen.

00:32:53

De heer Broeksma (wethouder): Als het gaat om die bloemist, dan zijn er verschillende 
oplossingen voor als het per se 's middags moet om die bloemen te bezorgen in de 
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binnenstad. Tot 12:00 uur is het geen problemen. Na 12:00 uur met een zero-emissie is er 
ook nauwelijks een probleem. De jaarontheffing is al opgelost. Individuele ontheffing voor 
een fossiel voertuig is ook mogelijk. Dat kost € 4 en is het tarief wat u vaststelt. Een 
jaarontheffing is voor fossiele auto's niet mogelijk, maar wel voor zero-emissievoertuigen. 
We werken aan deeloplossingen. Fietskoeriers zijn mogelijk. Er zijn allerlei oplossingen 
mogelijk voor verschillende bedrijven. Mocht er echter een weeffout, een systematische 
fout, inzitten, dan weet u - nogmaals, dank voor de complimenten - dan houden wij daar de 
vinger aan de pols. Mochten we een weeffout, een systeemfout, tegenkomen, dan komen 
we weer bij u - de techniek is om de Legesverordening aan te passen - om die dan aan te 
passen, zodat het systeem dat veroorzaakt wat wij graag willen dat het veroorzaakt, 
namelijk bezorgers 's ochtends en 's middags volop ruimte voor onze bezoekers en inwoners 
van de binnenstad.

00:33:56

Voorzitter: Dank u wel. Kan het voorstel dan nu conform naar de gemeenteraad? Ik zie 
instemmend geknik. Ik zie ook dat de heer Sijbolts alsnog is binnengedruppeld van een 
andere bijeenkomst. Ik wil u voorstellen, de heer Sijbolts, dat u die vragen kort stelt. Onze 
tijd zit er bijna op. De vorige sessies liepen een beetje uit, net als nu. Dus dat u kort uw 
opmerkingen plaatst over de financiële afwikkeling van de herinrichting van het Kermis 
Exploitantenterrein Helper Westsingel en het aanvullend krediet herinrichting Nieuwe 
Boteringestraat. Ik hoop dat u dat in een keer kunt doen, want de opmerkingen zijn, geloof 
ik, van gelijke aard.

00:34:41

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ja, waarbij de technische beantwoording 
over de financiële afwikkeling herinrichting Kermis Exploitantenterrein inmiddels is 
vervallen. Dank voor de technische beantwoording, overigens. Wat mijn fractie, en volgens 
mij een aantal andere fracties, opvalt is in onze beleving een toenemende mate van het 
nemen van een voorbeslag op de jaarrekening. We hebben financiële afspraken over hoe we
daarmee omgaan. Nu gaat het bij de Nieuwe Boteringestraat niet om een heel erg hoog 
bedrag, alleen is de gebruikelijke werkwijze dat het college naar de raad moet komen om 
opnieuw een krediet aan te vragen. Wij blijven daar kritisch op. De Rekenkamercommissie 
gaat ook het een en ander onderzoeken, dus ik hoop dat de wethouder van financiën, die 
hier nu zit, kan toezeggen dat zij als wethouder financiën daar kritisch op het blijft en 
misschien de zorg weg kan nemen dat de wildgroei aan voorbeslagen, noem ik het maar 
even, de komende tijd misschien wat minder voor zal komen.

00:35:47

Voorzitter: Anderen nog aanvullend? Mevrouw Wijnja.

00:35:54

Mevrouw Wijnja (wethouder): Dank, voorzitter. Die laatste kwalificering laat ik even bij de 
heer Sijbolts, als u het goedvindt? Ik zal even heel kort iets zeggen over dit specifieke 
voorstel, want er is wel een afweging gemaakt waarom we het zo doen. Het klopt helemaal 
wat de Stadspartij zegt. Het is een afwijking van de werkwijze, zoals in principe het 
uitgangspunt zou moeten zijn. Nou is het bij dit specifieke project zo dat er een uitgebreid 
participatietraject heeft plaatsgevonden met de bewoners om dit deel van de stad te gaan 
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herinrichten. Willen we op planning blijven - daar wachten bewoners eerlijk gezegd ook op, 
want er zijn daar een aantal dingen aan de hand - dan kunnen we in maart aanbesteden. Als 
de raad verder akkoord gaat, kunnen we volgens planning door. Zouden we dat pas in het 
voorjaar doen, dan loopt dat enorme vertraging op. Er is inhoudelijk al een besluit genomen 
van: dit gaan we doen. Er zijn bouwkostenstijgingen en dat zien we bij verschillende 
projecten, dus daarom is ervoor gekozen om dat in dit geval zo te doen. In zijn algemeenheid
blijft gewoon staan dat het uitgangspunt is hoe we alles financieren en hoe we dat samen 
met de raad doen. Wat de heer Sijbolts heel goed heeft verwoord, dat is het uitgangspunt. Ik
denk dat het hartstikke goed is dat er raadsleden zijn die daar scherp op zijn en ik kan u 
toezeggen dat ik dat ook ben en blijf.

00:37:23

Voorzitter: Dank u wel. De heer Sijbolts, kan het zo conform de raad? Ik kijk ook even naar de
rest.

00:37:29

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ja, voorzitter, dat kan op zich wel. Ik had 
misschien op een iets stevigere toezegging van de wethouder gehoopt dat dit alleen nog bij 
hele hoge uitzondering zal voorkomen, maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat het 
op dit moment misschien een utopie is. Voor nu neem ik genoegen met de antwoorden van 
de wethouder.

00:37:48

Voorzitter: Dank u wel. Dan constateer ik dat beide voorstellen als conformstuk naar de raad 
gaan en sluit ik deze bijeenkomst. Dank u wel.
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