
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 17.00 UUR

Voorzitter: M. Gietema (D66)
Namens de raad: B. Leemhuis (GroenLinks), R. Tjepkema (PvdA), T. Rustebiel (D66), W. 
Pechler (PvdD), H. Moerkerk (Stadspartij 100%), J. Dijk (SP), R. Heiner (VVD), K. de Groot 
(S&S), S. Wennink (CU), I. van Jaarsveld (CDA), E. Bernabela (PvhN), K. Blauw (PVV)
Namens het college: R. van Niejenhuis (wethouder)
Namens de griffie: W. Meijer

Stationsgebied 1e ronde
00:08:01

Voorzitter: Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de meningsvormende sessie. 
Vandaag staat de strategische agenda Stationsgebied centraal. Het college heeft hierin 
verschillende opgaven en ambities beschreven. In het raadsvoorstel wordt input gevraagd 
en we gaan ook kijken hoe het doorgaat naar de raad. Eerder deze maand zijn hier twee 
beeldvormende sessies over geweest. Eén met een ambtelijke toelichting op de stukken en 
één met betrokken buurtorganisaties. Omdat het een groot project is en veel thema's 
omvat, is er twee en een half uur ingeruimd voor het debat vandaag. Het is verdeeld in een 
uur, dan een pauze en dan anderhalf uur. We gaan even kijken hoe het precies loopt. Mocht 
de beantwoording van het college nog net daarvoor passen, dan gaan we misschien iets 
later de pauze in. Ik hoop in ieder geval op uw flexibiliteit ten aanzien van hoe we de sessie 
exact plannen. Zoals gemeld in voorbereidingsmemo doen we deze sessie in twee termijnen.
De eerste termijn is echt bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een 
eerste mening, met de bedoeling om die te toetsen bij het college. Er is drie minuten 
spreektijd per fractie exclusief interrupties. Interrupties zijn toegestaan, maar wel in 
beperkte mate, omdat vooral de tweede termijn bedoeld is voor het onderlinge debat. Als 
alle fracties aan het woord zijn geweest geef ik het woord aan de wethouder. Die heeft dan 
ongeveer twintig minuten om beknopt antwoord te geven op de vragen. Dan checken we 
eventjes of alle vragen beantwoord zijn en gaan we, als het goed is, de pauze in en zetten we
daarna de tweede termijn door. Daarin gaan we kijken naar wat zijn de thema's waar jullie 
nog onderling over in debat willen. In principe is de tweede termijn niet bedoeld voor 
nieuwe thema's, maar juist voor wat al is gezegd. Is dat helder voor iedereen?

00:09:57

Voorzitter: Dan kijk ik even om me heen en ben ik benieuwd welke fractie wil aftrappen. De 
heer Tjepkema van de PvdA.

00:10:06

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, Voorzitter. Voorzitter, laten we er geen 
doekjes om winden, hier liggen hele mooie plannen voor een verbindende plek voor alle 
Groningers met meer verblijf, groen en verdichting. Een plek waar veel Groningers komen, 
een belangrijke plek om straks De Nieuwe Poort te bouwen. Compliment ook aan het college
over de manier waarop omwonenden meegenomen worden in de planvorming. Dit is nog 
maar het prille begin, maar mijn partij is in ieder geval blij dat het verschrikkelijke 
Stadsbalkon er straks af kan en dat het Peerd van de Ome Loeks weer letterlijk in de wijk 
komt te staan. Ik zou bijna aan de wethouder willen vragen of het mogelijk is om een 
levenslang beroepsverbod in te stellen tegen de bouwer van het Stadsbalkon, maar ik weet 
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niet hoe zijn bevoegdheden liggen, dus we gaan het even horen. We hebben nog een aantal 
andere vragen aan de wethouder.

00:10:50

Voorzitter: U heeft in ieder geval eerst een andere vraag van de heer Rustebiel van D66.

00:10:55

De heer Rustebiel (D66): Zijn het niet de voorgangers van de PvdA in de fractie alsook het 
college die de opening van Stadsbalkon hebben goedgekeurd en hebben staan vieren?

00:11:04

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Misschien ook wel en misschien dat uw partij 
ergens tussendoor er ook nog bij was, maar laten we in ieder geval nu met zijn allen de 
beslissing nemen dat ding er weer af te halen. Voorzitter, ik ga even door, want ik heb een 
paar vragen aan de wethouder te stellen. In het Stationsgebied komen straks 450 tot 650 
nieuwe woningen. De PvdA is voor goed wonen voor iedereen in een gemengde wijk. Daar 
hoort minstens 30 procent sociale huur bij en daarbovenop nog veel meer betaalbaar, juist 
ook voor doorstromers en starters. Hier zien we nog maar 20 procent sociale huur 
terugkomen. Kan de wethouder mij vertellen waarom dit niet de 30 procent is die we zo 
hard nodig hebben? Daarnaast vindt onze fractie de verbinding van het Stationsgebied met 
de Rivierenbuurt cruciaal. Nu wordt de Parkweg aangepakt. De barrière moet straks letterlijk
weg daar, maar er mag van de PvdA wel een tandje bij. De verbindingsagenda van de 
bewoners van de Rivierenbuurt laat zien dat het tijd is voor een plan voor de Rivierenbuurt 
alla wijkvernieuwing. Is de wethouder het met ons eens en kan hij toezeggen met plannen te
komen van die schaal? In het Stationsgebied komen straks kantoren met 3.000 extra 
arbeidsplaatsen. Die zijn hard nodig, vindt ook mijn fractie, juist om Groningen economisch 
sterker te maken, maar die plekken moeten wel gevuld worden. Heeft het college al plannen
om bedrijven, zeker ook overheden, hierheen te lokken om zich te vestigen in het gebied? 
Voorzitter, dan nog iets wat een klein punt lijkt, maar in het gebied komt straks een nieuwe 
woonwijk, maar geen supermarkt. Bewoners zijn straks aangewezen op supermarkten in 
buurten verderop, terwijl supermarkten juist goed zijn voor de leefbaarheid van een buurt. 
De PvdA vindt dat jij je boodschappen moet kunnen doen in je eigen buurt in plaats van je 
blauw te betalen aan de AH to go op het station. Vindt de wethouder dat ook?

00:12:45

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Als laatste, Voorzitter, komende zomer komt er al 
een evenemententerrein beschikbaar in het gebied. We zouden graag zien dat hier ook 
ruimte komt voor nieuwe makers, voor ateliers en voor oefenruimte en dat een bredere 
groep dan alleen Spot betrokken wordt bij de programmering. Kan de wethouder hier een 
toezegging op doen? Er was het voor de eerste termijn.

00:13:05

Voorzitter: Dank. Dan kijk ik naar de heer Heiner, VVD.

00:13:09

De heer Heiner (VVD): Dank voor het woord, Voorzitter. Naast De Nieuwe Poort is ook 
MartiniPlaza aan vervanging toe en mijn eerste vraag aan de wethouder is dan ook: zou het 
niet financieel verantwoorder zijn om deze twee dingen te combineren? U geeft aan dat de 
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inwoners van de stad en de reizigers een stem over bijvoorbeeld de invulling van het 
Noordplein en het Zuidplein dienen te krijgen. Wat is de weging van deze stem? Er wordt 
gesproken over een duidelijke, onderscheidende identiteit, waarbij men denkt 'ik ben in 
Groningen', maar wat ons betreft is het Peerd van Ome Loeks best genoeg om dat beeld 
krijgen. Is de wethouder van mening dat het nu niet het geval is? Daarnaast, heeft het 
college al concrete plannen wat er met Glaudé-panden moet gebeuren? Gaan we deze 
bijvoorbeeld ook commercieel verhuren? Eén van de dingen die in de stukken staat, is dat 
het voor de gemeente niet mogelijk is om de financiële inspanning alleen te dragen. De 
brede doelstellingen van het gebied en het omvangrijke en gemengde programma van 
wonen, werken en voorzieningen biedt kansen voor financiële dekking. Is het dan wel 
verstandig om het überhaupt doen? Ik lees daarin, eigenlijk hebben we op dit moment geen 
geld. Dan een andere vraag: hoe groot wordt de parkeergarage?

00:14:17

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Is er al gesproken met marktpartijen om 
bijvoorbeeld De Nieuwe Poort gezamenlijk te ontwikkelen, zodat de gemeente zo min 
mogelijk risico loopt en om de kosten te beperken? Bijvoorbeeld een samenwerking met een
hotelketen of iets dergelijks. Waarom wordt er drie tot vier miljoen in de Parkweg 
geïnvesteerd? Is dit echt nodig? Er wordt wel het één en ander genoemd in de stukken over 
bijvoorbeeld het betrekken met de Lelylijn, maar wordt er ook ruimtelijk rekening gehouden 
met de Lelylijn? Een andere vraag, waar we vanochtend tegenaan liepen met het bezoek aan
het hoofdstation, is over de fietstunnel die onder het station doorloopt. Er werd aangegeven
dat er aan de zuidzijde nog geen uitgang is voor deze fietstunnel en dat het aan de 
gemeente is om dat te ontwikkelen. Onze vraag is dan ook: hoe snel wordt dit ontwikkeld? 
Het kan toch niet zo zijn dat we straks een fietstunnel krijgen onder het station die tegen 
een soort betonnen blok aanloopt, waar je niet verder kunt fietsen. Wat is de tijdlijn 
daarvoor? Is er ook overwogen om bijvoorbeeld de Kiss & Ride naar de zuidzijde te brengen, 
zodat de auto's niet voor het station langs hoeven, maar bijvoorbeeld van de insnijding met 
het Emmaviaduct gebruik kunnen maken? De laatste vraag gaat over het huidige 
Stadsbalkon. De sloop daarvan en de inpassing met de fietsroute en de nieuw te bouwen 
fietsenstalling gaat namelijk 24 miljoen kosten. Wij vinden dat heel veel geld, zeker voor iets 
dat nog niet is afgeschreven. Er staat nog anderhalf miljoen op de balans.

00:15:49

Voorzitter: U heeft nog een halve minuut.

00:15:52

De heer Heiner (VVD): Prima. Zou het niet veel verstandiger zijn om het huidige Stadsbalkon 
op te knappen? Om wat groen, een winkeltje en verblijfsruimte toe te voegen, zodat men 
daar ook echt verblijft in plaats van nu het hele Stadsbalkon af te schrijven, zoals de PvdA wil
doen? Dank u wel.

00:16:09

Voorzitter: Dank. Ik wil de raad er wel op wijzen dat het vooral bedoeld is voor politieke 
vragen. Een aantal vragen waren van technische aard, dus ik wil ook meegeven aan het 
college dat in principe vooral de politieke vragen een antwoord behoeven. Ik geef het woord
aan de heer Rustebiel, D66.
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00:16:28

De heer Rustebiel (D66): Dank, Voorzitter. Ik gebruik deze termijn om inderdaad vooral wat 
vragen aan het college te richten die nog zijn blijven hangen na afloop van de prima sessies 
die we tot nu toe hebben gehad. De eerste is de constatering van mijn fractie dat het vooral 
een ruimtelijk project is en dat er allerlei vragen op het gebied van mobiliteit nog 
onvoldoende beantwoord zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het voornemen om de 
Stationsweg af te sluiten. Dat vinden wij vanuit ruimtelijk perspectief een aantrekkelijke 
idee, maar als wij dan vragen wat betekent dat voor de Parkweg, dan is daar nog weinig over
bekend. Die principekeuze voor de afsluiting Stationsweg ligt nu wel voor, dus ik ben 
benieuwd of de wethouder ons gerust kan stellen over de impact op de leefbaarheid van de 
Rivierenbuurt en de omgeving, als wij de Stationsweg afsluiten, wat wij vanuit ruimtelijk 
perspectief op zich een heel interessant idee vinden. Dat hebben we ook al eerder 
aangegeven.

00:17:16

De heer Rustebiel (D66): De fietsroute is dezelfde discussie en dat is ook al door de andere 
fracties gezegd. Het hoofdstation is, net als het UMCG, een enorme barrière in de stad 
tussen de noord-zuidverbinding. Je kunt dus heel moeilijk het station passeren; je zit met het
lastige Emmaviaduct of met de onaantrekkelijke Herenweg. Wij vinden het jammer dat er 
nog niet is nagedacht over betere omleidingsroutes voor fietsers. Wij krijgen het gevoel dat 
het college de voetganger op één wil zetten. Mijn fractie denkt juist, trek nu die fietstunnel 
door de binnenstad in, via een zo aantrekkelijk mogelijke route, zodat de fietsers een goede 
verbinding krijgen naar de binnenstad.

00:17:57

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Leemhuis.

00:17:59

De heer Leemhuis (GroenLinks): Zou dat ook een extra brug of een bredere brug kunnen zijn, 
langs of over het museum?

00:18:09

De heer Rustebiel (D66): Ja, dat kan zeker. Het probleem is echter dat het college op dit 
moment nog geen visie legt op de fietsstromen bij dit stationsgebied. Dat is echt een groot 
gemis en dat hebben wij wel nodig van het college. Dit is een optie. Het college heeft 
misschien betere ideeën, maar ik had het graag al op papier gezien. Over het Stadsbalkon is 
al veel gezegd. Het is inderdaad behoorlijke kapitaalvernietiging om iets af te breken wat 
heel lelijk is. Als ik dan ook constateer dat er geen fietsroutes ingepland zijn, dan zou ik 
zeggen, als je keuzen moet maken, alloceer dan die middelen van het Stadsbalkon naar een 
betere fietsroute of een brug of wat dan ook, want dat vinden wij op dit moment 
belangrijker. Ik vind het ook wel opmerkelijk dat het college wel een persbericht verstuurt 
voor het slopen van het Stadsbalkon, maar als we allerlei vragen stellen over wat het kost en
wat de impact daarvan is, dat er nog helemaal geen antwoord is. Terwijl, u ons nu wel vraagt
om te besluiten om het ding te slopen. Dat vind ik wel matig onderbouwd.

00:19:02

Voorzitter: De heer Rustebiel, u krijgt een vraag van de heer Tjepkema.
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00:19:06

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Een kleine vraag daarover inderdaad. Ziet D66 
kapitaal alleen maar in termen van geld of ook in termen van geluk van de Groningers die er 
elke dag naar moeten kijken?

00:19:18

De heer Rustebiel (D66): Ik denk dat de gemiddelde Groninger veel gelukkiger wordt van een
veilige fietsroutes van noord naar zuid, dan van een Stadsbalkon wat wel of niet lelijk is. 
Politiek is ook keuzen maken. Politiek is niet alles willen, want dat kan namelijk niet. Als de 
keuze gemaakt moet worden tussen bijvoorbeeld de fietsroute en een nieuwe brug of het 
Stadsbalkon slopen, dan zeggen wij, dan moet het Stadsbalkon nog maar even blijven. 
Hoewel ik het natuurlijk het liefst morgen weg wil hebben, moeten we ook zuinig zijn met 
onze middelen.

00:19:41

Voorzitter: U heeft nog een kleine halve minuut.

00:19:42

De heer Rustebiel (D66): Ik ben ook benieuwd hoe het college kijkt naar het schrijven van de 
Rivierenbuurt. Zijn er nog koppelkansen om die zorgen mee te nemen in de 
wijkontwikkeling? Ik ben benieuwd of het college ons wat gerust kan stellen over de 
betaalbaar bouw die er komt, want sociale huur is natuurlijk voor heel veel cruciale 
beroepen niet toegankelijk, omdat ze net te veel verdienen. We zouden graag zien dat 
daaraan gedacht wordt. Dat was het, Voorzitter.

00:20:09

Voorzitter: Dank. Ik geef het woord aan de heer Pechler van de Partij voor de Dieren.

00:20:13

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Helaas moest ik vanochtend het 
werkbezoek missen vanwege andere verplichtingen, maar ik zal snel een kijkje nemen bij de 
uitkijktoren die aan de zuidzijde geopend is. Ook wil ik de ambtenaren en het college 
bedanken voor de heldere beeldvormende sessie van twee weken geleden en de 
agendacommissie en de griffie voor het organiseren van de bijeenkomst vorige week met 
vertegenwoordigers van buurtverenigingen uit de omgeving. Dat waren namelijk allebei 
waardevolle sessies. Voor deze eerste termijn heb ik twee vragen aan het college. We zijn 
enthousiast over het toevoegen van 3.000 werkplekken op de best met het OV te bereiken 
locatie van waarschijnlijk de hele provincie, misschien wel van heel Noord-Nederland; ons 
hoofdstation. Is het college dan ook met mijn fractie van mening dat we hier vanwege die 
uitstekende bereikbaarheid dan ook geen parkeerplekken moeten reserveren voor die 
werkplekken, aangezien het een autoluwe wijk moet worden en parkeerruimte er al schaars 
zal zijn? Dat we een parkeernorm van nul moeten hanteren voor de bedrijven.

00:21:06

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): De tweede vraag. De Werkmanbrug is nu vaak al 
overbelast met alle fietsers en voetgangers. Mijn buurman, de heer Leemhuis, heeft het 
eerder al gehad over een tweede brug en daar staan we in principe niet negatief tegenover. 
Echter, ik ben ook benieuwd naar de mening van het college over het mogelijk verbreden 
van de huidige Werkmanbrug, aangezien ik in het stuk met de mengpanelen voor de 
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noordzijde las dat het wellicht onwenselijk is, maar blijkbaar dus niet onmogelijk. Dat was 
het voor nu.

00:21:33

Voorzitter: Ik geef het woord aan mevrouw De Groot van Student en Stad.

00:21:37

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dank u wel, Voorzitter. Ik zal ook proberen het een 
beetje kort te houden en me te beperken tot de vragen die ik nog heb. Die gaan 
voornamelijk over het fietsparkeren, want er zullen in totaal uiteindelijk 1.500 extra 
fietsparkeerplekken gerealiseerd worden op het Stationsgebied. We hebben er nu ongeveer 
16.000 en dat zal straks ongeveer 17.500 zijn, maar deze fietsparkeerplekken staan nu op 
piekmomenten al tjokvol. Na het technisch nagevraagd te hebben, blijkt dat er een 
mogelijkheid is, dat bijvoorbeeld tijdens de verbouwing en tijdens dat het hele 
Stationsgebied op de schop gaat, er een aantal maanden veel minder plekken beschikbaar 
zijn, omdat er nog vol verbouwd wordt. Hoe wordt erop toegezien dat het daadwerkelijke 
aantal plekken niet voor een aantal maanden of een significante tijd echt ver onder die 
16.000 komt te liggen? Ik kan me zo voorstellen, mensen moeten toch van en naar het 
station en willen toch hun fiets kwijt, dat er dan fietsen worden gestald op andere plekken 
die onwenselijk zijn.

00:22:50

Mevrouw De Groot (Student en Stad): In de huidige plannen van een nieuwe 
fietsparkeerkelder zijn de richtlijnen van ProRail opgevolgd wat betreft de groei van het 
gebruik van de fiets. Zoals ik net al zei, van 16.000 naar ruim 17.000 is een groei van nog 
geen 10 procent. Dat voelt naar ons idee toch niet genoeg, omdat er nu al veel tekorten zijn. 
Waarom wordt er niet gekozen voor het realiseren van meer plekken? Nu is er in die nieuwe
fietsparkeerkelder weinig mogelijkheid meer tot het uitbreiden hiervan, maar er komen dus 
ook fietsparkeerplekken aan de oost- en westkant van het perron. Kunnen we de fiets niet 
echt omarmen en zorgen voor ruim voldoende plekken, bijvoorbeeld 20.000?

00:23:36

Mevrouw De Groot (Student en Stad): We hebben het al even gehad over het Stadsbalkon. 
Een directe vraag, als wij nu zo meteen akkoord gaan met deze strategische agenda, staat 
het dan vast dat het Stadsbalkon wordt gesloopt en weer opnieuw wordt gemaakt? Het 
staat er nu wel zo in. In deze investeringsagenda staat: 'We gaan het Stadsbalkon slopen en 
dat kost 40 miljoen, de sloop en weer de opbouw'. Staat het dan vast of hebben we het er 
later nog over? Dan even een andere vraag. Dat kan ook mijn tekortkoming zijn. Klopt het 
dat wij het communicatie- en participatieplan en het integraal ontwerponderzoek pas 
gisteren hebben ontvangen? Het stond pas gisteren op het RIS. Heb ik dat ergens gemist en 
is dat eerder al verstuurd, want er stond oktober en december vorig jaar op, of hebben we 
die echt pas gisteren ontvangen? Dat was mijn laatste vraag. Dank u wel.

00:24:31

Voorzitter: Dan kijk ik rond en geef ik het woord aan de heer Moerkerk van de Stadspartij.

00:24:36

De heer Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u wel, Voorzitter. Er zijn al een 
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paar heldere en kritische vragen gesteld over het balkon. Daar wil ik aan toevoegen, heeft 
het college overwogen om het balkon nog een keer een opfrisbeurt te geven? Ik liep er 
laatst eens even kritisch overheen en het is toch een wat matig verzorgde plek. Ik denk niet 
dat het in het hoogste borggebiedje hoort. Is daar al naar gekeken, ook misschien naar een 
iets andere aankleding, misschien iets 'horeca-achtigs' dat het verblijfsgebied verbeterd. Is 
dat alternatief overwogen? Er is ook een kritische vraag gesteld over MartiniPlaza door de 
VVD. Daar sluit ik me graag bij aan. Verder werd mij duidelijk – het was al wel duidelijk, maar
nog duidelijker – vanochtend dat in het station ook meer winkels ontstaan, dus in het gebied
van de NS zelf. Dat is prima, dat begrijp ik ook wel. Het wordt er ook steeds drukker. Dat is 
ook aan de NS en ProRail zelf, maar er ontwikkelt zich wel een wat meer kritische 
concurrentie ten opzichte van de binnenstad en dat roept wel vragen op. We zouden graag 
willen weten of daar wat onderzoek naar gedaan is of kan worden? De binnenstad heeft het 
al pittig. Het wordt steeds lastiger. Elektrisch vervoer en er speelt van alles in de binnenstad, 
wat ondernemers het leven moeilijker maakt. Niet onmogelijk, maar nog meer concurrentie,
zo dicht bij het centrum, vinden we gevaarlijk. Nog iets over de knip. Nog één vraag. We 
vinden de knip tricky wat betreft het verplaatsen van vervoer. Het roept veel vragen op wat 
betreft de onderbouwing, waarom het veilig kan en waarom het goed zal gaan, ook ten 
opzichte van de Parklaan, Herenweg en de Paterswoldseweg. Bewoners zijn er ook heel 
kritisch over. Kan er een grondig verkeersonderzoek gedaan worden voordat we tot 
besluitvorming overgaan over deze bewuste knip. Dank u wel, Voorzitter.

00:26:29

Voorzitter: U bent nog niet helemaal klaar, want u krijgt een interruptie van de heer 
Leemhuis.

00:26:33

De heer Leemhuis (GroenLinks): Gelukkig komt er een verkeersonderzoek. De vraag is: is het 
niet zo dat in de sessie die we vorige week hadden, er juist heel veel vertegenwoordigers 
van bewonersorganisaties enthousiast waren over de knip en dat er maar één was die daar 
niet enthousiast over was? Ik ben benieuwd hoe de Stadspartij komt bij de opmerking, dat 
er heel veel omwonenden kritisch over zijn?

00:26:57

De heer Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): Ik heb deze sessie toch iets anders 
beleefd. De Rivierenbuurt maakt zich zorgen, dat vat ik op als kritisch. Ik hoorde een 
binnenstadbewoner die aan de Singel woont, die zei: "Misschien moet zelfs de singel maar 
weer open om op te lossen waar je heen kan komen". Dan denk ik, de singel weer 
opendoen, de Praediniussingel, ik vind daar bijna lichtelijke paniek in doorklinken van wat 
moeten we dan. Ik vind toch wel dat bewoners zich hier constructief, duidelijk, maar ook wel
kritisch uitgelaten hebben en duidelijke vragen hebben neergelegd.

00:27:26

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dan hebben we het verschillend gehoord, denk ik.

00:27:28

De heer Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): Dat blijkt.
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00:27:30

Voorzitter: Mocht er nog een debat nodig zijn op dit punt, dan komen we er later op terug. Ik
kijk even om me heen. De heer Wennink van de ChristenUnie voor woordvoering.

00:27:37

De heer Wennink (ChristenUnie): Dank u wel, Voorzitter. Vorige week hadden we de 
bewonersorganisaties, waarbij er iemand zei: "Er wordt hier naar een postzegel gekeken". Ik 
vond het wel een hele positieve vergelijking, die ik ga doortrekken. Het Stationsgebied als 
postzegel kan wat ons betreft ook echt een blikvanger zijn van de boodschap die je 
verstuurt. Die tegelijkertijd wel aandacht vraagt voor de envelop die er rondom de postzegel
ligt. Ik zie wat gegrinnik naast me. Ja, ik dacht, ik schrijf het op. Wat ons betreft is het een 
heel mooi gebied, wat voor thuiskomers en voor forensen en bezoekers het eerste is wat je 
ziet als je binnenkomt. Wat ons betreft is de invulling met woningbouw, kantoorlocaties en 
het muziekcentrum – wat er wat ons betreft voorlopig gepland blijft staan – echt een 
blikvanger. Daarbij past het ook echt bij de boodschap die wij uitdragen als gemeente. In het
kerngebied, waar we het over hebben, gaat verbinding centraal staan. Zowel fysiek in een 
gelijkvloers plein, waar natuur en ontmoeting centraal staan, als sociaal, als we het hebben 
over verbinding door middel van muziek en cultuur. Toch rond die envelop om de postzegel 
heen zitten nog wel wat vragen voor ons. Een aantal daarvan sluiten aan bij wat eerder 
gezegd is. We lezen over de fietsroutes en we hebben gezien dat er 'rolpaden' voor fietsen 
gaan zijn in het Stationsgebied. Dat roept bij ons de vraag op of er voldoende aandacht 
uitgaat in de huidige plannen naar kwetsbare fietsers, die in een gebied met 
hoogteverschillen toch wel wat meer aandacht verdienen.

00:29:20

Voorzitter: Een vraag van de heer Rustebiel.

00:29:22

De heer Rustebiel (D66): Ja, ik denk moet ik deze bewaren voor straks, maar dan is het 
moment misschien een beetje weg. U zei: "Het muziekcentrum blijft wat betreft de 
ChristenUnie voorlopig gepland staan". Wilt u op langere termijn daar misschien wel van af, 
als de situatie verandert? Ik ben benieuwd wat u precies bedoelt met die formulering.

00:29:40

De heer Wennink (ChristenUnie): Wat ons betreft, waar die ingetekend staat, staat het goed, 
maar uiteindelijk blijf je altijd kijken naar kosten en wat mag het waard zijn. Dat geldt voor 
elke ontwikkeling die wij plannen in de komende veertig jaar. Dat vind ik dus niet zo 
spannend. Daarnaast horen wij graag van het college of het weghalen van het Stadsbalkon 
en de gelijkvloerse inrichting voor het station nog op de één of andere manier 'clasht' met 
de positie van mensen met een visuele beperking. Zij komen er in de openbare ruimte toch 
soms wat bekaaid af. Verder sluiten we graag aan bij de vragen die eerder gesteld zijn over 
het waterbedeffect richting de Parkweg; de groene loper. Als er voertuigen zijn die niet meer
voor het station langs gaan, maar ook niet over de Ring kunnen, zoals bijvoorbeeld bepaalde 
landbouwvoertuigen, monitoren wij voldoende in de huidige plannen dat ze niet via de 
Parkweg zullen gaan? Als laatste horen we graag van het college of de inrichting van 
Stationsgebied ook aanleiding kan zijn om die raaklijn met de Rivierenbuurt serieus aan te 
pakken?
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00:30:50

Voorzitter: Dank. Wie wil het woord voeren? De heer Leemhuis, GroenLinks.

00:30:56

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. Bij de vorige behandeling van de 
spoorzone zuidzijde heeft mijn fractie een aantal dingen genoemd en die heb ik niet echt 
teruggevonden in de strategische agenda, dus is het nu een mooi moment om daar naar te 
vragen. Eén daarvan is dat onze fractie graag zou zien dat de nieuwe wijk aan de zuidzijde 
energie kan gaan leveren aan bijvoorbeeld de Rivierenbuurt. Niet alleen maar 
energieneutraal dus, maar wij zouden graag willen zien dat we proberen de wijk 
energiepositief te maken. Hoe staat het daarmee, is mijn simpele vraag. Er is al door de VVD 
over de parkeergarage gevraagd. Ik was ook benieuwd waarom er weinig over in stond. Mijn
fractie heeft een toezegging gehad van wethouder Van der Schaaf in de tijd om te kijken of 
die niet wat groter kan. Dat klinkt raar voor een GroenLinks'er, een grotere parkeergarage, 
maar juist met het idee dat we op termijn binnenstadsparkeergarages, Bios en Centrum, 
zouden kunnen sluiten. Dan moet je echter die capaciteit wel ergens hebben.

00:31:52

De heer Leemhuis (GroenLinks): Er wordt ook over de inrichting van de noordzijde spoorzone
gesproken. Dat is het nieuwste wat we in dit stuk lezen, want dat is voor het eerst. Mijn 
fractie is wel benieuwd hoe wij die integrale visie kunnen combineren met de visie op de 
Diepenring? Die hebben we namelijk als raad gevraagd met een initiatiefvoorstel, maar wij 
zijn wel benieuwd wanneer die komt, want dan kunnen we ook integraal afwegen hoe we 
die noordzijde zullen vinden. In de achterliggende stukken wordt gesproken over een ruimte 
of wens van 15.000 tot 20.000 vierkante meter hotelfunctie. Om een begrip daarvan te 
krijgen, het hotel op de Grote Markt heeft 123 kamers van 800 vierkante meter, vond ik op 
hun website. Mijn vraag is: wat is het eigenlijk? In de strategische agenda staat dit aantal 
minder expliciet dan in het achterliggende stuk. Hoe kunnen wij als raad een oordeel vellen 
over wat nodig is? Hoe past dat bij andere visies bijvoorbeeld rondom horeca? Daar zouden 
we wat meer over willen weten.

00:32:58

De heer Leemhuis (GroenLinks): Meerdere fracties hebben al iets gezegd over het 
Stadsbalkon. Zolang het gratis is, zegt iedereen dat het Stadsbalkon weg moet en dat het 
niet mooi is. Daar kan ik me ook makkelijk bij aansluiten. Echter, de hoofdvraag is natuurlijk: 
24 miljoen, hebben we dat straks? Wordt dat straks onze prioriteit? Voor een mooie 
noordzijde, zeker als die groen en ruimtelijk is, vindt het college onze partij aan hun zijde, 
maar 24 miljoen is heel veel. De simpele vraag is: waar is dat uit opgebouwd en wat zijn de 
alternatieven? Is het waard om te overwegen om twee scenario's te hebben, om dan beter 
een keuze te kunnen maken? Dan over de Glaudé-panden. Daar is al een vraag over gesteld 
en die wil ik aanvullen. Wanneer is het te duur?

00:33:44

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Heiner.

00:33:47

De heer Heiner (VVD): Dank u wel, Voorzitter. Ik vroeg me af hoe GroenLinks erin staat om 
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het Stadsbalkon los te halen uit deze visie, zodat we daar op een ander moment over 
kunnen beslissen in plaats van dat we dat meenemen in deze visie?

00:33:59

Voorzitter: Ik wil u tegelijkertijd vragen om na de beantwoording van de vraag tot een einde 
te komen van de woordvoering.

00:34:06

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dat vindt mijn fractie nu absoluut nog niet nodig. Wij 
onderschrijven het doel, maar wij constateren dat het heel veel geld is. Ik stel nu vragen aan 
het college daarover, zodat we daar weer wat meer over weten. Dat is het korte antwoord, 
want ik wil nog wat andere dingen zeggen.

00:34:25

Voorzitter: U bent al echt bijna door uw tijd heen, dus de belangrijkste punten graag.

00:34:30

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dan laat ik het wel zitten. Het is een beetje onhandig deze 
gekozen werkvorm. Daardoor heb ik nu nog een hele waslijst aan vragen, maar mag ik niet 
interrumperen en mag ik niet doorgaan. Dat vind ik jammer. Daar kunt u als voorzitter niets 
aan doen, maar dan is dat meteen alvast een signaal van mij dat ik dit als raadslid een 
onprettige werkvorm vindt. Voor de evaluatie.

00:34:56

Voorzitter: Die nemen we mee. Tegelijkertijd kijk ik even rond. De heer Dijk van de SP.

00:35:01

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik sluit me bij voorbaat meteen aan bij de heer Leemhuis op het
laatste punt wat hij maakte: wat een onmogelijke manier om dit te gaan bespreken. 
Gelukkig heb ik allemaal Post-itbriefjes bij me en ga ik proberen om heel flexibel te zijn. Het 
gaat over een grote entree van de stad. Ik kan heel veel voorbeelden bedenken van grote 
entrees van steden die ontzettend mislukt zijn. De boodschap die ik daarbij heb, is dat we 
één keer hebben om dit echt goed te doen. Het Stadsbalkon is een voorbeeld van hoe dat 
niet moet. Ik vind heel eerlijk gezegd, ik heb dat in de beeldvormende sessie ook gezegd, 
niets mooi aan het station, behalve het hoofdstation en de Glaudé-panden. Het is dus heel 
erg bijzonder als je vraagt, wat vind je mooi aan het station, dat bijna iedereen die twee 
panden noemt. Dat heeft te maken met de liefde voor architectuur die daarin gestoken is en
alles wat daaromheen zit. Mijn buurman vroeg het net ook al in reactie op volgens mij de 
VVD. Je ziet dat de rest wat daaromheen gebouwd is economisch functioneel is. Ik noem dat 
'lelijk'. Mijn vraag: wat kunnen wij doen, ook als gemeenteraad, om te voorkomen dat we 
weer dit soort bouwwerken gaan neerzetten en later tot de conclusie komen dat het 
misschien wel 24 miljoen euro kost om zo een foeilelijk Stadsbalkon af te breken? Ik ben 
bezig om een voorstel te maken wat wij als gemeenteraad daarmee zouden kunnen doen, 
want ik vind echt dat we – ik zei het al – één keer de mogelijkheid hebben om dit goed te 
doen. Daarna krijg je inderdaad de discussie dat het 24 miljoen kost om iets foeilelijks af te 
breken. Ik wil dat heel graag met jullie voor onze toekomstige gemeenteraadsleden 
voorkomen.
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00:37:04

Voorzitter: De heer Leemhuis heeft een vraag hierover.

00:37:07

De heer Leemhuis (GroenLinks): Ik had nog een vraag over de Glaudé-panden, want mijn 
fractie ondersteunt dat het mooi zou zijn als zulke historische panden met cultuurhistorische
waarden behouden blijven. Wat mijn fractie lastig vindt, is dat we nu al een besluit tot 
renovatie nemen, terwijl we nog geen plannen hebben voor de toekomst. Mijn vraag aan de 
SP is: wanneer is het wel te duur om dat te renoveren?

00:37:31

De heer Dijk (SP): U heeft helemaal gelijk. Ik heb ook de Glaudé-panden op mijn Post-it 
gezet. Dat zijn ontzettend mooie panden, maar als we niet zo goed weten wat de invulling 
daarvan wordt, vind ik het ook moeilijk om daar een inschatting van te maken. Ik heb bij het 
Stadsbalkon daar echt een beter beeld van. Dat hoort u ook in mijn toon in ieder geval. We 
zouden dat eerder doen...

00:37:51

De heer Dijk (SP): Nu, niet eerder dan de Glaudé-panden, maar het is moeilijk om daar een 
beeld van te schetsen. Ik zei al, we hebben één keer om het goed te doen, dus misschien 
moeten we ook, als we het over dit soort projecten hebben, niet aan de te zuinige kant gaan 
zitten. Het is natuurlijk echt een project wat voor lange, lange tijd moet staan en dan is het 
erg zonde, als je daar nog een keer moet ingrijpen. Een beetje in lijn met wat Student en 
Stad zei, je krijgt daar zo meteen al een enorme bouwput. Daar zijn zat voorbeelden van, 
bijvoorbeeld het station van Utrecht, wat langere tijd een bouwput is geweest en wat voor 
veel overlast heeft gezorgd in plaats van dat het een prettige plek is om te verblijven. Ik kan 
me trouwens niet voorstellen dat mensen dat nu wel vinden.

00:38:28

Voorzitter: U heeft nog een halve minuut.

00:38:30

De heer Dijk (SP): Dat dacht ik al wel. Een paar vragen. De Stadspartij had het net over 
ondernemers of bedrijfjes in of rondom het station. PvdA zei terecht, kunnen we daar ook 
bijvoorbeeld overheidsdiensten regelen, maar ook lokale en regionale ondernemers. Dan ga 
ik nu mijn laatste vraag stellen, want dan ga ik het zo meteen nog wel met de heer Leemhuis
over de fietsbrug hebben. De kern van mijn betoog is: we hebben één keer om dit goed te 
doen. In het coalitieakkoord wordt steeds geschetst dat wij gemengde wijken willen met 
voldoende sociale woningbouw. De heer Rustebiel zei het net ook zeer terecht, ook 
woningen voor mensen met een cruciaal beroep die net boven de grens zitten van sociale 
huur hebben we mee van doen. Mijn vraag aan dit college en mijn oproep aan deze 
gemeenteraad is: als we deze plannen nu één keer goed willen doen, dan moeten we daar 
voldoende sociale woningbouw hebben en woningbouw in de categorie tot 900 euro, zoals 
in het coalitieakkoord staat. Als we dat nu niet doen, dan wordt het later veel moeilijk om 
dat toe te voegen of aan te passen en dan komt het er nooit.

00:39:40

Voorzitter: Dank voor uw woordvoering. Ik kijk rond naar de personen die nog tijd hebben 
staan voor de eerste termijn. De heer Van Jaarsveld, CDA.
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00:39:54

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik weet niet of dit nu handig is. Wat ik ga zeggen overigens, 
niet wat u doet. Ik stel geen vragen op dit moment, dus ik spaar mijn tijd vooral.

00:40:04

Voorzitter: Helemaal goed. In principe is er voor de tweede termijn geen spreektijd, dus als u
politieke vragen heeft...

00:40:14

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik ben van plan om de wethouder buitengewoon veel te 
interrumperen. Daarvoor spaar ik dan nu wel goed, toch? Nu al even niet. Goed, ik houd op.

00:40:25

Voorzitter: Mevrouw Blauw van de PVV.

00:40:31

Mevrouw Blauw (PVV): Dank u, Voorzitter. Even kijken, hoor. Ik heb namens de PVV al een 
aantal commissies bijgewoond over het muziekcentrum De Nieuwe Poort en die gaan terug 
tot oktober 2020. Toen ging het meer over de vestiging van De Nieuwe Poort, het enorme 
bedrag van 268 miljoen euro en of deze er wel moest komen. Nu gaat het breder over de 
strategische agenda van het gehele Stationsgebied. Dat het nieuwe muziekcentrum er moet 
komen, daar leggen we ons bij neer. Het kan economisch aantrekkelijk zijn, het is wel 
volledig gesubsidieerd en wat een geld.

00:41:12

Mevrouw Blauw (PVV): Er is destijds voor het Stationsgebied gekozen om het 
muziekcentrum te vestigen en dit biedt de beste kansen qua bereikbaarheid. Wat wij toen 
hebben aangegeven en dat geldt nog steeds is dat het proces van deze opgave niet goed in 
elkaar zit. Dat zou je andersom moeten doen. Natuurlijk zijn we nu vele stappen verder. We 
hebben destijds voorgesteld aan het college om met behulp van een projectontwikkelaar 
eerst te gaan uitdenken wat je met het gebied van de zuidelijke spoorzone qua economie wil
gaan doen en dan met een integraal plan komen. Het is de duurste locatie van de stad, een 
soort Zuidas. Het muziekcentrum is ook niet de aanleiding geweest om dat gebied te 
ontwikkelen. De spoorinfrastructuur is wat het programma gaat aantrekken, dus er moet 
wat ons betreft veel meer economie zitten, dus meer kantoren en winkels. Een hele 
economie en geen utopisch groen paradijs, want dan ben je risicodragend bezig. Zoals al 
eerder aangegeven, er moet een economie achter dat muziekcentrum en het hele gehele 
Stationsgebied zitten.

00:42:21

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Dijk.

00:42:25

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik probeer de fractie van de PVV goed te begrijpen. U zegt, dit is
één van de duurste stukjes van de stad en vlak daarvoor komt u met de Zuidas aan u. Wilt u 
nu richting de Zuidas, dat u zo een soort station wil of zo een soort terrein? Wilt u de Zuidas 
naar Groningen halen op het stationsgebied of bedoelt u iets anders, want dan heb ik u niet 
goed begrepen?
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00:42:50

Mevrouw Blauw (PVV): Dan heeft u mij niet goed begrepen. Ik trek een vergelijking met hoe 
duur het is en dat je dat dan goed moet gaan ontwikkelen. Wat wij nu zien, is wat ik al een 
beetje gekscherend zei, er is zoveel groen en een heel duur muziekcentrum. Hoe kunnen wij 
uitleggen aan de burgers, dat er geen economie achter draait? U gaf zelf ook al aan, dit kun 
je maar één keer goed doen. Volgens mij is het best wel een heel groot risico, wat we gaan 
doen.

00:43:21

Voorzitter: Er gaan twee handen de lucht hier aan mijn rechterflank kort achterelkaar. Een 
vraag van de heer Dijk en een vraag van de heer Tjepkema.

00:43:30

De heer Dijk (SP): Voorzitter, is de PVV-fractie het dan met de SP-fractie eens dat als je het 
één keer goed moet doen, dat je dan, als het om woningbouw gaat, in ieder geval 
betaalbare woningen moet bouwen in plaats van villa's en penthouses zoals op de Zuidas? Is 
de PVV-fractie het met de SP eens, dat als je het daar één keer goed wil doen, dat je dan 
moet gaan kijken naar lokale ondernemers in plaats van, zoals ik net zei, ondernemers zoals 
van de Zuidas hiernaartoe te halen? Dat zou namelijk natuurlijk economisch heel rendabel 
zijn, dat klopt.

00:43:58

Mevrouw Blauw (PVV): Ik denk dat u mij niet goed begrijpt. Wij bedoelen meer dat de Zuidas
ook echt een heel duur gebied is. Dit is heel duur voor Groningen. Het is niet dat wij dingen 
van Amsterdam hierheen willen halen. Natuurlijk lokale ondernemers, maar je moet er een 
economie hebben en qua woningen ben ik het er helemaal mee eens. Daar kunnen we 
elkaar dus wel in vinden.

00:44:21

Voorzitter: Een korte vraag van de heer Tjepkema en daarna kunt u door met de 
woordvoering.

00:44:25

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ik probeer het nog even te begrijpen, Voorzitter, 
want wat is dan de economie die daarachter zou moeten zitten? Ik zie vooral in deze 
plannen een hele mooie mix; er is van alles en nog wat. Inderdaad mooi investeren in zo een
muziekcentrum wat ons betreft, investeren in sociale huur en 30 procent betaalbare 
woningen. Zijn die werkplekken die daar gerealiseerd worden, wat er echt best wel veel zijn 
en die Groningen ook echt nodig heeft, niet de economie waar de PVV naar op zoek is?

00:44:47

Mevrouw Blauw (PVV): Dat wil ik verderop in mijn betoog ook nog aangeven en ook een 
vraag aan het college: hoe gaan wij die kantoorpanden vullen? Wij hebben nu te maken met 
bedrijven die huurverhogingen krijgen van veertien procent, dus ze kunnen dat helemaal 
niet meer opbrengen. Hoe gaat de gemeente Groningen al die kantoorpanden vullen? Dat is 
een enorm risico.
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00:45:10

Voorzitter: U heeft nog ongeveer twintig seconden om uw woordvoering tot een einde te 
brengen.

00:45:16

Mevrouw Blauw (PVV): Met het muziekcentrum, een groen paradijs en wat kantoorpanden 
die onbetaalbaar zijn voor bedrijven qua huur is onze vraag aan het college, hoe gaan we die
vullen? Onze gemeente is ontzettend arm en de burgers niet minder. Wat wij ook afsluitend 
willen aangeven, heel snel, is dat bij gebiedsontwikkelingen het uitgangspunt is dat deze 
zelfvoorzienend zijn in de energiebehoefte en klimaatbestendig. Dat vinden wij onnodig en 
duur, dus daar zijn we het niet mee eens. Er zijn veel bewoners afhankelijk van de auto, 
zeker mensen in het buitengebied en ouderen of mensen met een beperking. Het 
stationsgebied heeft een regionale functie. Er wordt de hele tijd aangegeven dat auto's 
geweerd moet worden. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen dan daar niet komen. Ook 
voor de economie is dit slecht. Zo maak je het dus minder aantrekkelijk...

00:46:09

Voorzitter: Ik wil u toch echt vragen om tot een einde te komen van de woordvoering. Een 
laatste zin.

00:46:13

Mevrouw Blauw (PVV): Flaneren wordt dus zo voor jongeren en voor yuppen, maar ouderen 
en minderbedeelden kunnen wat dit plan betreft stikken. De Glaudé-panden zijn prachtig, 
dus graag daar geld in steken om die te behouden. Dank u, Voorzitter.

00:46:28

Voorzitter: Dank, dan kijk ik nog één keer rond. Mevrouw Bernabela van de Partij voor het 
Noorden.

00:46:34

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Bedankt, Voorzitter. Ik had ook nog een 
woordvoering. Op hoofdlijnen kan de Partij voor het Noorden zich vinden in de strategische 
agenda van het Stationsgebied. Zoals al aangegeven, komen de afzonderlijke projecten nog 
ter bespreking op het moment dat de kosten en het definitief ontwerp duidelijk is. Kritisch 
punt, blijft het station nog wel bereikbaar met de auto en wordt het met het autoluw maken
van omliggende wegen nog wel attractief voor ouderen? Wij zien nu al dat de binnenstad 
voor ouderen niet meer interessant is, omdat het OV ontbreekt in het centrum en ouderen 
in de praktijk minder snel de fiets pakken.

00:47:19

Voorzitter: Een interruptie van de heer Leemhuis.

00:47:22

De heer Leemhuis (GroenLinks): Ik ben wel benieuwd: wordt het station juist niet beter 
bereikbaar voor auto's als straks de zuidelijke ring af is en er een insnijding bij het viaduct 
komt, waardoor je heel efficiënt in één keer in de parkeergarage of Kiss & Ride aan de 
zuidzijde bent?
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00:47:40

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Dat is nog maar de vraag, dus daar kan ik nu 
geen antwoord op geven. Over De Nieuwe Poort zijn wij als fractie...

00:47:48

Voorzitter: U heeft een korte vervolgvraag van de heer Leemhuis.

00:47:51

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dan moet ik toch de vraag stellen: hoe komt mevrouw 
Bernabela dan bij het feit dat het slechter wordt? Dat is dan ook nog de vraag.

00:48:03

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Nee, dat is niet de vraag, want het is nu al 
best wel lastig te bereiken. In de plannen zien we niet dat het...

00:48:13

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Ja, u heeft wel gelijk. Dat is inderdaad de 
vraag en dat is een vraag die we nog graag willen stellen. Over De Nieuwe Poort zijn we nog 
niet uit als fractie. Dit punt komt nog apart in de raad, dus dan kunnen we er nog over 
beslissen.

00:48:31

Voorzitter: Dank, dan is volgens mijn lijstje iedereen geweest en gaan we door naar het 
college. Ik wil de wethouder vragen om kort en bondig de politieke vragen te beantwoorden 
en ook kort in te gaan met een korte zienswijze op wat zich in de raad heeft afgespeeld in 
het eerste deel van het debat. U heeft daarvoor ongeveer twintig minuten exclusief de 
interrupties.

00:49:02

De Heer Van Niejenhuis: Van het CDA, die al aangekondigd zijn. Dank u, Voorzitter. Vooraf 
wil ik even markeren dat deze strategische agenda voor het stationsgebied agendeert. Een 
aantal van u heeft aangegeven, wat besluiten we nu precies als we dit straks gaan 
vaststellen: welke implicaties en welke consequenties heeft dit? U spreekt een richting uit 
als dit document vaststelt. Wij hebben dit aan u voorgelegd om te vragen of wij de juiste 
zaken hebben geagendeerd of dat er zaken ontbreken of dat er dingen niet zouden moeten 
worden geagendeerd. Als we ze agenderen of we er dan ook de juiste invulling aan geven 
naar uw smaak. Over een aantal punten, zoals het Stadsbalkon kunnen we dus even met 
elkaar discussiëren. Het is terecht geagendeerd, maar gaat het dan de goede kant op? Ik wil 
u geruststellen. Alle zaken waar we het vandaag over hebben en waar we het vorige week 
over hebben gehad, gaan we het nog vaak over hebben. Op heel veel punten zal er nog een 
deelbesluit van de raad gevraagd worden om daadwerkelijk iets te gaan doen. Ik hoop dat 
dit duidelijk maakt wat we met deze strategische agenda bedoelen te doen.

00:50:04

De Heer Van Niejenhuis: Richting de PvdA en de SP, Kees Christiaanse, de architect van het 
Stadsbalkon, heeft dat met ontzettend veel liefde ontworpen. Het was de eerste plek in 
Nederland, waar zo dicht voor het station de fietsen voor het gebouw konden worden 
neergezet en waar ook nog eens een keer doorheen kan worden gefietst. Ik weet dat het 
een grapje was, van u beiden, maar het is niet de minste en hij heeft ook hele mooie dingen 
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gemaakt, dus een beroepsverbod lijkt me niet op zijn plaats. Over een mooi en lelijk kunnen 
we uiteraard discussiëren.

00:50:29

Voorzitter: U heeft een korte vraag van de heer Tjepkema.

00:50:32

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Laat mij voor de notulen dan even aangeven dat 
het inderdaad om een grapje ging.

00:50:36

De Heer Van Niejenhuis: Dank je wel.

00:50:39

De Heer Van Niejenhuis: Waarom geen 30 procent sociale huur? We streven natuurlijk met 
elkaar naar 30 procent sociale huur op gemeentelijk niveau. Wat we, als je door de oogharen
naar de gemeente Groningen kijkt, kunnen zeggen, is dat die 30 procent redelijk op orde is, 
maar dat het niet altijd op de goede plekken zit. Daar hebben we het zojuist over gehad. Aan
de zuidkant van onze gemeente zit relatief weinig sociale huur en aan de noordkant zit meer 
sociale huur. Als je dan inzoomt op stadsdelen, dan zie je dat rondom het station best wel 
wat sociale huur zit en dat het niet per se noodzakelijk is om op stadsdeelniveau nog een 
keer 30 procent sociale huur op deze plek toe te voegen om het gemiddelde goed te krijgen, 
dus maken we de afweging om hier net iets onder die 30 procent te gaan zitten. Een 
sprongetje vooruit, aan de andere kant heeft de heer Dijk natuurlijk wel gelijk, als je het nu 
niet toevoegt, dan wordt het alleen maar lastiger verderop in het proces.

00:51:30

Voorzitter: Een vraag van de heer Leemhuis.

00:51:33

De heer Leemhuis (GroenLinks): Ik weet niet of de wethouder daar nog iets over wilde 
zeggen, maar dan is mijn simpele vraag: wat zou dat betekenen? Dat is natuurlijk wat we 
zouden willen. Als wij willen dat het 30 procent wordt, wat betekent dat dan? Hogere kosten
of zo? De tweede vraag is denk ik ook iets wat de heer Dijk vaak zegt. Het is wel zo dat we nu
regelmatig plannen krijgen die onder de 30 procent zitten en dat begint wel een beetje het 
gevoel te geven van wanneer gaan we een keer 40 procent in een andere wijk halen? Als we 
steeds 20 herhalen, dan moeten we ook een keertje 40, dus die vraag ook.

00:52:09

De Heer Van Niejenhuis: Dank, twee dingen die ik daarover wilde gaan zeggen. We hebben in
de beeldvormende sessie op een vraag van de heer Leemhuis al toegezegd dat wij in kaart 
brengen wat het effect zou zijn als het 30 procent sociale huur wordt. Uw andere punt. We 
hebben nu inderdaad een paar plannen langs gehad waar geen 30 procent in zit, maar 
minder. Dan zegt u, dan wil ik nu ook wel plannen zien met 40, maar we moeten niet 
vergeten, er zijn al plekken in de stad waar het veel meer dan 40 is. Het stedelijk gemiddelde
is 30 procent en ook voor de komende jaren koersen we daar heel goed op, inclusief dit 
percentage van 20 procent op deze plek.
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00:52:41

Voorzitter: Op dit punt krijgt u nog één vraag van de heer Van Jaarsveld en ik stel voor dat u 
daarna doorgaat met uw beantwoording.

00:52:49

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik wilde vragen of we voor middenhuur ook een streven 
hebben. Misschien dat u, als u daar al iets van vindt, daar wat over kan zeggen. Anders het 
verzoek om dat eventueel mee te nemen in het onderzoek naar de wens van de heer 
Leemhuis wat dat voor gevolgen zou hebben.

00:53:08

De Heer Van Niejenhuis: We gaan het woonprogramma ontwikkelen en met u bespreken en 
vaststellen. We hebben in deze strategische agenda al gezegd dat het 30, 40, 30 zou moeten 
zijn, dus dat die 30 procent sociale huur.

00:53:21

De Heer Van Niejenhuis: Of, sorry, 20 en dan 40, 40. Zoiets zouden moeten zijn en dat 
hebben we in die agenda al gezegd, dus er komt een fors deel middenhuur of middenkoop in
het plan. We gaan dit verder uitwerken en het komt ook bij deze raad terug en dat gaat de 
raad ook in de plannen meenemen bij de vaststelling.

00:53:43

De Heer Van Niejenhuis: Een aantal van u vraagt naar de Rivierenbuurt en hoe we dat gaan 
doen. Er ligt een mooie verbindingsagenda. De PvdA vraagt zelfs om een 
wijkvernieuwingsagenda in dit gebied. Ik weet niet zeker of dat laatste noodzakelijk is. Als 
we de analyse maken van de verschillende wijken in de stad komt de Rivierenbuurt niet per 
se direct naar boven, als een wijk die vraagt om wijkvernieuwing. Wel ben ik het met u eens 
dat de openbare ruimte enigszins sleets is en echt wel aandacht vraagt. De vraag is dus of 
we dat moeten verbinden aan dit gebied. Of we de projectorganisatie moeten vragen om 
ook in de Rivierenbuurt aan de gang te gaan, dat denk ik niet, maar wij gaan wel heel goed 
kijken met onze beheer- en onderhoudsafdeling of we misschien slimme koppelingen 
kunnen maken tussen dit project en het aanpakken van de openbare ruimte in de 
Rivierenbuurt.

00:54:22

De Heer Van Niejenhuis: U vraagt ook naar 3.000 arbeidsplaatsen en hoe gaan we dat nu 
invullen. De kantorenmarkt kennende, ook richting een aantal andere partijen, het is zo dat 
er op dit moment maar één procent frictieruimte is in de kantorenmarkt. Dat betekent dat 
deze op slot zit. Vijf of zes procent is, geloof ik, minimaal voor een gezonde kantorenmarkt, 
dus we zullen kantoren moeten gaan toevoegen. Dat gaan we onder andere op deze plek 
ook doen. De invulling zal onder andere met rijksdiensten zijn. De Rijksoverheid geeft aan 
dat ze dit soort plekken heel graag willen benutten als kantoor om hun ambtenaren op 
afstand, dicht bij huis, toch een goede werkplek te bieden.

00:55:00

De Heer Van Niejenhuis: Alvast even richting de PVV, dat is niet iets wat op risico van de 
gemeente gebeurd. Voor de goede orde, de grond aan de zuidzijde wordt misschien van de 
gemeente Groningen. Daar koersen we op af. De grond aan de noordzijde is nog van NS 
Vastgoed. Ontwikkelingen aan die kant van het station zijn voor rekening en risico van NS 
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Vastgoed en niet van de gemeente Groningen. Er wordt gevraagd naar het 
evenemententerrein in de zomer. Dat is een tijdelijk terrein, dus we vragen Spot om daar 
dingen te programmeren, maar we denken niet in ateliers, vaste werkplekken of dat soort 
zaken. Het zal ook weer verdwijnen, dus het wordt echt een tijdelijk terrein.

00:55:33

Voorzitter: Ik zie twee handen omhooggaan. Ik stel voor dat de vragen achtereenvolgens 
worden gesteld en dan worden opgepakt door de wethouder. Eerst de heer Leemhuis en 
dan meneer Van Jaarsveld.

00:55:44

De heer Leemhuis (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter, de vraag gaat over kantoren. Dat 
ging vrij snel. Er wordt vrij veel kantoorruimte gereserveerd en er wordt ook ergens zelfs 
gezegd in de stukken: 'ook ten koste van andere kantoorlocaties'. Die laatste zin ben ik 
benieuwd naar, wat wordt daarmee bedoeld? Echter, de hoofdvraag: is dat wel haalbaar en 
hebben we niet heel veel kantoorruimte gereserveerd ten koste van wonen en andere 
dingen in deze zone?

00:56:17

De Heer Van Niejenhuis: Die laatste zin die u noemt 'ten koste van andere locaties' kan ik 
niet zo goed plaatsen. Dat zullen we even moeten uitzoeken. Volgens mij voegen we vooral 
iets toe. Het tweede punt. Ja, 3.000 arbeidsplekken betekent veel kantoorruimte. Wij 
moeten natuurlijk nog een stedenbouwkundig ontwerp maken, dus dit is een richting, juist 
ook vanwege de vraag die er naar deze werkplekken is. Die vraag is ook inherent aan de 
knooppuntfunctie die het station heeft. We moeten wel verder uitwerken of we dat 
inderdaad op deze manier in dit gebied kunnen inpassen en de ruimtelijke kwaliteit, het 
stedenbouwkundig ontwerp et cetera moet allemaal nog volgen. Ik zou het ook wel 
daarmee willen verbinden.

00:56:59

Voorzitter: De heer Van Jaarsveld heeft nog een korte vraag.

00:57:04

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank. De wethouder stipte net NS Vastgoed aan. Ik ben 
benieuwd, in hoeverre kan de gemeente – misschien is het technisch – sturen op wat voor 
bedrijvigheid er komt? Het ging over overheidsdiensten, willen we dat graag? In hoeverre 
heeft u daar straks een stem in of heeft de raad een stem in wat voor bedrijven zich vestigen
in die kantoren?

00:57:30

De Heer Van Niejenhuis: Wij zijn natuurlijk wel de overheid die kan sturen via het vaststellen 
van het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan. Wij kunnen in die zin dus wel 
bepaalde ontwikkelingen mogelijk of onmogelijk maken. Welk type bedrijf precies in een 
kantoor komt, dat wordt lastiger als de grond niet van ons is. Dat is dan meer aan NS 
Vastgoed. We moeten het echt even hebben over de functie die we op die locatie willen 
hebben. Welk bedrijf er precies komt...
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00:57:52

De Heer Van Niejenhuis: Ik weet niet of het goed is als de gemeente zich daar al te veel mee 
bemoeit.

00:57:56

Voorzitter: Op dit punt nog een korte vervolgvraag van de heer Van Jaarsveld, daarna de 
heer Moerkerk en dan gaan we door met de beantwoording.

00:58:10

Voorzitter: Geen vraag van meneer Van Jaarsveld, wel van de heer Moerkerk.

00:58:15

De heer Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): Dat gaat ook even over het stukje 
ontwikkeling wat NS Vastgoed kan doen. Ik heb uit de stukken begrepen, dat is het gebiedje 
waar nu het busstation is, een open ruimte. Staat het voor het college al vast dat dit een 
stuk gaat worden wat niet meer openblijft, maar bebouwd zal gaan worden? Is het nog een 
overweging om daar ruimte te houden of moet het vol?

00:58:36

De Heer Van Niejenhuis: Geen van beiden. Het moet niet vol. Echter, zoals ook in de 
beeldvormende sessie al geschetst, dit is het meest belangrijke knooppunt van Noord-
Nederland. Rondom knooppunten, willen we in lijn met al ons beleid, massa creëren. 
Werkgelegenheid en wonen dicht bij knooppunten, vanuit de gedachte dat je mobiliteit 
oplost op die manier met openbaar vervoer, fiets en voetganger. Dit is de logische plek om 
massa te creëren. Tegelijkertijd willen we ook een Groningse identiteit en zichtlijnen. Dit 
vraagt dus om een stedenbouwkundig ontwerp, waarin we de juiste balans vinden tussen 
deze verschillende kwaliteiten.

00:59:17

De Heer Van Niejenhuis: Even kijken. Ik ben inmiddels bij de VVD aanbeland. De combinatie 
van MartiniPlaza en De Nieuwe Poort, is dat niet een logische, want ze komen allebei aan 
bod. Ja, ze komen op termijn allebei aan bod, maar we zien tegelijkertijd dat de...

00:59:31

De Heer Van Niejenhuis: Ik ben even zoekende naar de goede term, meneer Leemhuis. Sorry,
het gaat nog steeds over De Nieuwe Poort. Ik wil even markeren, dat we hadden 
afgesproken dat dát niet per se ook direct de naam is van het nieuwe muziekcentrum. De 
combinatie van MartiniPlaza en het nieuwe muziekcentrum is niet per se een logische, 
omdat ze een hele andere functie hebben. MartiniPlaza functioneert op zijn huidige plek ook
heel goed. Het college heeft nu voor ogen dat we juist op die plek MartiniPlaza zouden 
moeten kunnen vernieuwen op termijn en niet een nog groter gebouw op een plek achter 
het station zouden moeten maken met alle consequenties die dat heeft qua verkeer, 
parkeren en stapeling van functies. U zegt, waarom nu zo benadrukken, ik ben in Groningen. 
Het Peerd van Ome Loeks is er toch al. Is dat niet genoeg? Ook het Groninger Museum, dus 
we hebben twee Groningse iconen voor het station staan. Dat is prachtig en toch denken wij
dat het goed is als het geen anonieme kantorenlocatie wordt, naar een plek waar kwaliteit 
wordt gemaakt, zoals we in Groningen gewend zijn, en die ook identiteit geeft.
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01:00:27

Voorzitter: De heer Heiner heeft een korte vraag.

01:00:30

De heer Heiner (VVD): Dank, Voorzitter. Onderdeel van mijn vraag is of de wethouder het 
niet met mij eens is dat het wellicht veel goedkoper is om het nieuwe muziekcentrum en 
MartiniPlaza samen te voegen. Daar komt mijn vraag meer vandaan.

01:00:49

Voorzitter: Het is wel een vrij technische vraag. Ik wil u toch oproepen om vooral politieke 
vragen te stellen, want ik kan me zo inleven in de wethouder dat dit niet makkelijk te 
beantwoorden is.

01:00:59

De Heer Van Niejenhuis: U zag mij even schrikken. Ik was even mijn aantekeningen kwijt, 
maar ik heb alles gelukkig weer terug. Je zou kunnen denken vanuit de gedachte van 
schaalvergroting dat het concentreren van functies goedkoper is. Ik denk in dit geval dat het 
misschien wel eens het tegenovergestelde zou kunnen zijn.

01:01:13

Voorzitter: Een hele korte vervolgvraag van de heer Heiner.

01:01:19

De heer Heiner (VVD): Volgens mij is het wel een politieke vraag, als ik de wethouder nu 
vraag of hij dat zou willen uitzoeken?

01:01:28

De Heer Van Niejenhuis: Dat wil ik niet uitzoeken. De raad heeft het college op pad gestuurd 
in de vorige periode met een hele duidelijke vraag en daar zit dit niet in. Als we nu de vraag 
van de raad krijgen om dat uit te gaan zoeken, dan zijn we terug bij af. Dat ga ik dus niet 
doen, tenzij de raad bij meerderheid zegt dat het moet gebeuren.

01:01:47

De Heer Van Niejenhuis: Twee iconen dus voor het station en daar wil ik heel graag nog meer
aan toevoegen om die identiteit te creëren. De VVD vraagt: hoe groot wordt de 
parkeergarage? Dat is nog onderwerp van discussie en van uitzoeken, dus daar kan ik nog 
niet een exact aantal op plakken. U vraagt ook of marktpartijen mee gaan doen in de 
ontwikkeling van De Nieuwe Poort. Uiteraard. Het nieuwe muziekcentrum wordt – zoals het 
nu lijkt en daar hebben we de raad de vorige keer over geïnformeerd – misschien wel één 
van de duurste gebouwen in de geschiedenis van deze gemeente, dus om dat te ontwikkelen
zullen we samen met marktpartijen moeten gaan optrekken. U vraagt ook: waarom gaat er 
zoveel geld naar de Parkweg? Dat is omdat we de Parkweg willen opwaarderen en het 
Martini Trade Park, het businesspark, willen verbinden aan het station om te zorgen dat het 
Martini Trade Park omslaat van een autolocatie naar een OV-locatie en daarmee echt een 
kwaliteitsimpuls krijgt. Daarom is het gerechtvaardigd om ook geld te besteden aan de 
inrichting van de Parkweg.

01:02:45

Voorzitter: Er is een vraag van mevrouw Blauw van de PVV.
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01:02:50

Mevrouw Blauw (PVV): Dank u, Voorzitter. Ik zat nog even na te denken over wat ik heb 
aangegeven en wat net uw reactie was. Waar wij het vooral over hebben, is wat de 
gemeente met het gebied van de gemeente gaat doen. Wij zouden graag zien dat daar meer 
economie komt en dat was meer de insteek van mijn betoog. Niet van wie het was, maar dat
wij zoiets hebben van, moet daar niet veel meer economie ook om bijvoorbeeld De Nieuwe 
Poort goed te kunnen financieren.

01:03:28

De Heer Van Niejenhuis: Daar ga ik daar direct even naartoe. Ik denk een terechte vraag, 
maar de nadruk in dit gebied ligt juist ontzettend op economie. We voegen relatief weinig 
wonen toe ten opzichte van een vrij dominante bedrijven- en kantoorfunctie. Ik denk ook 
dat de tegenstelling die u suggereert – maar misschien begrijp ik het niet goed – tussen 
enerzijds een gesubsidieerde instelling en geen economische waarde niet een terechte is. Ik 
denk juist dat de economische waarde van deze gesubsidieerde instelling, zijnde het nieuwe 
muziekcentrum, enorm is. We kunnen het helaas niet direct toeschrijven aan bepaalde 
bedrijven, zodat zij daaraan kunnen gaan bijbetalen. Er is echter een enorme multiplyer 
vanuit de bezoekers van het nieuwe muziekcentrum richting de stad, de uitstraling van de 
stad en het woonklimaat. Met een culturele sector die sterk is, kiezen bedrijven en mensen 
juist om zich hier te vestigen. Het economische effect is dus groot.

01:04:20

De Heer Van Niejenhuis: Ik scroll even weer terug naar boven naar de vragen van de VVD. Ja, 
er wordt rekening gehouden met de Lelylijn, zoals eerder ook al besproken. Wij gaan aan de 
zuidzijde van het station zo snel mogelijk proberen een uitgang te maken van de fietstunnel, 
maar dat moet zich natuurlijk ook verhouden tot alle bouwactiviteiten die daar nog moeten 
plaatsvinden. De Kiss & Ride doen we bewust niet aan de zuidzijde, omdat we de auto's daar
niet op die manier in dat gebied willen hebben, juist omdat dat ontzettend dure grond is 
waar we andere functies willen ontwikkelen. De Kiss & Ride maken we daarom naast het 
station aan de noordzijde, zoals u ook in de tekening heeft kunnen zien.

01:04:52

Voorzitter: De heer Leemhuis.

01:04:57

De heer Leemhuis (GroenLinks): Door de laatste opmerking ging ik daarover over nadenken 
en ben ik mijn vraag kwijt. Excuses.

01:05:06

De Heer Van Niejenhuis: Smog & Bruce, dat klinkt beter dan Kiss & Ride inderdaad. Althans, 
het hangt ervan af wie het vraagt, maar ik vind het wel mooi. De sloop van het Stadsbalkon...

01:05:13

Voorzitter: De vraag is terug. De heer Leemhuis.

01:05:15

De heer Leemhuis (GroenLinks): Ik weet het weer, sorry.

01:05:16

Voorzitter: Een korte interruptie.
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01:05:16

De heer Leemhuis (GroenLinks): Een 'senior moment' nu al. De vraag gaat over die termijn, 
want we hebben inderdaad vandaag gehoord dat het station in principe in zomer 2025 klaar 
is en pas zomer 2026 zou de tunnel af zijn en in gebruik kunnen worden genomen. De 
simpele vraag is: kan het college zich ervoor inspannen om dat sneller te krijgen en vooral 
ook te zorgen dat de zuidzijde ook al sneller, misschien tijdelijk, wel gebruikt kan worden, 
zodat het al waarde toevoegt bijvoorbeeld aan de Rivierenbuurt en de zuidelijke wijken?

01:05:48

De Heer Van Niejenhuis: Ja, daar wil het college zich voor inspannen. Ik wil als 
'winstwaarschuwing' meegeven dat er zowel aan de noordzijde als zuidzijde nog allerlei 
ontwikkelingen zijn en dat we wel goed moeten kijken hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Niet 
hele kostbare tijdelijke maatregelen nemen en goed zorgen voor de veiligheid van de 
mensen die daar passeren.

01:06:05

De Heer Van Niejenhuis: De sloop van het Stadsbalkon moeten we denk ik even bij stilstaan, 
alhoewel ik denk dat we ook al behoorlijk gevorderd zijn in mijn twintig minuten spreektijd. 
We hebben dus niet besloten en we stellen niet voor als college om het Stadsbalkon volledig
te slopen. We hebben wel aangegeven: het zou ongeveer dit kunnen kosten. In de 
strategische agenda zien we het als een ontwerpopgave om de bovenkant eraf te halen en 
het gebied wat aantrekkelijker te maken. Nu blokkeert het namelijk het stationsgebouw in 
de zichtlijnen. We zien het als een opgave voor de toekomst om te kijken of we dat op een 
betere manier kunnen doen. Er wordt nu dus absoluut niet voorgesteld om te besluiten om 
het Stadsbalkon weg te halen. Los van wat je ervan vindt, is het een hele kostbare 
aangelegenheid. Dit is iets wat we zullen moeten oplossen in toekomstige ontwikkelingen. Ik
kan me voorstellen dat als we aan de noordzijde nieuwe gebouwen gaan ontwikkelen, dat 
we daar voor een deel de parkeeroplossingen in moeten vinden. We moeten echt even goed
gaan kijken of we nu iets kunnen doen aan de bovenzijde, waardoor we de kwaliteit 
verbeteren zonder de functie te verliezen en zonder heel veel geld daarmee weg te gooien. 
De vraag die de heer Heiner, denk ik, nu wil stellen is: is de wethouder bereid om te kijken of
het kan worden behouden en juist mooier kan worden gemaakt? Ik zou daar best wel naar 
willen kijken in een soort van ontwerpuitdaging of dat ook zou kunnen, maar wij weten al uit
het verleden dat de mogelijkheden om te vergroenen echt zeer beperkt zijn, omdat we het 
over een keiharde betonplaat hebben.

01:07:27

Voorzitter: Blijkbaar was dat niet helemaal de vraag van de heer Heiner.

01:07:31

De heer Heiner (VVD): Dank u. Ik heb nog een aantal vragen. Die zichtlijnen waar de 
wethouder het over heeft. Ik heb een impressie gezien dat we daar bomen gaan neerzetten. 
Volgens mij raken we dan ook zichtlijnen kwijt. Hoe hard bent u in de zichtlijnen? Ik heb op 
drie van mijn vragen geen antwoord gekregen.

01:07:52

De Heer Van Niejenhuis: De bomen. U heeft een impressie gezien uit de leidraad voor de 
inrichting van de openbare ruimte, waarbij er een heel bos voor het station is gepoot. Dat is 
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een plaatje geweest, waarmee we de mensen wilden prikkelen en de discussie wilden 
openen over hoe zou onze openbare ruimte er ook uit kunnen zien. Daar moeten we met 
zijn allen een goede afweging in maken, in hoeverre we daar echt kunnen vergroenen. 
Misschien is het minder erg als een boom iets in de zichtlijn staat, dan een dak van de 
fietskelder.

01:08:28

De Heer Van Niejenhuis: Even kijken. Volgens mij heb ik toch de meeste van uw vragen 
gehad, meneer Heiner. Gaat uw gang.

01:08:33

Voorzitter: De heer Moerkerk.

01:08:36

De heer Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): Ik had nog een vraagje over een 
alternatief plan voor het Stadsbalkon. Vergroenen is inderdaad misschien lastig, want het is 
een betonplaat. Op een betonplaat kun je misschien wel een terras of een kiosk plaatsen. Er 
zijn meer opties om daar iets te doen, al is het maar voor vier of vijf jaar als experiment om 
te zoeken naar opties. Pas maatregelen nemen als duidelijk is hoe het Stadsbalkon zich 
verhoudt ten opzichte van de andere gebouwen, hoe de fietsroute wordt en of er wel of niet
een tunnel komt onder het station voor de fietsers. Dat wij voorafgaand aan het definitieve 
besluit wel een plan-B krijgen en er in ieder geval een poging gedaan wordt om misschien 
toch tot de conclusie te komen dat het nog best acceptabel is wat daar ligt.

01:09:21

De Heer Van Niejenhuis: Ik zie daar toch wat problemen in, omdat het Stadsbalkon ook 
verhoogd ligt ten opzichte van het straatniveau. Nu is het een heel groot gebied wat, voor 
mensen die wat minder goed ter been zijn, per definitie niet toegankelijk is. Dat is ook niet 
iets wat we zomaar kunnen oplossen. Zowel aan de zijde van het station, waar de ruimte 
echt zeer beperkt is, als aan de zijde van de doorgaande weg is dat echt lastig op te lossen. Ik
weet niet zeker of we dat oplossen met bijvoorbeeld een kiosk of een tijdelijk experiment. 
Bovendien hebben we al gezegd, dat we daar een fietstunnel willen hebben. Het is echt wel 
een dragend element in de strategische visie die nu voorligt, dat die fietsverbinding onder 
het station doorkomt. Ik denk dat het goed is om te kijken, echt als een ontwerpuitdaging, 
van hoe maken we hier nu kwaliteit en dat we niet zozeer moeten kijken of we functies 
kunnen toevoegen in tijdelijkheid om het toch nog overeind te houden. Dat zou niet de 
insteek van het college zijn.

01:10:12

Voorzitter: Een laatste korte vraag van de heer Heiner.

01:10:16

De heer Heiner (VVD): De vragen waar ik geen antwoord op heb gekregen, is onder andere 
wat de weging van de stem van de inwoners van stad en de reizigers is en hoe dat dan 
meegenomen wordt in de plannen? Of de Glaudé-panden eventueel commercieel verhuurd 
kunnen worden en het stukje over de financiën en dat er op dit moment geen financiële 
dekking is. Is het dan überhaupt wel verstandig is om dit te doen en hebben we het geld 
daar wel voor? Dank u wel.
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01:10:43

De Heer Van Niejenhuis: Dank. U heeft inderdaad gelijk over die drie vragen. Glaudé 
commercieel. Ja, dat zou misschien kunnen. We denken nu op dit moment, dat een 
woonfunctie het meest kansrijk is en het meeste zou kunnen opleveren op die plek. Dat is 
natuurlijk ook nodig om die panden te renoveren. Dat is waar we nu op koersen, maar we 
zullen echt in kaart gaan brengen, wat kost dit en wat zou je dan het beste kunnen doen qua
invulling. De weging van de stem, daar heb ik geen antwoord op, op dit moment. Dat zou ik 
echt even moeten nakijken. Ik weet niet of ik die vraag kan beantwoorden. Het is denk ik iets
wat even technisch moet worden uitgezocht. Die laatste, dat ziet ik maar een beetje...

01:11:17

De Heer Van Niejenhuis: Kijk, als u zegt van wij willen niet dat het college nadenkt over de 
toekomst van de stad, als er geen dekking voor die plannen is, dan zijn we wel een beetje 
klaar met elkaar. Zo scherp bedoelt u het vast niet.

01:11:31

De heer Heiner (VVD): Als ik daar kort op mag reageren? We doen heel veel dingen in deze 
stad, maar financieel gezien staan we er niet heel sterk voor. Of we dan zo een visie, waar 
zoveel geld heengaat, moeten uitrollen daar heb ik wel enigszins mijn twijfels bij. Vandaar 
dat ik die vraag stel.

01:11:45

De Heer Van Niejenhuis: Dat snap ik, en tegelijkertijd zeggen wij als college ook: het is onze 
functie om te agenderen wanneer een gebied niet zijn volledige potentie benut, laat ik het 
zo zeggen. We agenderen dit nu en we vragen ook aan de raad of dit de richting is die we op 
willen met elkaar. We gaan het uitwerken en we komen echt met de financiële besluiten bij 
u terug, dus de raad is te allen tijde in positie om te besluiten om dit wel of niet aan te gaan.

01:12:10

Voorzitter: Wij hebben hier het gevoel dat er nog best wel wat politieke vragen openstaan.

01:12:15

De Heer Van Niejenhuis: Ja, klopt.

01:12:15

Voorzitter: Ik kreeg net ook een seintje over het eten, dus ik ben even aan het rondkijken 
wat goed is. Enerzijds kunnen we zeggen, wij maken de beantwoording van de politieke 
vragen af. Ik zie al wat geschud. We kunnen ook nu een pauze inlassen en dat we om zeven 
uur precies weer doorgaan met de tweede helft van de beantwoording van de politieke 
vragen en daarna tussen de fracties het debat voortzetten. Ik zie veel geknik.

01:12:42

De Heer Van Niejenhuis: Ik heb pas twee partijen gehad, dus dat lijkt me een goed idee.

01:12:45

Voorzitter: Ik stel voor dat we een pauze inlassen en om zeven uur weer verdergaan.
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