
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 19.00 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, 2e ronde
 00:15:41

Voorzitter: Het is zeven uur en ik hoop dat Kelly zo binnenkomt. We gaan door met waar we 
mee bezig waren tot drie kwartier geleden. We vervolgen de beantwoording van de 
wethouder. Er zijn nog een groot aantal vragen, dus we gaan op dezelfde werkwijze als voor 
de pauze daar doorheen waarbij we korte interrupties blijven toestaan en dan toetsen we 
daarna in hoeverre er nog behoefte is aan een tweede termijn.

00:16:14

De heer Leemhuis: Ik had nog een vraag van de orde. Dat is de vraag van mevrouw De Groot 
over die twee stukken die er vrij laat bij aangekoppeld zijn. Heel eerlijk, ik hou er graag van 
om al mijn stukken te lezen en ik heb ze niet kunnen lezen. Mijn vraag is aan de voorzitter en
misschien via de voorzitter van de agendacommissie: zijn dit dingen die nu bij het besluit 
over twee weken genomen moet worden, of blijft er ruimte over om daarover te spreken? 
Misschien heeft u daar nu geen antwoord op, maar dan is dat een vraag aan het college. Ik 
vond het een goed punt van mevrouw De Groot, want dat ging ook bij mij zo.

00:16:48

Voorzitter: We nemen deze mee en in het geval de wethouder er toch nog iets over te 
zeggen heeft, dan komt dat straks in de ronde van beantwoording naar voren. Dan geef ik 
het woord aan de wethouder.

00:17:01

De heer Van Niejenhuis: Dank. Om meteen die vraag dan maar even beet te pakken, die 
twee stukken hadden gewoon eerder mee gemoeten. Er wordt wel verwezen in de 
strategische agenda na die twee stukken. Het gaat over enerzijds participatie, hoe dat proces
eruitziet. Anderzijds gaat het een beetje over aan welke knoppen je kunt draaien 
stedenbouwkundig om dat gebied een goede invulling te geven. Ik weet niet of ze heel 
wezenlijk zijn voor het debat nu, maar dat laat ik even aan u over om dat te beoordelen als u
gezien heeft. Ik denk dat het wel goed is dat ze er nu bij zitten. We hebben ze actief via de 
dagmail gisteren meegestuurd om de raad erop te attenderen dat ze er zijn en vervolgens 
ook aan de raadsagenda hangen, in de hoop dat men er toch kennis van zou kunnen nemen 
voor die tijd, maar ik merk dat dat bij een aantal van u niet gelukt is. Ik ben aanbeland bij 
D66. Ik heb ook al een aantal vragen van andere partijen meegenomen in mijn 
beantwoording, dus misschien dat het wel lukt om nog een keer 20 minuutjes erdoor te 
komen. D66 trekt misschien een voorlopige conclusie dat ze het vooral een ruimtelijk project
vinden en niet zozeer een mobiliteitsproject. Ik weet niet zeker of ik het daar helemaal mee 
eens ben. Ik ben het wel met u eens dat heel veel vragen niet beantwoord zijn. De ambitie is 
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om een knip te maken voor het station, want dat past in de mobiliteitsvisie. U vraagt wat dat
betekent voor andere wegen. U zegt ook dat die fietsroute naar het station een enorme 
barrière is. Het is heel veel dingen en ook een enorme barrière. Het lijkt dat er niet 
voldoende nagedacht is over de fietsen die de binnenstad wil. Moet je dat niet makkelijker 
maken? Dat zijn terechte dingen die echt goed uitgezocht moeten worden die naar mijn 
smaak ook zo opgeschreven zijn in de strategische agenda. Dus we gaan niet besluiten of 
aan u voorstellen als raad om een knip te maken voor het station als daar niet een hele 
gedegen analyse onder liggen van wat dat dan betekent voor het omliggende wegennet en 
de bereikbaarheid van de functies in de stad. Over de fietsroute hebben we gezegd dat we 
echt even goed moeten kijken of het aantrekkelijk is voor fietsers om juist ook andere 
wegen te kiezen dan alleen maar over die Werkmanbrug en of we ze kunnen verleiden om 
dat te doen. Dat zijn echt zaken die nog heel veel aandacht vragen, die echt nog goed 
uitgezocht moeten worden en die we misschien ook wel een beetje werkenderwijs moeten 
gaan ondervinden, want hoe dat uitpakt in de praktijk kunnen we niet altijd van tevoren 
zeker weten, net als we ook niet zeker weten hoeveel extra fietsers er straks op de 
Rivierenbuurt gaan fietsen.

00:19:21

Voorzitter: De heer Leemhuis heeft een vraag op dit punt.

00:19:24

De heer Leemhuis: Het was natuurlijk te verwachten dat ik iets over een brug zou vragen. De 
vraag die ik heb aan het college is: is het niet juist zo dat als we een brug zouden kunnen 
aanleggen en los van de kosten en dat soort dingen, want daar moeten we gewoon eerst 
onderzoek naar doen, dat je juist mensen verleidt om niet op de Werkmanbrug te fietsen en 
daardoor de fietsersbrug en de Werkmanbrug samen juist voldoende capaciteit geven voor 
die stroom fietsers en voetgangers vanaf het station, de binnenstad en verder?

00:19:54

De heer Van Niejenhuis: Ik denk dat dat misschien zou kunnen en tegelijkertijd is ook dat 
weer een kostbare ingreep met wel heel veel impact ook op het achterliggende 
wegenstelsel, want waar landt die brug dan aan en wat betekent dat dan voor die straten? 
Dat is niet iets wat je zomaar doet. De lijn die het college nu voorstelt aan de raad is: laten 
we het op het voorterrein en de noordzijde van het station eerst eens goed te organiseren. 
Nu is het als fietser echt super ingewikkeld om daar op een goede manier door te komen. 
Het is echt heel erg gemaakt vanuit veiligheid. Als je als fietser vanaf de ene kant van het 
station wilt voor het station langs fietsend moet je twee keer oversteken om daar veilig 
langs te komen, gedacht vanuit het idee dat je de bussen niet kruist en dat veilig is, maar het
maakt wel een zeer onaantrekkelijke route. Ik denk dat als die bussen straks aan de zuidzijde
zijn vertrokken, we heel goed moeten kijken hoe die fietser straks onder het stationsgebouw
door komt en hoe die met prioriteit zijn weg kan vinden over die twee bruggen die er al zijn 
aan weerszijden, de Emmaviaduct en de Herewegviaduct en eventueel ook die 
Werkmanbrug en of het dan nog nodig is om nog een brug toe te voegen of niet? Ik denk dat
het een beetje een terugvaloptie zou moeten zijn nog een brug te voegen en niet per se iets 
wat je direct doet, maar we gaan het allemaal verder vormgeven en ik denk dat er nog een 
aantal mensen zijn in de toekomst waarop de raad hierover kan spreken als we wat meer 
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ons huiswerk verder gedaan hebben. Nogmaals, we zijn echt bij een agenderende, 
strategische agenda. We zijn nog niet bij de uitwerking.

00:21:19

Voorzitter: De heer Rustebiel.

00:21:21

De heer Rustebiel: Helder, en het is goed dat u dat duidelijk maakt, maar u wilt wel dat wij in 
een aantal principes keuze maken of richtingen bevestigen, en mijn fractie zegt dan gewoon:
"Als wij de voetganger daarmee ruimte gegeven, dan vinden wij dat er een comfortabele 
fietsroute moet komen." Dat vinden wij momenteel niet, dus als wij dit gaan doen, vindt 
mijn fractie dat je echt wat met die Herenweg en met het Emmaplein moet. Misschien een 
brug, maar er moet gewoon een plan naast komen als wij dit in werking gaan laten treden. 
Wat dat dan precies moet zijn, dat is dan nu te specifiek om eruit te komen met elkaar. Dat 
snap ik ook wel. Alleen, wij vinden dat wel heel erg belangrijk om dat te agenderen en daar 
is volgens mij dit debat ook juist voor bedoeld.

00:22:01

De heer Van Niejenhuis: Zeker. Helder. Voorzitter, dat gaan we ook uitwerken. U zegt: "Zet 
die middelen voor dat stadsbalkon dan in voor dat soort oplossingen." Nogmaals, we 
hebben dus niet besloten. We vragen ook niet het besluit van de raad om het stadsbalkon 
nu weg te halen. Het is wel grappig, ik heb koppelkansen Rivierenbuurt opgeschreven, maar 
hij maakt er koppelkoersen van, echt een wielenterm. Daar gaan we naar kijken. Wat 
kunnen we doen met het beheer en onderhoud? Kunnen we op de plaatsen waar het aan 
elkaar raakt de juiste dingen met elkaar doen? Volgens mij ligt er een heel mooie 
verbindingsagenda die door de buurt is gemaakt, dus daar moeten we echt even de goede 
dingen mee doen. Als het lukt om dingen mee te nemen of naar voren te trekken van beheer
en onderhoud, is dat heel mooi meegenomen en ook belangrijk om aan de Rivierenbuurt te 
laten merken dat zou ook volwaardig meedoen, want ze zitten natuurlijk al jaren tussen de 
Ringweg en straks ook weer een hele grote bouwlocatie. Zij ervaren veel overlast, dus ik 
denk dat ik met de raad van mening ben dat daar ook echt wel iets mag. De Partij voor de 
Dieren vraagt: "Kunnen we ook zeggen: geen parkeerplaatsen voor de bedrijven, 
parkeernorm nul?" Dat is zo voor het openbaar gebied. We willen in het openbaar gebied 
rondom het station geen parkeerplaatsen op het maaiveld maken, zoals dat dan heet. We 
denken wel aan die parkeergarage, die natuurlijk ook goed gaat renderen en mogelijk wordt 
als bezoekers of werknemers van die bedrijven overdag daar parkeren en dan juist 's avonds 
de gebruikers van het cultuurcentrum. Anders zouden de gebruikers van het cultuurcentrum
in hun eentje de parkeergarages moeten betalen in de exploitatie en dat wordt niet 
haalbaar. Overigens werd er ook gevraagd naar hoeveel plaatsen die parkeergarages gaat 
tellen. We hanteren nu ongeveer 500 plekken als denkrichting. Er wordt ook gevraagd naar 
het verbreden van de Werkmanbrug. We weten niet zeker of dat een oplossing is, omdat als 
je de Werkmanbrug verbreed, je nog meer fietsers en voetgangers uitnodigt om die 
Folkingestraat in te gaan, en dat begint wel een beetje een knelpunt te worden. We weten 
niet of het verbreden van de Werkmanbrug de juiste oplossing is. Het lijkt niet voor de hand 
te liggen. Student en Stad vraagt naar de fietsparkeerplaatsen: "Er zijn er te weinig en hoe 
gaan we dat nou verbeteren?" We hebben er best veel. We hebben natuurlijk, straks 
opgeteld, een dikke 11.000 al in de nieuwe parkeerbak aan de achterzijde in het Stadsbalkon
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wat er al is, en bovendien nog veel parkeerplaatsen nu in de openbare ruimte, langs onder 
andere Professor van Hallpad en ook op andere plekken. Daarmee voldoen we al aan de 
normen die ProRail en NS hanteren. Natuurlijk gaan we nog kijken wat we nog meer kunnen 
doen. Zo zal er waarschijnlijk onder in het nieuwe cultuurcentrum nog plaats voor 
fietsparkeren komen, dus dat komt er nog eens een keer bovenop. We gaan echt kijken wat 
we maximaal kunnen doen. Het is natuurlijk wel zo dat het voor iedereen, heel oneerbiedig 
gezegd, een kostenpost is. Het is iets wat geld kost. Het kost heel veel ruimte die je voor iets 
anders zou kunnen gebruik. Het kost ook beheer, dus het is niet iets wat je heel makkelijk 
oplost, maar het is wel echt iets wat onze aandacht heeft.

00:25:04

Voorzitter: Mevrouw De Groot.

00:25:09

Mevrouw De Groot: We volgen de prognoses van ProRail en ik had gehoord dat er niet echt 
wordt verwacht dat er nog een supergrote piek gaat komen in het toenemen van fiets. In 
ieder geval niet nu, maar we willen mensen verleiden om niet meer met de auto en met het 
OV te gaan. Hopelijk komt er ooit een Lelylijn. We profileren ons als fietsstad en wat de heer 
Rustebiel van D66 aangaf, in de stukken is een beetje te lezen dat we de voetganger meer 
voor voorrang willen geven ten opzichte van de fietser, dus in mijn ogen krijg je toch een 
beetje te weinig ruimte. U zegt dat er bij de nieuwe poort, of hoe die ook gaat heten, 
misschien nieuwe fietsplekken komen. Over hoeveel hebben we het dan? Hebben we het 
dan over een paar 100?

00:26:01

De heer Van Niejenhuis: Ik denk wel meer dan dat, voorzitter, maar dat is echt nog 
uitwerking. Ik denk echt wel een heel significant aantal, want er is nu geen rekening 
gehouden met de bezoekers van een nieuw cultuurcentrum in de bebouwde 
parkeeroplossingen aan de zuidzijde van het station. We weten wel hoeveel fietsers er voor 
de Oostpoort zijn als er een concert is. Dat zijn er wel meer dan een paar 100. Dat gaat echt 
om heel veel fietsers.

00:26:20

Voorzitter: Korte vervolgvraag van mevrouw De Groot.

00:26:22

Mevrouw De Groot: Laatste vraag. Is er dan nog ruimte, want ik begreep dat in die hele bak 
in de constructie van de fietsparkeergarage onder het reizigersplein er nauwelijks meer 
ruimte is om uit te weiden, want dat ding staat er gewoon. Ik had gehoord nog ergens 
misschien een plekje waar we wat meer fietsen kwijt konden, maar niet echt. Is er dan 
verder nog plaats om wel uit te weiden mocht de tijd leren dat het dan nodig is of is het set 
and stone?

00:26:50

De heer Van Niejenhuis: Ik denk dat het zeker wel mogelijk is, maar dat het niet makkelijk is. 
We hebben het over een gebiedsontwikkeling die tien, vijftien jaar gaat duren, denken we 
nu, dus we gaan handelen naar bevinding. Als blijkt over vijf of tien jaar dat er veel te weinig 
is en we nog meer gaan ontwikkelen, dan is het logisch dat je nog een keer kijkt of we daar 
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nog iets van fietsen kunnen oplossen. Het is niet zo dat we zeggen: "Dit is het." We denken 
dat het genoeg is en we kunnen natuurlijk niet anticiperen nu al op de aanleg van de Lelylijn 
die misschien niet komt, in ieder geval nog jaren voor ons ligt. Een extra parkeeropgave voor
fietsers voortkomend uit de Lelylijn zou ik vooral bij de projectorganisatie van de Lelylijn 
willen neerleggen en niet nu hierin meenemen, want dan maak je het jezelf heel erg 
ingewikkeld om het goed te doen. De Stadspartij vraagt naar het opknappen van het 
Stadsbalkon en de combinatie met de Martiniplaza. Daar ben ik net al even op ingegaan. U 
vraagt ook naar de winkels in het stationsgebied of dat geen concurrentie aangaat met de 
binnenstad. Ik denk dat dat wel een heel wezenlijk punt is, want we moeten echt 
voorkomen dat we dit gebied zo aantrekkelijk maken dat we het juist winkeliers op andere 
plaatsen weer moeilijk maken. Dus het idee is wat we hier maken dat voorziet in een 
behoefte in het gebied en/of complementair is aan wat er al is in de omgeving. Dat is ook 
een beetje de afweging die we maken bij bijvoorbeeld de supermarkten. De PvdA geeft aan 
om een supermarkt te bouwen in dit gebied. Dat zou kunnen, maar het moet niet zo zijn dat 
we dan iets maken wat zo aantrekkelijk is dat we daarmee een andere supermarkt die zich in
de Rivierenbuurt bevindt juist weer ondergraven, dus dat is een beetje de lijn die he 
bewandeld. Ik kies ervoor om af en toe naar de kleine supermarkt bij mij in de buurt, te 
gaan. Dat kan straks, denk ik, hier ook, maar als ik mijn weekboodschappen doe, ga ik naar 
een andere plaats.

00:28:34

Voorzitter: Een korte vraag van de heer Leemhuis.

00:28:38

De heer Leemhuis: Over deze discussie over zo een supermarkt of over fietsroutes of over 
percentages merk ik dat ik het zelf een beetje moeilijk vindt, want ik wil zelf een beetje 
weten aan welke knoppen ik kan draaien en hoe we dan straks voor het één of voor het 
ander kiezen. Ik vraag niet het college nu om daar een antwoord op te geven, maar dat is 
natuurlijk in zo een groot proces, zo een groot project als dit wel heel belangrijk. Hoe 
kunnen wij straks nou als raad echt sturen in wat we als raad in meerderheid vinden? Ik ben 
het met wat de wethouder zegt eens over de supermarkt. Ik vind het idee van een 
supermarkt in het gebied goed, want die mensen moeten een supermarkt in de buurt 
hebben, maar ik ben het ook eens net dat we de supermarkt in de Rivierenbuurt niet weg 
moeten concurreren. Dus het zou fijn zijn als we daar iets meer nog te weten over komen 
hierna.

00:29:28

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, misschien is het goed dat ik dan nog een keer markeer 
dat we het over een strategische agenda hebben. Als de raad zegt: "We vinden dit een 
moeilijk gesprek en geef ons de volgende keer maar een kant en klaar plan waar we een 
paar gaten in schieten." Dan doen we dat. Dat is ook goed, maar we gaan het over deze 
onderwerpen echt nog wel heel vaak hebben met elkaar. Dit is waar we nu zijn, en het zijn 
toch altijd polariteiten. Aan de ene kant is iets goed en aan de andere kant is er misschien 
iets slecht. We denken er nu zo over en tegelijkertijd gaan we nog heel veel stappen zetten 
voordat we hier een besluit over nemen, en met we bedoel ik de raad hier een besluit over 
nemen.
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00:30:00

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Moerkerk en daarna stel ik voor de 
beantwoording voort te zetten.

00:30:07

De heer Moerkerk: Ik ben heel blij met de tweede uitleg van de wethouder over de winkels 
in het gebied, maar ik hoop dat straks het woord kleinschalig voorkomt in de uitleg in dat 
document en het woord Primark niet. Het gevaar is natuurlijk een beetje dat het straks 
financieel gaat knellen en dan meldt Primark zich voor de plint van het nieuwe gebouw waar
nu het busstation is. Daar wil ik niet belanden en dat is moeilijk om te voorkomen. Dat sluit 
ook een beetje aan bij wat de heer Leemhuis zegt van hoe je dat meet en hoe je dat stuurt 
en waar je dat vast kunt pakken. Dus dat is een suggestie mijnerzijds. U zou nog iets over 
Martiniplaza in combinatie met Oosterpoort. U wilt niet onderzoeken of dat een combi is. 
Dat zei u voor de pauze, maar ik meen me wel te herinneren dat u zelf toezei een plan b wel 
te onderzoeken. Dat is een toezegging geweest van ongeveer een jaar geleden, maar ik kon 
het niet zo snel terugvinden in de pauze. Het was niet een plan b zoals deze combinatie, 
maar meer wat als dit niet kan lukken of te duur wordt? Misschien moeten we daar later nog
even op terug komen, maar herinnert u zich dat nog actief?

00:31:11

De heer Van Niejenhuis: Een actieve herinnering heb ik. Dat gaat even heel specifiek over 
een nieuw cultuurcentrum. Volgens mij is er ooit door de raad gevraagd om een soort van 
renovatiescenario mee te laten lopen in de ontwikkeling, en dat is ook wat gebeurt. Dus dan 
zou je ultimo nog weten van wat er allemaal nodig zou moeten zijn op de huidige plaats als 
je dat afzet tegen de investering voor de nieuwbouw. Over die kleinschaligheid komen we 
een beetje bij de distributie planologie uit hoe dat met winkels werkt en wat waar komt. 
Wat heel bepalend zal zijn voor welke winkels en welke voorzieningen er komen, is welk 
publiek zich daar bevindt en dat is gewoon vrij specifiek voor stationsgebieden. Het zijn vaak 
mensen die daar snel door zo een gebied bewegen, dus dat bepaalt een beetje wat daar 
komt. Dat laten we voor een groot deel toch echt aan de NS Vastgoed over die dat daar doet
en die volgens mij echt een heel stevige vinger in de pap heeft in te bepalen wat er op haar 
gronden komt. Tegelijkertijd nogmaals denk ik dat het goed is dat de raad op functieniveau 
denkt wat de voorzieningen zijn die we hier graag zouden willen en uiteindelijk stelt de raad 
het bestemmingsplan vast. Dus op dat moment kunt u sturen op welke voorzieningen we 
daar ongeveer willen. Welke naam van keten of winkel het dan is, weet ik niet zo goed, maar
ik heb u goed gehoord. U zegt: "Ik wil liever niet een grote keten. Ik zou liever lokale 
ondernemers ook een plaats gegeven." Die is genoteerd en dat zal ook een plaats krijgen 
verder in de uitwerking met een afweging of dat wel of niet kan. De ChristenUnie vraagt 
naar de tapis roulant, heet dat geloof ik, die rolbaan naar beneden. Dat is hoe het nu werkt. 
Je kunt niet met een lift in de fiets naar beneden, maar je gaat via die hellingbaan naar 
beneden. Onze ervaring is dat het op zich goed gaat, maar af en toe hebben we wel eens 
een klacht van iemand die zegt dat hij dat lastig vindt. Gelukkig is het niet de enige plaats 
waar je kunt parkeren. Je kunt nog steeds op andere plaatsen parkeren. Ik zou me kunnen 
voorstellen dat als mensen dit moeilijk of spannend vinden of een fiets hebben die te breed 
is of iets dergelijk, dat er wel alternatieven in de buurt zijn, bijvoorbeeld in de nieuwe 
Oosterpoort of op het Stadsbalkon. We proberen het wel zo te doen dat het gewoon voor 
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iedereen goed toegankelijk is. U vraagt ook over het monitoren van het effect van de knip. Ik
weet niet of u dat aan de voorkant bedoeld of juist aan de achterkant. We gaan dus eerst 
goed in beeld brengen wat we denken dat het effect is. Als we een knip maken, gaan we 
uiteraard ook goed kijken wat dan het effect van is, want het mag niet zo zijn dat de 
leefbaarheid van allerlei omliggende straten daar langdurig onder lijdt, dus dat gaan we 
zeker monitoren. Ook u heeft gevraagd naar de raakvlakken met de Rivierenbuurt, maar 
daar heb ik al op gereageerd.

00:33:52

Voorzitter: U heeft, voor dat u doorgaat, een vraag van de heer Moerkerk.

00:33:59

De heer Moerkerk: Dank, voorzitter. Over die knip is het misschien te overwegen om in het 
onderzoek mee te nemen dat bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer effecten zou hebben in 
plaats van een knip, dus dat er wat breder gekeken wordt dan alleen maar knip.

00:34:17

De heer Van Niejenhuis: De raad heeft vanuit haar kaderstellende functie de mobiliteitsvisie 
vastgesteld en de uitgangspunten van de mobiliteitsvisie is dat verkeer tussen wijken via de 
ring loopt. Dat is de reden dat wij daar uitvoering aan geven op deze plaats door een knip 
voor te stellen. Als we eenrichtingsverkeer toestaan op deze plek, krijg je daar toch heel veel
verkeer waarvan we nu vanuit het kader van de mobiliteitsvisie zeggen dat dat op de ring 
hoort, juist om op die plaats de leefkwaliteit en veiligheid echt op te waarderen. Dus ik denk 
dat wij vooral in beeld moeten brengen of die knip haalbaar is en als die knip niet haalbaar is
vanwege allerlei ongewenste effecten, dat we dan pas gaan kijken hoe het dan zou moeten 
en kunnen. GroenLinks zegt: "Ik wil een energiepositieve wijk." Dat is een mooie ambitie en 
tegelijkertijd ook een ingewikkelde ambitie, want waar we over spreken is een heel 
dichtbebouwd stukje stad en in de basis is het een beetje heel platgeslagen dat hoe dichter 
je bebouwd, hoe minder ruimte er is voor energie opwekken. Als je het hebt over 
bijvoorbeeld Stadshavens, dan zie je dat je daar een minder groot deel van de 
energieopwekking in de wijk zelf kunt doen en dat dat bij Suikerzijde en Meerstad zeker nog 
veel beter lukt. Hoe dichter het wordt, hoe ingewikkelder het wordt om er echt een 
energiepositieve wijk van te maken. Wat we wel gaan proberen uiteraard is om dat via een 
warmte-koudeopslag te doen en kijken of we daar iets van de overmaat in kunnen creëren. 
Die hele warmteberekening van wat er allemaal komt aan bebouwde opstallen moet 
allemaal nog gemaakt worden. We weten ook nog niet wat de capaciteit zou kunnen zijn van
die warmte-koudeopslag, dus dat zijn echt zaken die we in de uitvoering meenemen, maar 
de toezegging is dat we gaan kijken of we een plus kunnen creëren. Ik geef alleen vast even 
de spanningen aan tussen de hoge dichtheid van bebouwing en energievraag die er is.

00:36:00

Voorzitter: De heer Leemhuis.

00:36:01

De heer Leemhuis: Dat was precies wat ik wilde en wat ik vroeg, want het moet inderdaad 
uitgezocht worden, maar als we nu niet de ambitie uitspreken dat we het willen proberen, 
dan gaan we het sowieso niet halen. Ik vind het wel een heel begrijpelijke uitleg dat dat daar
moeilijk wordt, maar graag proberen en dan horen we het wel.
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00:36:18

De heer Van Niejenhuis: U vraagt ook naar de capaciteit van de parkeergarage. Die is 
ongeveer 500 plaatsen. Ik moet er even wat dieper induiken om de andere vragen te 
beantwoorden of dat dan zou kunnen betekenen dat andere parkeergarages dicht kunnen 
en of dat ook nog iets in de maat betekent van deze parkeergarage. Volgens mij is het wel zo
dat de andere parkeergarages niet van de gemeente zijn, dus dat dat ook iets betekent als 
we zeggen dat die dicht moeten, maar daar wil ik nog wel technisch op terugkomen, als dat 
mag.

00:36:44

Voorzitter: De heer Leemhuis.

00:36:46

De heer Leemhuis: Dat was van uw voorganger de toezegging dat jullie dat gaan meenemen, 
dus ik was benieuwd of er al een stand van zaken is. Het is prima om dat later te horen. Mijn 
fractie heeft nooit gezegd: "Het wordt even makkelijk. We sluiten een paar garages en we 
gaan elders een grotere bouwen." We moeten nu voor de toekomst plannen en dit is de 
ideale plaats om nu te kijken of we over tien, twintig jaar daar een positief effect voor de 
binnenstad kunnen hebben, omdat we nu nog altijd dat zoekverkeer van auto's de stad in 
hebben. Als we dat eerder kunnen afstappen met een hele goede parkeervoorziening 
waarmee mensen lopend of met een bus de binnenstad in kunnen, dan zou dat natuurlijk 
heel mooi zijn.

00:37:26

De heer Van Niejenhuis: Helder, dat is duidelijk. U vraagt ook naar de hotelcapaciteit. Ik 
meen te denken dat de hotelcapaciteit die u noemde van een bestaand hotel hier in de 
buurt, dat dit veel groter is dan het aantal vierkante meters wat u noemde. Volgens mij gaan
wij nu uit een stationsgebied van twee hotels en dat zou het totale ruimtebeslag hebben wat
in de agenda wordt genoemd aan vierkante meters. Het is niet zo dat we daar een veelvoud 
van hotels zullen neerzetten, maar twee hotels en ook iets anders van aard, dus een 
boetiekhotel en een wat ander hotel. Dat is volgens ons hotelbeleid passend en zou prima 
voorzien in de behoefte die er nu al is. U vraagt ook wanneer de Glaudé-locatie opknappen 
te duur is. Die vraag is een beetje ingewikkeld. We wegen de locatie nu anders omdat we 
een aantal jaren geleden hebben gezegd dat de Glaudé-locatie wel weg zou kunnen en 
misschien ook wel weg moet voor de tram. Inmiddels hebben we het gemarkeerd als 
monumentaal of als erfgoed, dus dan maak je een nog wat andere afweging. Nu door de 
oogharen ernaar kijkend, denken we dat we als het een woonbestemming geven dat er 
voldoende verdiencapaciteit is om de panden op te knappen. Als we zeggen dat het te duur 
wordt en dat het niet kan, dan zullen we hier wel even terugkomen. Dan wordt het echt 
even een hele stevige afweging tussen erfgoed niet opknappen en iets anders dan bouwen, 
maar ik hoop en denk dat we daaruit zouden moet komen. De SP voert de druk nog een 
beetje op het college. Die zegt: "Je hebt maar één kans om het te laten slagen en als het 
mislukt, heb je er vijftig jaar last van." Ik ben het wel met u eens. Dit is echt de kans om het 
voor decennialang goed te doen. Ik denk dat wij het misschien niet per se eens worden over 
wat mooi en lelijk is, maar het moet goed zijn. Dat kunnen stedenbouwkundigen architecten 
toch behoorlijk objectief doen en dan hoop ik dat het uiteindelijk het oordeel van de stadjers
is en van de Groningers dat het mooi is geworden. Aan ons zal het niet liggen, in die zin dat 
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we het echt heel goed neerzetten met een kwaliteitsteam en de stadsbouwmeester die er 
bovenop zit, dat we ook mensen van buiten erbij vragen die ervaring hebben met 
stationsgebieden op andere plaatsen in Nederland. De kwaliteit gaat veel nadruk krijgen in 
deze plannen. Dat is geen garantie op succes, maar we gaan proberen het succes te 
organiseren op die manier. U zegt ook: "Welke plaats krijgen lokale ondernemers?" Daar ben
ik zojuist al even op ingegaan richting Stadspartij. U geeft ook aan: "Maak nou sociale huur 
en middenhuur. Doe het nu, want het wordt alleen maar lastiger als je straks verderop in de 
tijd zo'n plan moet optimaliseren zoals vaak toch ook gebeurt." Vandaar dat we die 30 
procent meenemen in de plannen en we gaan nog verder uitwerken hoe de verdere 
programmering wordt.

00:40:12

Voorzitter: De heer Dijk.

00:40:14

De heer Dijk: U bent nu bij de SP aangekomen, dus ik denk: dan doe ik dat punt nu over die 
lokale ondernemers. Volgens mij hoorde ik u net zeggen dat het moeilijk is om bijvoorbeeld 
op het station te bepalen welke keten waar komt, maar dat je wel bijvoorbeeld op 
productenniveau kan zeggen: "We willen bijvoorbeeld geen kleding, maar wel voedsel of 
zo." Dat zou bijvoorbeeld al een stuk tegemoet komen aan wat de heer Moerkerk en ik 
verstaan onder concurreren met de binnenstad, waar mensen hun kleding halen en 
natuurlijk ook voedsel. Als je kleding kan halen op het station in Groningen, kun je ook weer 
gewoon de trein terugpakken naar Assen, ik zeg maar eens wat.

00:40:45

De heer Van Niejenhuis: Dit is een wat technisch punt, maar we kunnen als lokale overheid 
sturen op branchering, maar dan moet je wel verrekt goed nog bouwen. Wij zouden wel 
kunnen zeggen: "Een hele grote elektronicaketen op deze plaats lijkt ons niet handig, want 
we hebben Sontplein en dat voorziet in een parkeerbehoefte en het is allemaal veel 
logischer." Of je heel specifiek daarin kunt detailleren, is nog wel even de vraag. Ik denk dat 
dat echt een goed gesprek is tussen NS Vastgoed en de gemeente. We hebben in die zin de 
touwtjes in handen dat we de functies en oppervlaktes in het bestemmingsplan moeten 
vastleggen als raad, als gemeente. In het aandachtspunt van lokale ondernemers is dat 
duidelijk meegegeven. De PVV heeft benadrukt om te redeneren vanuit een economische 
agenda. "Laat nou een economische agenda leidend zijn voor de invulling van dit gebied." 
Dat is precies wat we gedaan hebben. We hebben juist de analyse gemaakt van wat dit 
precies voor plaats is. Het grootste vervoersknooppunt van Noord-Nederland. Waar leent 
het zich voor? Voor economische functies, voor bedrijvigheid, voor kantoren, voor winkels 
en voorzieningen, en natuurlijk ook voor wonen, omdat je dan tot die mix komt die een 
plaats tot een prettige plaats maakt met sociale veiligheid en niet alleen maar mensen die 
zich op een bepaald moment van de dag bewegen, maar dag-, avond- en nachtmensen in 
het gebied waardoor het gewoon een prettige plaats is om te zijn. Dus die economische 
agenda is heel leidend geweest voor de ontwikkeling van dit gebied.

00:42:09

Voorzitter: Mevrouw Blauw.
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00:42:11

Mevrouw Blauw: Dank u, voorzitter. Dan mis ik toch nog een heel belangrijk punt en waar u 
ook voorstander van bent, is om die auto te weren. Als ik veel Nederlanders hoor en ook 
vanuit het buitenland is Groningen best nog wel aantrekkelijk als stad, omdat je hier best 
wel goed kan parkeren, en het ook nog wel betaalbaar is. Amsterdam is gewoon niet meer 
te doen bijvoorbeeld. Als je het stationsgebied en onze stad aantrekkelijk wil houden en 
maken, moet je volgens mij niet zo hard roepen dat die auto eruit moet en het ook 
onmogelijk maken, want dat is nou net wat die regionale functie heeft en wat het 
aantrekkelijk maakt. Dat snap ik dan niet helemaal qua economie.

00:42:57

De heer Van Niejenhuis: Twee dingen daarover, voorzitter. Ik denk dat heel veel 
economische activiteiten niet afhankelijk zijn van bereikbaarheid met de auto. We zien dat 
de grote bedrijven en ook de Rijksoverheid bijvoorbeeld uitdrukkelijk op zoek is naar locaties
die goed bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer, die zelfs een 
ontmoedigingsbeleid richting hun werknemers te hanteren om absoluut niet met de auto te 
komen. Dus dat is één. Het is niet zo dat als er geen auto kan komen, dat er dan geen 
economische activiteit is. Ik denk juist wel, maar dat het voor bepaalde activiteiten 
aantrekkelijk is. Het andere punt is dat wij helemaal niet zeggen dat de auto er niet mag 
komen. We zeggen alleen: "We maken geen parkeren op het Maaiveld." We willen gewoon 
een maximale kwaliteit in de openbare ruimte organiseren, dus de auto gaat in de 
parkeergarage. 500 plaatsen overdag voor werknemers bereikbaar, 's avonds voor bezoekers
van de functies in het gebied, we hebben ook nog de kiss and ride en de droom van de heer 
Leemhuis is ook nog lang niet verwezenlijkt, we hebben nog andere parkeergarages vlak bij 
de grens aan de binnenstad, dus er is nog plaats genoeg voor diegene die er met de auto 
moet zijn. Ik heb ook al iets gezegd over de tegenstelling die er volgens mij niet is tussen 
organisaties die subsidie ontvangen, en dan geen economisch effect zou hebben. Dat nieuwe
muziekcentrum heeft wel degelijk een economisch effect. Het gaat niet alleen over een 
muziekcentrum, het gaat ook over opleidingen, het gaat ook misschien wel over een hotel. 
Het gaat over een combinatie van heel veel functies op die plaats. Dan tot slot nog de Partij 
voor het Noorden die ook zegt dat de bereikbaarheid met de auto belangrijk is. Daar heb ik 
al iets over gezegd. Die inprikker vanaf het Emmaviaduct zo naar beneden de parkeergarage 
in is gewoon heel goed georganiseerd en ook de bereikbaarheid aan de voorzijde met een 
kiss and ride daar is gewoon goed georganiseerd. Volgens mij heb ik, voorzitter, dan alle 
vragen beantwoord.

00:44:50

Voorzitter: Ik kijk even rond en volgens mij zijn er nog onbeantwoorde vragen. Ik zie paar 
handen. De heer Tjepkema, welke vragen staan nog open?

00:45:00

De heer Tjepkema: Of ik heb hem gemist of er is nog niks gezegd over het 
evenemententerrein en de invulling daarvan.

00:45:10

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, ik heb daar iets over gezegd, dat het een klein en ook 
tijdelijk terrein is en dat het ons handig lijkt dat SPOT, zoals u zei, daar een rol in neemt. U 
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heeft ook gevraagd of daar dan ateliers of broedplaatsen of de dergelijks kunnen komen. Dat
lijkt ons niet zozeer de aard van dat terrein. Het zou echt op evenementen gericht moeten 
zijn.

00:45:29

Voorzitter: De heer Wennink.

00:45:31

De heer Wennink: Ook ik heb het wellicht gemist, maar de korte reflectie op de positie van 
mensen met een beperking visueel, dan wel anderzijds, is nog niet genoemd in de agenda en
we doen wel veel met shared space en dergelijke. Heeft de wethouder daar een korte 
reflectie op?

00:45:47

De heer Van Niejenhuis: Het wordt zaak om dat op het voorterrein zo goed in te richten dat 
ook mensen met een beperking of een visuele beperking zich daar goed kunnen begeven. 
We leren natuurlijk nu heel erg van die shared space achtige omgevingen die we maken. We 
hebben veel gesproken met mensen die de Brugstraat nu opeens een spannende plaats 
vinden. Het lijkt op heel veel manieren, voor heel veel groepen, veiliger te zijn, maar juist 
voor mensen met een visuele beperking is het een hele spannende plaats geworden. Dat zijn
allemaal ervaringen die we meenemen naar ook weer de inrichting van dat gebied. Ik kan nu
nog niet zeggen hoe we het precies gaan oplossen, maar het heeft wel zeker onze aandacht.

00:46:27

Voorzitter: Ik zie een hand van de heer Leemhuis.

00:46:29

De heer Leemhuis: Ik had nog een vraag gesteld over het belang van de Visie Diepenring aan 
de ene kant en de strategische agenda en wanneer we die kunnen verwachten, zodat we dat
samen kunnen bekijken, wanneer die Visie Diepenring komt?

00:46:49

De heer Van Niejenhuis: Ik weet eerlijk gezegd niet precies wanneer de Visie Diepenring 
komt, maar ik ben het volledig met u eens als u zegt dat daar samenhang in moet zijn, want 
we zouden die verbindingskanaalzone aan de voorzijde van het station en noordzijde 
station, hebben we gezegd, als onderdeel van de totale Diepenring willen zien. Dus het 
ontwerp wat daarvoor volgt moet ook echt samenhang hebben met de rest van de 
Diepenring.

00:47:12

De heer Leemhuis: Omdat het initiatief anderhalf jaar geleden is aangenomen, is het wel 
belangrijk dat we daar sowieso maar ook in verband hiermee snel van op de hoogte worden 
gesteld. .

00:47:22

De heer Van Niejenhuis: Het staat genoteerd.

00:47:27

Voorzitter: Is er nog een open vraag? Mevrouw De Groot.
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00:47:30

Mevrouw De Groot: Nog eentje. U had net wel al gereageerd op het uiteindelijke, totale 
aantal van die fietsparkeerplaatsen maar ik had nog een vraag. Zo meteen gaat er natuurlijk 
van alles verbouwd en gedaan worden en geschrapt en gebouwd, et cetera. Hoe gaan we 
ervoor zorgen dat we niet langere tijd met veel minder fietsparkeerplaatsen zitten? Wordt 
dat gemonitord? Hebben we dan mogelijkheden om nog extra wat toe te voegen of wordt 
daarover nagedacht?

00:48:02

De heer Van Niejenhuis: Ik kan daar nog niet heel concreet over zijn, maar wij weten wat de 
vraag en wat de behoefte nu is. We zijn er absoluut niet bij gebaat als fietsen overal 
terechtkomen, dus wij gaan gewoon onze uiterste best doen om te zorgen dat er te allen 
tijde voldoende parkeerplaatsen zijn voor de fiets. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik 
niet, maar dat is zeker een belangrijk element, want zoals het nu bij dat Professor van 
Hallpad is, daar zie je al dat het soms echt knijpen is. Als het overal vol is, dan gaan mensen 
hun fiets verder neerzetten en dan zie je meteen dat dat tot problemen leidt voor 
voetgangers en verkeersveiligheid, dus dat zijn wel echt heel belangrijke aspecten in de 
uitwerking.

00:48:41

Voorzitter: Dan kijk ik nog één keer rond en dan is dit het moment om nog aan te geven of 
een vraag onbeantwoord is. Eenmaal, andermaal? Dan sluiten we hierbij de eerste termijn 
af. Ik grijp even kort terug naar toch de bedoeling van het raadsvoorstel wat voorligt. Het 
college vraagt de raad om de opgaven en ambities vast te stellen die opgesteld zijn in de 
strategische agenda stationsgebied. In de tweede termijn is het de bedoeling dat de fracties 
onderling elkaar gaan bevragen. De vraag is ook in hoeverre daar behoefte aan is, in ieder 
geval vanuit de rol als voorzitter zijn er een aantal thema's die vanuit verschillende partijen 
zijn benoemd, waarin de meningen wellicht ook verschillen. Dat zijn namelijk het 
Stadsbalkon, een stukje mobiliteit, parkeren, de verbinding met de Rivierenbuurt en andere 
gebieden die het gebied raken, wonen, sociale huur, middenhuur en het winkelgebied 
kantorenmarkt economie, die categorie. Dat zijn een aantal terugkerende thema's waar 
meerdere fracties van u vragen over heeft gesteld, standpunt daarover heeft geuit. De vraag 
aan u is: wilt u op deze thema's door? Mist er wellicht nog een thema? De heer Tjepkema.

00:50:06

De heer Tjepkema: Ik heb een uur of iets dergelijks een beetje mee zitten typen en dan 
kijken hoe we deze tweede termijn aan gaan pakken, dus ik hoop dat we daar wat van 
kunnen maken met zijn allen. Ik vond het best wel lastig om dat een beetje in te richten, 
maar ik wil het nog wel even over die sociale huur hebben. We hebben het inderdaad over 
die agendasetting nu en daarna komen er allemaal plannen uit en dan gaat het college door 
en dan komt het nog een keer bij de raad en dan gaan we het er weer over hebben. De 
wethouder geeft met recht aan dat we moeten kijken naar sociale huur in zijn totaliteit dat 
we die aantallen toevoegen en op de goede plaatsen, maar ik wil bij deze toch nog aangeven
vanuit de Partij van de Arbeid, ik heb het de SP hiernaast ook horen zeggen, dit moet 
volgens mij een uitgangspunt zijn voor zo een nieuwe wijk hier in Groningen, of dit wordt 
een eigen wijk. Zo groot is het nou ook weer niet, maar het wordt wel een eigen wijk, en dan
mag het ook een gemengde wijk worden. Dus dan heb je die 30 procent sociale huur nodig, 
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dan heb je die middenhuur nodig, dan heb je het wat hogere segment nodig, maar je hebt 
het allemaal wel nodig. Ik zou er echt voor willen pleiten om dat hier zeker te gaan doen. Ik 
weet niet of iemand daarop wil reageren, want ik heb nog wel een paar punten over andere 
onderwerpen.

00:51:09

Voorzitter: Ik geloof dat er twee handen de lucht in gaan. Ik geef de heer Rustebiel het 
woord en daarna de heer Van Jaarsveld.

00:51:16

De heer Rustebiel: Dank, voorzitter. Ik zei in de eerste termijn al tegen u dat u keuzes moet 
maken, want u interrumpeert hier al uw wensen en ik ben het overal wel mee eens, maar 
alsnog gaat het om de sociale huur. Is het dan ook denkbaar voor u, en dan de discussie van 
het Stadsbalkon erbij? Als u zou moeten kiezen, die 26 miljoen van het Stadsbalkon kunt u 
natuurlijk inzetten om de sociale verhuur te verhogen. Dat zou ik persoonlijk doelmatiger 
vinden. Hoe denkt u daar dan over?

00:51:41

De heer Tjepkema: Je kan daar nu niet een mening over geven, want we hebben de cijfers nu
niet. Daarom zeg ik: we zijn nu een agenda aan het zetten. Ik vind dat die 30 procent sociale 
huur daarbij hoort, dat we een doel en de ambitie moeten hebben om hier een gemengde 
wijk te realiseren, dat er 30 procent sociale huur komt. Misschien gaat het zo nog even over 
het Stadsbalkon, want dat is absoluut ook een ambitie van mijn partij dat dat er afgaat, in 
ieder geval die top. Dat we nu die ambitie meegeven, betekent dat we inderdaad scenario's 
uitwerken dat er op een later moment teruggekomen wordt en dat we het dan kunnen 
hebben over die politieke keuzes waar u het over heeft, want misschien moeten we die 
maken, want je kan simpelweg niet alles willen. Daar ben ik het met de heer Rustebiel eens, 
maar dan moeten we de cijfers wel voor ogen hebben. Dat hebben we nu natuurlijk nog 
niet.

00:52:19

Voorzitter: De heer Heiner.

00:52:21

De heer Heiner: Bedankt, voorzitter. U zegt dat we de cijfers niet voor ogen hebben, maar we
hebben wel de cijfers dat het in ieder geval 26 miljoen gaat kosten om dat ding te slopen. 
Bent u het niet met ons eens dat het veel te veel is?

00:52:33

De heer Tjepkema: Nogmaals, ik wil de afweging maken op het moment we weten wat we 
ervoor moeten laten schieten. Misschien ben ik het allemaal met u eens, maar waar ik het 
ook mee eens ben, en ik heb het de heer Dijk van de SP en volgens mij de wethouder ook 
horen zeggen en ik had het zelf ook al opgeschreven, we zijn nu met een ontzettend grote 
gebiedsontwikkeling bezig en alles gaat straks een keertje open. We willen niet over een 
paar tientallen jaren alsnog de keuze maken, of misschien over een aantal jaar dat we dan 
wel wat geld hebben, dus nu moeten we ineens wel dat Stadsbalkon aangepakt. Dat ding, 
wat ons betreft, is een doorn in het oog voor dat gebied. We pakken dat gebied op dit 
moment integraal aan. Dan moeten we ook die keuze durven maken om vooruit te kijken. 
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Politiek is vooruitkijken en keuzes maken voor de toekomst, niet alleen maar voor nu en het 
geld wat we nu hebben, maar ook voor de toekomst. Dan moeten we die keuze kunnen 
maken.

00:53:25

Voorzitter: De heer Heiner.

00:53:26

De heer Heiner: Ik wil daar nog kort even op reageren dat het ook politieke keuzes maken is 
en we geen geld kunnen uitgeven dat we niet hebben. Dat is volgens mij wel het voorstel 
wat u op dit moment wil gaan doen.

00:53:38

De heer Tjepkema: Je kan geld uitgeven waarbij je later het idee van hebt: anders gaan we 
het misschien toch nog een keertje uitgeven. Dan kan je het beter nu doen, want dan kan ik 
u verzekeren dat het minder gaat kosten nu het open is om de boel nu te slopen dan dat je 
het nog een keer gaat doen. Dat zou ook voor een hele hoop meer overlast voor inwoners 
betekenen op dat moment.

00:53:56

Voorzitter: De heer Moerkerk.

00:53:59

De heer Moerkerk: Ik wil toch even reageren op het toch wel makkelijker opstellen van 
wensenlijstjes die deze visie in geduwd worden. Er staan een heleboel dingen in deze visie 
die samen te veel geld gaan kosten. U geeft zelf ook al aan dat we misschien keuzes moeten 
maken, maar laten we even kijken naar wat dat voor indruk dit op onze inwoners zou 
maken. We smijten met miljoenen en nog meer miljoenen en uiteindelijk zijn we wel bereid 
die keuzes te maken, maar ook pas met onze rug tegen de muur als het geld misschien op is. 
Het is ook een beetje beeldvorming hoe wij omgaan met de kassa van deze gemeente. We 
kunnen wel heel veel lijstjes zetten en zeggen: "We gaan later wel kiezen", maar ik vind het 
een matige koers om heel veel kosten te maken en dit alles uit te zoeken. Misschien moeten 
we iets eerder en iets verder naar voren kleur bekennen dat iets gewoon misschien duur is, 
in plaats van af te wachten waar het dan gaat stranden ooit.

00:55:01

Voorzitter: Is er een andere fractie op een ander onderwerp? De heer Dijk.

00:55:07

De heer Dijk: Voorzitter, hoe ga je dat doen zo een tweede termijn nu? De heer Tjepkema 
heeft het net geprobeerd. Ik vind het minimaal dapper te noemen, en ik weet dat ik dit wel 
een beetje zo flauw tegen u kan zeggen, maar ik meen het ik. Als ik deze discussie bekijk, dan
gaat het voldoende over fietsen. Ik vind de beantwoording van de wethouder over of er wel 
of niet een nieuwe brug moet komen, waarbij hij aangeeft dat via het Emmaviaduct of de 
Herenweg ook een mogelijke optie is. Ik had wel met de heer Leemhuis een keer een 
gesprekje over of zo een nieuwe fietsbrug per se nodig is. Ik vind de discussie van Student en
Stad over het aantal fietsenstallingen wel echt een goede. Als je kijkt hoeveel we toevoegen,
is dat best beperkt, dus dat zou wat mij betreft een punt zijn waar we echt nog naar zouden 
moeten kijken. Ik vind het beeld wat er ontstaan is van de knip en hoe er met de auto wordt 

14



omgegaan in het gebied niet helemaal stroken met wat er in het plan staat. Als je ziet dat er 
een kiss and ride blijft bestaan, dan geeft het een ander beeld dan dat je helemaal niet in het
gebied zou kunnen komen met de auto. En dat er geen parkeerplaatsen op grondniveau 
komen, is nu volgens mij ook niet het geval op een paar plaatsen waar die kiss and ride is 
bijvoorbeeld. Wat dat betreft qua auto en fietsen zit het wel goed. Ik ben het heel erg eens 
met de ChristenUnie en ik denk ook dat de PVV dat punt probeerde te maken voor mensen 
die minder mobiel zijn, mindervaliden, dat het nog een beetje karig is. Dan kom je snel, zoals
mevrouw Blauw van de PVV zei, op een plaats waar het heerlijk verblijven is, maar voor een 
groep die mindervalide is niet te komen. Daar moeten wij nog iets aan gaan doen. Dan had 
ik over de auto's nog dat ik de vragen van GroenLinks slim vond over een parkeergarage om 
eventueel te kijken of die groter kan. Misschien wordt het daardoor rendabeler zo een 
parkeergarage. Ik had gezien dat in het Forum er 300 en nog wat plaatsen zijn. Dat vind ik 
niet eens een hele grote parkeergarage, dus misschien is voor het stationsgebied groter wel 
iets verstandiger.

00:57:31

Voorzitter: De heer Leemhuis.

00:57:33

De heer Leemhuis: Zou de heer Dijk het er dan wel inhoudelijk mee eens zijn dat het goed is 
dat je dat doet in balans? Dus dat je zegt: "We kunnen dan in de binnenstad, waar nu een 
beetje moeilijker parkeergarages zijn die juist voor vervelend verkeer leiden in de 
Stationsstraat in het zuiderdiep, dat dan koppelen. We willen misschien wel een grotere 
garage, maar dan kunnen we ook onprettige verkeersstromen wijzigen met een uitstekende 
overstapvoorziening naar de bus bij de nieuwe parkeergarage."

00:58:06

De heer Dijk: Ik denk dat de behoefte voor parkeerplaatsen dicht in de binnenstad wel zal 
blijven, maar of dat in dezelfde mate is als nu, dat weet ik niet. Ik weet dat er plannen zijn 
om een parkeergarage te gaan sluiten, maar om ze nou allemaal te gaan doen, dat weet ik 
niet, want dat zou dit niet kunnen opvangen op deze plaats. Dan moet je wel naar hele grote
aantallen in het station.

00:58:29

De heer Leemhuis: Voor de duidelijkheid, ik spreek expliciet over twee garages. Eentje gaat al
sluiten. Dat is de Haddingestraat. Ik heb het over die twee rond het Zuiderdiep: museum 
centrum en bios. Dat zijn onprettige parkeergarages, maar ook onprettig en onhandig 
gelegen. Ik heb het dus niet over Rademarkt, ik heb het niet over Forum, ik heb het niet over
Boterdiep of Westerhaven. Er blijven er genoeg over.

00:58:53

De heer Dijk: Daar zou ik dan even beter naar moeten kijken, maar ik kan me daar wel iets bij
voorstellen. Daarom sluit ik ook niet per se uw plan voor een grote parkeergarage op het 
station uit. Ik vond het wel slim bedacht. Dan even, omdat ik anders die vraag zo meteen 
krijg, want ik vind dat die vraag wel terecht is die gesteld wordt. Leuk dat we een 
wensenlijstje aan het maken zijn, maar welke keuzes ga je nou precies maken? Ik heb net 
mijn wensenlijstje gegeven. Ik heb er nu een prioritering aan gegeven. Ik dacht: laten we dat 
doen. Tweede termijn, we doen het een beetje anders. Ik denk dat het volgens mij nu de 
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bedoeling is. De prioriteiten van de SP van laag naar hoog. Een fietsbrug of fietsenstallingen 
staat bij ons op plaats vijf, en dat is laag. Plaats vier gaat om werk, en dan met name het 
punt waar de wethouder net over op antwoordde, over regionale en lokale ondernemers en 
overheidsdiensten die we daar kwijt kunnen. Het Stadsbalkon staat op drie. Dat heeft met 
name te maken met dat we het uiterlijke vertoon van het Stadsbalkon op dit moment wat 
onvoldoende vinden.

00:59:53

Voorzitter: Een kleine cliffhanger voor wij naar de top twee gaan. We hebben een interruptie
van de heer Heiner

00:59:59

De heer Heiner: Ik had op de laatste plaats de Nieuwe Poort verwacht of komt die straks op 
één?

01:00:04

De heer Dijk: U weet dat diep in mijn hart niet in een top vijf of top tien voorkomt, maar 
ergens onderaan bungelt in een top 2.000. Op de tweede plaats staan de Glaudé-panden. 
Volgens mij heeft de wethouder heel goed beantwoord dat het een bestemming wonen zou 
moeten hebben bij voorkeur, en dat lijkt ons ook.

01:00:24

Voorzitter: Er is nog een cliffhanger van de heer Leemhuis.

01:00:31

De heer Leemhuis: Over de Glaudé-panden zou ik het een goed idee vinden. Mijn fractie 
vindt het een goed idee als dat wonen zou worden. Alleen heb ik dan ook wel meteen de 
vrees dat dat dan vrij dure appartementen worden, want ik neem aan dat je daar niet heel 
veel sociale woningbouw in doet. Dus daar krijg ik dan weer een beetje aarzeling. Hoe denkt 
u daarover?

01:00:49

De heer Dijk: U haalt mij de woorden uit de mond, maar dit specifieke geval is wel echt heel 
veel beter dan sloop van deze panden, wat toch ooit de bedoeling was. Ik was bij één. Het 
zal waarschijnlijk niemand verbazen hier, want er ontbreekt er nog eentje en dat is de 
sociale huur: 30 procent en betaalbare huur tot 900 euro voor de cruciale beroepen, die de 
heer Rustebiel ook aangaf. Ik zet dit op één omdat als wij dit aangeven als partij wij ook 
weten dat daar een prijskaartje aan zit. Dan kan ik hem nog wel een beetje scherper stellen. 
We kunnen wel zeggen dat we 30 procent sociale huur en een aanzienlijk aandeel 
betaalbare andere huurwoningen willen, maar dan is dat ook wel belangrijk wat voor 
huurwoningen dat zijn. Zijn het hokjes van 20 of 25 vierkante meter? Daar hebben wij het in 
de gemeenteraad niet zo vaak over. We hebben het vaak over percentages, maar niet over 
wat voor woningen dat dan precies zijn qua grootte.

01:01:53

Voorzitter: De heer Heiner heeft een interruptie.

01:01:55

De heer Heiner: Dank, voorzitter. Wij hebben het wel eens gehad over kleinere sociale 
huurwoningen voor één persoon van bijvoorbeeld 50 vierkante meter. Toen werd dat met 
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de vloer gelijkgemaakt, ook door u volgens mij. Bent u daarvan dan van mening veranderd? 
Zegt u nu wel dat het misschien wel goed is om 50 vierkante meter sociale huurwoning te 
doen, omdat wat de VVD betreft, vaak mensen alleen in een veel te grote sociale 
huurwoning wonen?

01:02:21

De heer Dijk: Mijn punt is precies dat het geen kleine hokjes moeten worden, maar dat je 
daar ook een variatie in moet en kan hebben, want mijn punt was aan het begin dat je het 
één keer goed kunt doen. Als je het nu niet doet, is het veel moeilijker om het later wel te 
realiseren. Die volgorde van prioriteiten die ik net heb opgeschreven, heb ik gebaseerd op 
onomkeerbare besluiten, ja of nee. Het Stadsbalkon zou bij wijze van spreken ook vijf jaar 
later kunnen. Dat kan. Dat kun je niet doen als je sociale woningbouw of betaalbare huur nu 
niet toevoegt en daar is het op gebaseerd. Dan om de vraag van de heer Heiner te 
beantwoorden: als wij willen dat het stationsgebied een fijne plaats is om te verblijven voor 
iedereen, dan zul je rekening moeten houden met mindervaliden, wat de PVV en de 
ChristenUnie net ook zeiden, maar dan zul je ook rekening moet houden dat het een 
verblijfsgebied is voor bewoners vanuit alle categorieën. Niet alleen maar sociale huur voor 
bijvoorbeeld studenten met kamers van 20 vierkante meter, maar inderdaad ook een aantal 
gezinswoningen van 50, 60, 70 vierkante meters en misschien toch nog groter. Dat is een 
beetje afhankelijk van hoeveel euro's dat extra kost om dat te realiseren, maar u heeft de 
prioriteitenlijst van de SP volgens mij duidelijk gehoord.

01:03:42

Voorzitter: Mevrouw De Groot.

01:03:45

Mevrouw De Groot: Dank u wel. Ik ben nog benieuwd, want u zegt: "Op nummer vijf hebben 
wij fietsparkeerplaatsen en op nummer drie hebben wij het Stadsbalkon." U zegt ook dat het
Stadsbalkon nog wel vijf jaar zou kunnen wachten. Ik denk wel dat het nu het idee is om dan 
goed naar die fietsen te kijken en dat dan niet pas over een x-aantal jaar zien dat we niet 
genoeg fietsplaatsen hebben en we nog ergens wat bij moeten proppen en dat we dan weer 
zo een situatie als met die lelijke fietsflat krijgen. Waarom is het Stadsbalkon dan 
belangrijker? Welke afweging zit daarin?

01:04:18

De heer Dijk: U geeft bijna het antwoord zelf. Een fietsflat zet je niet voor honderd jaar neer, 
de als het goed is, en een nieuw stadsbalkon er wel. Dat zou wat mij betreft wel zo moeten 
zijn. Daar zit de volgorde der dingen in. Je kan makkelijker extra fietsplekken erbij realiseren 
dan dat je het Stadsbalkon twee keer opnieuw gaat bouwen, omdat het de eerste keer niet 
zo mooi gelukt is. Dat is het antwoord op uw vraag.

01:04:47

Voorzitter: De heer Rustebiel.

01:04:49

De heer Rustebiel: Ik wil mijn woordvoering houden, dus ik weet niet of daar het moment 
voor is nu? Ik wil eerst de heer Dijk even bijvallen, want deze raad verdient wel een wat 
beter woondebat. We hebben het vaak over percentages sociale huur. Dat is ook belangrijk 
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en daar hebben we als gemeente via prestatieafspraken veel invloed op. Alleen, het is wel 
een beetje een blinde vlek aan het worden, want heel veel mensen met cruciale beroepen 
waar je niet per se heel veel geld mee verdient moeten ook in deze stad kunnen wonen. Ik 
denk dat we het daar vaker en beter moeten over hebben, en ook specifieker, want waar 
hebben we het dan over? Wat is dan bijvoorbeeld de prijs en waar is de prijs per vierkante 
meter? Anders wordt er binnen die afspraken nog steeds gemarchandeerd. Dan het 
belangrijkste punt heb ik over mobiliteit gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat er goede 
fietsroutes komen. Als het college de fietser wil ontmoedigen om de Werkmanbrug te 
gebruiken, dan moeten die alternatieve fietsroutes uitgewerkt worden. Ik overweeg om 
samen met de heer Leemhuis daarover een motie in te gaan dienen om die opdracht te 
geven aan het college. Dat past volgens mij wel in het kader van wat we hier doen. Dan zijn 
de prioriteiten natuurlijk meer stallingen en het betaalbaar wonen. Over die opmerking van 
de ChristenUnie dat de Nieuwe Poort voorlopig gepland blijft staan, wat mijn fractie betreft, 
komt dat ding er gewoon, want politiek is kiezen en deze zijn voor ons wel echt hoge 
prioriteit. Dat was even een korte reactie op de eerste termijn van mijn fractie.

01:06:12

Voorzitter: De heer Leemhuis.

01:06:13

De heer Leemhuis: Ook voor de woordvoering. Om te beginnen, mijn fractie is heel blij met 
de plannen zoals die in de agenda zijn weergegeven. Het is mooi dat we naast een heel goed 
OV-knooppunt een plaats krijgen die goed ontsloten is voor voetgangers en fietsers. Wij 
vinden het daarbij heel belangrijk dat er met name ook in het voorplein, maar ook in het 
zuidelijke gedeelte, gekozen wordt voor een groene, prettige verblijfsplek waar mensen 
graag zijn. Voor een deel sluit ik me aan bij de standpunten van andere die zeggen dat we 
nog wel echt werk moeten verzetten voor de verkeerssituatie met name voor de fietser. Dat 
is de reden waarom ik eerder al een keertje, dat heeft iedereen kunnen volgen, de vraag 
stelde of we niet nog een tweede brug nodig hebben voor fietsers. Ik snap de reactie van 
sommige partijen die zeggen: "Is dat wel nodig of is dat een prioriteit? Dat weet ik ook nog 
niet, maar ik zou het daarom graag uitgezocht willen hebben. Daarom zal mijn partij met een
motie komen en ik heb al van een aantal partijen gehoord daar interesse in te hebben. Dit is 
het moment om het uit te zoeken, zodat we straks met de feiten al dan niet een keuze 
kunnen maken of Emmabrug en de Herebrug voldoende is, of het toch goed zou zijn om een 
alternatieve fietsroute te realiseren. De discussie over het Stadsbalkon, mijn fractie heeft 
altijd gezegd dat het minder mooi is. Het is wel heel functioneel en 24 miljoen is heel veel 
geld, dus ik ben blij dat de wethouder met zoveel woorden gezegd heeft dat ook een tweede
scenario wel in oog moet worden gehouden. Mijn fractie worstelt er nog wel mee wanneer 
we voor wat kiezen. Laat duidelijk zijn, in de agenda staat dat het streven is om het 
Stadsbalkon weg te halen en daar staat mijn fractie op zich wel achter, maar we moeten wel 
weten wat de consequenties daarvan zijn.

01:08:01

Voorzitter: De heer Van Jaarsveld heeft een interruptie.

01:08:09

De heer Van Jaarsveld: U noemt terecht dat het erin staat als ambitie. Nu wordt gezegd dat 
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we daar nog van kunnen afwijken. De wethouder zegt ook dat we op delen nog heel veel 
komen te spreken. Toch gaan jullie over twee weken hierover stemmen. Stel, dat staat er 
nog in, snapt u dan dat het voor andere partijen moeilijk wordt als dat punt dan niet ook zo 
genuanceerd overkomt in het stuk waarover gestemd wordt?

01:08:35

De heer Leemhuis: Volgens mij heeft de wethouder dat heel duidelijk uitgelegd en ademt het
stuk dat ook. Hier schrijven we op wat we willen en dan begint de zoektocht naar wat we 
kunnen. Mijn fractie zegt dus dat 24 miljoen wel heel veel geld is en dat wij willen kunnen 
kiezen wat daar de prioritering is, maar inhoudelijk staan wij erachter dat als je nu het 
voorplein kunt aanpakken en vergroenen, dit dan het moment is om ook het Stadsbalkon te 
verwijderen, maar we weten nog niet of we het kunnen betalen. Dus dat het erin staat, lijkt 
mij prima. Als de andere partijen daar anders over denken, dan is dat natuurlijk aan de 
partij. Ik heb al wat gezegd over energiepositief. Het is een mooie toezegging van het college
om daarnaar te kijken. Wij zien ook dat het moeilijk is, maar juist een nieuwe wijk realiseren 
naast een oude wijk zou mooi zijn dat je daar bijna een symbiotisch effect hebt dat het 
elkaar ondersteund. Mijn fractie is blij dat er geschreven wordt over een duurzame manier 
van bouwen in de spoorzone. Daarbij willen we wel opgemerkt hebben dat ook als je iets 
sloopt wat je zou kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld UWV-panden waar vaker over 
gesproken wordt, dat is ook duurzaam. Dus mijn fractie roept het college op om vooral naar 
die vorm van duurzaamheid te kijken. Alles wat je hergebruikt, hoef je niet opnieuw te 
slopen en nieuw beton voor aan te maken, enzovoort.

01:10:03

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Heiner.

01:10:05

De heer Heiner: Dank, voorzitter. Dat is ook het geval met het Stadsbalkon. Daarom pleiten 
wij om het huidige Stadsbalkon op te knappen in plaats van te slopen. Er zit heel veel beton 
in wat je inderdaad maar voor een klein gedeelte goed kunt hergebruiken.

01:10:18

De heer Leemhuis: Het is nu de derde keer, want de wethouder heeft het al een keer gezegd 
en ik heb het al een keer in antwoord op de heer Van Jaarsveld gezegd, volgens mij hoeven 
wij nu nog helemaal niet het één of het ander te besluiten. Een principe-uitspraak: wij zijn 
voor het slopen ervan. Dat betekent niet dat het al gaat gebeuren. We hebben net een soort
van toezegging gehad dat we ook het alternatief behouden gaan bekijken. Ik snap niet 
waarom u deze vraag nog een keer stelt als het al duidelijk is.

01:10:46

De heer Heiner: U had het over de panden van het UWV en dat gaat ook over duurzaamheid.
In de stelling die u aangaat, vind ik het niet heel gek dat ik diezelfde stelling aanga bij het 
Stadsbalkon en vraag hoe u daartegen aankijkt.

01:11:01

De heer Leemhuis: In die zin is dat een valide en terecht punt. Alleen, het punt is ook dat het 
nu een stenen vlakte is. Willen we daar een vergroende voorplein maken, ik denk dat het 
heel belangrijk is om een prettige omgeving te hebben, ook natuur inclusief, dan is dit wel 
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ongeveer het moment. Ik zie wel die spanning die u noemt, die is er, dus dat klopt ook. Ik ga 
door over wat mijn fractie constateert dat veel stationsgebieden, en in principe staat het 
best goed in het stuk, nog best wel versteende vlaktes hebben. Dat is alleen maar nog een 
mooi moment om te zeggen: "Dit is het moment om het zo groen mogelijk te maken." Dat is 
belangrijk voor klimaatadaptatie voor natuur inclusief bouwen, maar het is ook gewoon 
goed voor hele grote groepen mensen die daar aankomen of vertrekken of in de buurt gaan 
wonen of gaan werken, dat het gewoon een prettig leefklimaat en een prettig 
verblijfsklimaat is. Daar wil mijn fractie nog even extra aandacht op vestigen. Dat mag ik niet 
meer aan de wethouder zeggen, maar hij heeft het wel gehoord, denk ik. Dat brengt mijn 
fractie ook nog wel bij een vraag. Het is prachtig dat we daar een gemengde wijk gaan 
bouwen met wonen, met werken, met kantoren en met cultuur. Mijn fractie constateert wel
dat er nu wel best een grote nadruk op die kantoren ligt en wij willen niet zeggen om minder
te doen, maar we zijn wel benieuwd of dat gebied wel het absorptievermogen heeft van 
3.000 werkplaatsen. Vooral als je bedenkt dat dat dan vaak aan de noordzijde er nog bij 
moet komen. Mijn fractie heeft wel de vrees dat als je nu naar de noordzijde kijkt, dat een 
mooie, grote, ruime, open plaat is, overigens vaak vol met bussen, maar als je de plaatjes 
bekijkt, dan doet toch een beetje het beeld naar voren dat het daar helemaal volgebouwd 
gaat worden. Mijn fractie wil wel ruimte behouden op de plaats waar nog ruimte is zo dicht 
bij de stad wat je voor andere dingen kunt gebruiken. Dat dat is ook wel een belangrijke, 
politieke uitspraak, lijkt mij, van mijn fractie.

01:13:00

Voorzitter: Even na een lang punt heeft u een interruptie van de heer Tjepkema.

01:13:04

De heer Tjepkema: Dank, voorzitter. Je ziet toch ook nu als je met betrokken ambtenaren, 
met wethouders en met wie dan ook spreekt, Groningen groeit, Groningen heeft meer 
werkplaatsen nodig. Je hebt ook nadrukkelijk deze kantoorplaatsen nodig. ik hoorde volgens 
mij de wethouder net ook al zeggen: "Dit is echt een hele mooie plaats om dat dan ook te 
realiseren." Dan niet op de manier waarop de VVD dat zou doen, maar gewoon lekker 
volpompen en er wat asfalt naast, maar op een groene manier. Bent u het wel met mij eens 
dat zeker deze plaatsen wel behouden moeten blijven in het stationsgebied, dus dat het wel 
het uitgangspunt moet zijn?

01:13:33

De heer Leemhuis: Dat is zo, want we weten dat de kracht van zo een gebied gemengde 
functies zijn, maar juist ook vooral als je daar werkplaatsen realiseert dat mensen dan met 
de fiets of met het openbaar vervoer of lopend naar hun werk komen. Dus er is geen twijfel 
over, alleen de vrees zit er wel een beetje aan als je zo van die vlekken studies van de 
noordzijde ziet, dan denk je dat daar nog maar heel klein stukje ruimte overblijft en we daar 
zetten dan wat bomen neerzetten en daarom moet het Stadsbalkon weg, terwijl we nog die 
weidsheid zouden willen behouden.

01:14:03

Voorzitter: Aangezien de VVD wordt aangehaald wil ik de heer Heiner de kans geven om hier 
kort op te reageren.
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01:14:08

De heer Heiner: Dank. Er worden mij woorden in de mond gelegd die ik niet gezegd heb, dus 
dat wilde ik even markeren.

01:14:14

De heer Leemhuis: Ik heb ze niet gezegd, maar dat weet u en ik kan me er iets bij voorstellen 
bij wat u zegt, maar dat is voor rekening van de heer Tjepkema.

01:14:25

Voorzitter: Een korte reactie van de heer Tjepkema. Dan ga ik terug naar de Heer Leemhuis.

01:14:28

De heer Tjepkema: Als ik dan toch even mag, misschien is de heer Heiner vergeten omdat we
hier al een tijdje zitten en er ook nog een broodje gegeten is in de tussentijd, maar u had het 
over geen iconische plaats, daar geen geld in investeren, het hoeft niet met lef, het hoeft 
niet op zijn Gronings. Dat heeft u een tijdje geleden gezegd. Dat haal ik nu even aan en dan 
hoeft u zich niet zo aangevallen te doen, want dat heeft u wel gezegd.

01:14:45

Voorzitter: De heer Heiner.

01:14:47

De heer Heiner: Ik heb daar ook bij gezegd dat ik vind dat we het moeten opknappen en nu 
doet u alsof ik het huidige Stadsbalkon heel mooi vind. Dat heb ik absoluut niet gezegd en 
dat vind ik overigens ook niet.

01:14:59

Voorzitter: De heer Moerkerk sluit ook aan. Voor u het woord.

01:15:03

De heer Moerkerk: Gewoon richting de heer Leemhuis. Ik verlaat deze discussie. Ik heb voor 
de pauze iets gezegd over dat we misschien niet het huidige busstation helemaal moeten 
bebouwing, die locatie. Wat ruimte in de stad dat er lucht is en wind. Ik begrijp dus een 
beetje dat u dat ook wel een overweging vindt om het niet vol te zetten met kantoren, maar 
daar juist iets open te houden. Interpreteer ik dat goed?

01:15:27

De heer Leemhuis: Klopt. Dat is precies wat ik zeg. Die afweging kunnen we pas maken als 
we de consequenties ervan precies weten, maar een beetje ruimte behouden op een plaats 
dicht bij de stad die verder al zo vol bebouwd is, dat ziet mijn fractie op zich wel zitten. Ook 
dat doe je maar één keer volbouwen of niet volbouwen. Dan een tweetal punten waar mijn 
fractie een motie over overwegen naast een onderzoek naar een brug. Mijn fractie, en 
misschien moet ik eerlijk zeggen, ikzelf stoor me wat aan de generieke namen die hier en 
daar rondgaan zoals Nieuwe Poort. De samentrekking van Nieuw en Oosterpoort, niets 
creatiever dan dat heb ik in de afgelopen tijd meegemaakt. Mijn voorstel zou zijn: noem het 
gewoon nieuwe muziekcentrum en kom met een echte mooie nieuwe naam en laten we in 
de tussentijd zorgen dat die naam niet inburgert. Het tweede gaat over Spoorkwartier, een 
samenvoeging van spoor en een generieke term uit de projectontwikkeling kwartier, dat 
mag ook wel een beetje minder en dat kan origineler. Laten we nou even onze 
straatnamencommissie, historici en weet ik veel wie eens een keer laten nadenken over een 
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mooiere naam dan zoiets generieks als Spoorkwartier. Volgende week maandag ga ik wel 
horen of mijn fractie het met mij eens is of dit wel dringend genoeg is, maar dan heb ik het 
in ieder geval kwijt. Dan nog tot slot, ik kan nog heel lang doorgaan, maar ik zal het toch een 
klein beetje beperken, dat heb ik ook al in de beeldvormende sessie genoemd. Het is wel 
raar dat we aan de ene kant nu spreken over Glaudé-panden die we, daar ben ik blij om, 
eindelijk willen behouden na dertig jaar. Daar moet het lof naar de Stadspartij, want dat is 
lang de enige partij geweest die zich daarvoor heeft ingezet, dus ere wie ere toekomt. Het is 
wel raar dat we aan de andere kant zeggen over dat we een viaduct, wat uit 1926 is en deels 
monumentaal is, gewoon op de gemeentelijke monumentenlijst, dat die wordt vervangen. 
Misschien kan het college niet meer reageren, want ik had onvoldoende tijd in de eerste 
termijn, maar ook daar zou ik van denken dat we misschien onderzoek moeten doen of we 
dat kunnen behouden, want als we zeggen dat het ontwerp van Bouma, nota bene de 
Bouma van Groningen, van bijna honderd jaar oud zomaar gaan vervangen, terwijl we aan 
de andere kant zeggen dat we daar een monumentaal pand moeten behouden, dan wringt 
dat bij mij. Dan heb ik nog wel een punt, maar ik ga mijn mond houden.

01:18:02

Voorzitter: Ik stel voor dat we aan het einde even kort terugkomen bij de wethouder zodat 
hij nog even op een paar korte punten kan antwoorden. We gaan even door. Ik geef het 
woord aan de heer Pechler.

01:18:15

De heer Pechler: Dank, voorzitter. Mijn fractie is laaiend enthousiast over deze plannen, 
maar we zitten flink aan de tijd, dus ik heb aardig wat geschrapt uit mijn verhaal. Ik heb een 
paar opmerkingen. Ook wij hopen dat er meer dan 20 procent sociale huur kan komen en 
hebben daar best wat voor over, en ook wij hopen dat het verkeerskundig onderzoek aan zal
tonen dat de knip in de Stationsweg echt haalbaar is zonder onacceptabele effecten voor de 
Rivierenbuurt. Daarnaast zijn we wat betreft de Rivierenbuurt positief over de suggesties die
de bewonersvereniging heeft gedaan in hun verbindingsprogramma, zoals de terugkeer van 
de vierdubbele bomenrij op de Hereweg, de vergroening van het plein voor de plus en de 
Barestraat. We gaan er dan ook van uit dat het college serieus naar deze plannen kijkt. Dat 
de bewoners tot nu toe erg positief waren over hoe ze zijn betrokken, stemt in ieder geval 
optimistisch. Dan over het zogeheten mengpaneel aan de noordzijde. Allereerst gaat onze 
voorkeur uit naar vergroening wat in een steeds heet wordende stad gewoon hard nodig is. 
We sluiten ons daarnaast aan bij het pleidooi van de heren Moerkerk en Leemhuis om het 
voorterrein niet helemaal vol te bouwen. We willen waken voor die dichte bebouwing. Het 
nieuwste gedeelte van het Ebbingekwartier bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Fitterij en de 
Kolendwarsstraat, dat heeft meer weg van een gevangeniscomplex dan een fijne, duurzame 
en nieuwe wijk. Gebouwen zo dicht op elkaar met weinig daglicht en geen ruimte voor groen
moeten we bij het station echt voorkomen, want zoals de heer Dijk ook al zei, we kunnen 
het maar één keer goed doen. Wat betreft de Glaudé-panden tot slot, we kijken uit naar het 
voorstel dat we daar in Q3 tegemoet kunnen zien. Omwonenden zeiden daar vorige week 
ook iets zinnigs over. De gevels zijn het meest waardevolle van die panden en wordt in de 
inventarisatie van de opties ook de optie meegenomen om, net als bij bijvoorbeeld het 
harmoniegebouw, enkel de façade te behouden in plaats van het gehele gebouw te 
renoveren. Dat was het.
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01:20:00

Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Wennink.

01:20:05

De heer Wennink: Dank u wel, voorzitter. Een korte reactie op wat er gezegd is. Wij 
ondersteunen nog steeds het streven dat het Stadsbalkon er afgaat. Wat ons betreft moet 
de noordzijde van het station een plaats zijn waar ontmoeting centraal staat en op een 
schuine helling zie ik dat gewoon niet gebeuren voor heel veel doelgroepen, dus dat lijkt me 
gewoon een prima insteek. Als we het hebben over ontmoeting, dat zie ik gewoon niet 
gebeuren op het huidige Stadsbalkon. Ik maak me naar aanleiding van de woorden van de 
wethouder toch nog wel een klein beetje zorgen over de afwezigheid van een ambitie of 
richting voor mensen die minder mobiel zijn of een beperking hebben. Geen liften naar een 
algemene fietskelder en dan aangewezen worden op alternatieve fietsenkelders misschien 
verderop, vind ik toch best wel een beetje spannend. Zeker de fietsenstalling onder het 
nieuwe muziekcentrum die dan vol is vanwege een concert, wat betekent dat dan voor een 
alternatieve ingang? Dat vind ik toch een beetje spannend. Datzelfde geldt voor het 
meenemen van de ervaringen van de Brugstraat voor shared spaces. Dat vind ik een mooie 
soort van toezegging, maar ik vind het nog steeds spannend of we hiermee mikken op een 
ruimte die echt proactief voor iedereen verwelkomend is. Wij onderstrepen het belang van 
de goede fietsroutes van D66 en GroenLinks met het oog op de verbindingen naar 
bijvoorbeeld Zernike campus, middelbare scholen, Martini Ziekenhuis, Zuiderpark. Bij dat 
vervolg sluiten we graag aan. Wij zijn wel redelijk optimistisch over het vullen van de 3.000 
arbeidsplaatsen gezien de historische leegstand en de aantrekkelijkheid van het gebied voor 
werkgevers.

01:21:48

Voorzitter: De heer Heiner.

01:21:49

De heer Heiner: Voor de woordvoering trouwens.

01:21:52

Voorzitter: Ik zie geen andere interrupties, dan ga ik daarna naar mevrouw De Groot.

01:22:01

De heer Heiner: Dank, voorzitter. Er is al heel veel gezegd over het Stadsbalkon en daar wilde
ik nog een aantal dingen over zeggen. Dat is dat wij tegen de sloop van het Stadsbalkon zijn. 
We vinden het kapitaalvernietiging, ook omdat het nog niet is afgeschreven. We vinden ook 
dat we dat niet kunnen maken tegenover de inwoners van onze gemeente, zeker nu de 
lasten heel erg stijgen. De brief van de gemeentelijke belastingen en de aanslag van OZB is 
net op de deurmat gevallen. Dat maakt nog maar eens duidelijk hoe hoog de lasten zijn voor 
hardwerkende Groningers. Juist daarom vinden wij dat we nu niet dit soort hogere uitgaven 
moeten doen. Daarnaast zijn we heel erg kritisch over de plannen omtrent de Nieuwe Poort,
ook omdat we denken dat dat heel duur wordt. Eén ding die we daar graag zouden willen 
meenemen, is wat we zien in het Forum en dat is dat op heel weinig verdiepingen aan geld 
wordt verdiend, en we vinden dat dat in een nieuwe poort echt anders zou moeten zijn, dat 
je bijvoorbeeld investeert in grootschalige concertfaciliteit waar je de grootte der aarde kunt
ontvangen, waar je echt naar goede concerten kunt gaan.
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01:22:58

Voorzitter: Een korte pauze, want u krijgt een vraag van de heer Tjepkema.

01:23:03

De heer Tjepkema: Heel kort over het Stadsbalkon, want we hebben daar veel te veel over 
gezegd. Ik onderschat op geen enkele manier de wijze waarop mensen met hoge lasten 
worden geraakt op dit moment. Dat zien we allemaal en dat is verschrikkelijk. U merkt dat er
redelijk wat discussie is over het Stadsbalkon. Dit is de agendasetting. Op een gegeven 
moment kunnen we keuzes maken en hebben we ook in beeld welke keuzes er te maken zijn
er wat voor geld daartegenover staat. Zou u er voor zijn om een peiling te houden onder de 
inwoners van Groningen wie er allemaal wel of niet voor dat Stadsbalkon weghalen is?

01:23:31

De heer Heiner: Zo een peiling is altijd heel moeilijk, want dan ga je dus iets voorleggen en 
wordt de vraag of je het mooi of lelijk vindt, maar daar zou je dan ook tegenover moeten 
zeggen: "Vindt u dat het Stadsbalkon gesloopt moet worden of heeft u liever dat u lagere 
lasten heeft in bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen?" Ik denk dat je dan pas een eerlijke 
vraag stelt. Voor mij wordt er dan veel te ingewikkeld om die vraag te stellen.

01:23:51

Voorzitter: De heer Van Jaarsveld.

01:23:54

De heer Van Jaarsveld: Dank. Ik zou toch als interruptie bij de heer Heiner hem willen 
uitdagen om samen met mijn fractie deze uitdaging van de Partij van de Arbeid aan te 
nemen. Het lijkt mij helemaal geen gekke gedachte om te vragen: "We kunnen dat 
stadsbalkon houden of we kunnen hem weghalen. Dat kost ons 24 miljoen." Ik denk dat de 
heer Tjepkema iets te zelfverzekerd was en we vragen hem om toch nog deze uitdaging aan 
te nemen.

01:24:17

Voorzitter: Ik zie een mooi vervolg na dit debat over het initiatief wat hier in het midden 
wordt gelegd. Ik wil voorstellen om naar het einde van uw woordvoering te gaan zodat we 
anderen nog de kans gegeven in de tweede termijn een bijdrage te leveren.

01:24:31

De heer Heiner: Dat ga ik doen. Ik wil het nog even kort hebben over het samenpakken van 
bijvoorbeeld Martiniplaza en de Nieuwe Poort. Ik denk dat het echt wel heel relevant is om 
wel te onderzoeken of dat eventueel goedkoper is en ik overweeg dan ook om daar wellicht 
een motie over in te dienen. Iets wat daarover nog niet genoemd is, is dat we nu een 
Martiniplaza heel vaak sport hebben. Dat zouden we ook nog richting Kardinge kunnen 
doen, omdat het ook iets wat nog op de rol staat is. Kortom, wij als VVD vinden het wel heel 
moeilijk, omdat het nog heel vaag is. De plannen zijn nog niet echt concreet. Het is ngo 
allemaal heel leeg en we moeten wel ergens over gaan beslissen. Wij zijn heel bang dat we 
straks voor een soort ongedwongen feit staan in welke kant we opgaan. Daarom zouden we 
het liefst wel echt uitgewerkte plannen zien met een financiële paragraaf, dat we weten 
waar we nu ja en nee tegen zeggen, want dat maakt het voor ons best wel heel lastig.
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01:25:21

Voorzitter: Een korte vraag van de heer Leemhuis en daarna geef ik het woord aan mevrouw 
De Groot.

01:25:25

De heer Leemhuis: Als de VVD-fractie graag wil weten waar ze wel of niet mee instemt, dan 
moet ze nu instemmen met deze agenda, want dan worden al die dingen uitgewerkt die u 
wilt weten, zodat u daarna onderbouwd met financiën en met plannen kunt beslissen of u 
het wel of niet doet. Als u nu zegt: "We weten het nog niet." Dat klopt, want het moet nog 
uitgezocht worden. Daar is deze agenda juist voor. Is het niet beter om nu voor te stemmen 
en dan straks per separaat onderwerp of per plan te zeggen: "Dit is wat we willen of dit is 
wat we niet willen.

01:26:00

De heer Heiner: Zeker, en juist daarom lijkt het de VVD heel verstandig om bijvoorbeeld uit 
te zoeken wat de combinatie van Martiniplaza, Nieuwe Poort en wellicht Kardinge 
bijvoorbeeld zouden betekenen. Ik denk dat dat soort onderzoeken heel relevant zijn en dat 
we dan goede, onderbouwde keuzes kunnen maken.

01:26:17

Voorzitter: Ik wil heel graag de andere partijen nog een kans geven om ook nog een korte 
bijdrage te leveren aan dit debat, dus ik hoop dat u achter de keuze staat om nu het woord 
te geven aan mevrouw De Groot.

01:26:30

Mevrouw De Groot: Inmiddels is er al heel veel gezegd en bedenk ik steeds weer iets nieuws 
waar ik op in wil gaan, dus ik ga een beetje kijken wat ik nog ga vertellen, maar ook nog 
richting de heer Heiner, dit is dan juist het moment als er nu al in beton gegoten plannen 
zouden liggen. Het is toch mooi dat wij nu aan de voorkant als gemeenteraad juist een 
richting mee kunnen geven, en daarna kunnen we inderdaad die financiële paragraaf erbij 
halen en kijken hoe of wat, maar dan zitten we al helemaal aan de achterkant bij 
uitgewerkte plannen.

01:27:04

De heer Heiner: Om een goede keuze te maken in wat ik wil, vinden wij het heel belangrijk 
als VVD dat we weten wat het kost. Anders kun je ook geen keuze maken. Dat maakt het 
voor ons heel moeilijk.

01:27:14

Voorzitter: De heer Moerkerk.

01:27:22

De heer Moerkerk: Dank u, voorzitter. Ik wil even reageren op de woordvoering van Student 
en Stad. Een visie neerleggen impliceert, als we hiermee instemmen, en daar lijkt het wel op,
dat er een bepaalde richting onderzocht wordt of het kan of niet kan. Het stuur IS heel erg: 
wel of niet knip, wel of niet welke invulling winkels, wel of niet sociaal, enzovoort. Dus het 
moment waarop je zegt: "Dit is de visie en daarin gaan we verder ontwikkelen", is natuurlijk 
heel sterk bepalend. We kunnen nu nog wel een jaar wachten en nog wat dingen verder uit 
laten werken en dan pas deze visie vastleggen. Dan stuur je al veel meer op welke kant het 
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opgaat, want instemmen met deze visie snijdt een heleboel denkrichtingen af die ook niet 
onderzocht zullen worden. Hiermee ook het standpunt van de Stadspartij: wij denken dat dit
een veel te vroeg moment is met te weinig informatie om al zo de denkrichting vast te 
leggen.

01:28:17

Voorzitter: De heer Dijk.

01:28:18

De heer Dijk: Voorzitter, even een punt van orde, want ik merk dat dit een soort discussie 
gaat worden of we nou wel of niet over zo'n visie kunnen stemmen, maar het is een partij 
ook gewoon vrij om er tegen te stemmen als ze er geen heil in zien.

01:28:29

Voorzitter: De heer Leemhuis.

01:28:31

De heer Leemhuis: Met dat laatste sluit ik me aan, maar de vraag aan de heer Moerkerke is: 
wat had u dan gewild? Dit is wel het moment om te zeggen: "Ik wil dat en dat element nog 
verder uitgezocht." Dus ik vind het daarmee ook wat goedkope kritiek op het stuk, want ik 
hoorde de heer Moerkerk wel zeggen dat dit niet is wat hij wil, maar ik hoor dan ook niet 
wat hij wel wil, behalve dan twee dingen waar we het over eens zijn, en dat is het 
voorterrein een beetje ruimer houden en meer lokale en kleine ondernemers. Verder, wat 
moet er dan anders dat zo slecht is aan deze agenda dat u er misschien niet voor wilt 
stemmen?

01:29:09

De heer Moerkerk: Ik ben heel duidelijk geweest over dat wij een zorg hebben over de 
verkeersknip. Dat is typisch een ding wat we het liefst met het verkeersstromenonderzoek 
hier toegevoegd hadden willen zien. Zo zijn er nog wel een paar dingen. Je kan ook iets meer
zeggen over de financiering van een bepaald aantal projecten. Het is ook nog heel 
onduidelijk hoe een grote vastgoedeigenaar zoals NS Stations zich gaat opstellen als het gaat
om bouwen of niet bouwen, de ruimte openlaten of niet. Het zijn nogal wat richtingen die je 
nu niet goed kan beoordelen. Ik snap ook, en dat hoor ik hier ook, dat we meer moeten 
weten om definitief over de stukjes te beslissen die erin zitten, maar ik had het graag iets 
verder naar achter geschoven met meer kennis van zaken over bepaalde issues. Ik heb er nu 
nog twee extra genoemd die ik ook geuit heb in deze vergadering.

01:29:56

Voorzitter: Dank. We naderen het laatste kwartier van het debat. Ik wil even kort checken bij
mevrouw De Groot of zij klaar was met haar woordvoering.

01:30:05

Mevrouw De Groot: Ik was net begonnen, dus ik ga graag nog verder.

01:30:07

Voorzitter: Dan geef ik u nu het woord en ga ik daarna naar mevrouw Blauw.

01:30:09

Mevrouw De Groot: Nog even in reactie op de heer Moerkerk kort, want ik was in de 
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veronderstelling dat ik daarna weer het woord zou krijgen, maar dat ging toch even anders. 
Je wilt dingen onderzocht hebben natuurlijk om uiteindelijk een gewogen afweging te 
kunnen maken, maar daarvoor moet je wel weten wat voor dingen je wil onderzoeken. Dat 
stellen we dan nu vast in zo een visie. Wat zouden we graag willen? Gaan we onderzoeken 
of dat haalbaar is? Dan heb ik het bijvoorbeeld nu specifiek over zo een autoknip, maar we 
kunnen het er nog uren over hebben, geloof ik. Nog even wat ik vanuit Student en Stad toe 
wil voegen nog aan deze discussie. In zijn algemeenheid vinden wij dit hele mooie, 
ambitieuze plannen. Er liggen hier natuurlijk heel veel kansen. Dit moet echt het visitekaartje
van Groningen worden. Groningen gaat groeien en mijn fractie is heel blij met de focus op 
actieve mobiliteit, fietsen, lopen, duurzaamheid en een mooie mix van wonen, werken en 
voorzieningen. Wat duurzaamheid betreft, het is er al eerder even over gegaan, de heer Dijk 
heeft het er al uitvoerig over gehad. Wat het begrip duurzaamheid betreft, slaat dit volgens 
mijn partij op twee dingen. Aan de ene kant wil je bouwen met oog voor natuur en klimaat, 
maar aan de andere kant wil je ook duurzaam bouwen voor lange tijd, een soort van 
esthetische duurzaamheid. Daar zien wij ook zeker het belang van in en daar ben ik het heel 
erg met de heer Dijk eens. Dan nog even wat betreft de autoknip. Wat ons betreft, als de 
verkeersonderzoeken het toelaten en als er geen ontzettend vervelende bijwerkingen zijn, 
dan komt hij er. Dan zit ik nog even te kijken wat nog niet gezegd is. Ik heb mijn pleidooi 
over de fietsen al gehouden. Nog heel even daarop toevoegend, ook wat D66 al heeft 
gezegd, dat toch de nadruk meer op wandelen komt te liggen. Dat zou heel mooi zijn. Het 
zou heel mooi zijn als mensen meer gaan wandelen en dat lijkt me een goed idee en meer 
lopen, effectieve mobiliteit, maar ik betwijfel het toch. Ik woonde eerst in de Madoerastraat 
in de Korrewegwijk en als ik dan na een weekend weer terugkom hier, dan ga ik niet 40 
minuten lopen met mijn zware weekendtas om helemaal naar huis te komen, dus ik denk 
dat die fietst zeker en ook in toenemende mate echt wel belangrijk blijft. Dan nog even 
aanvullend op GroenLinks en D66 wat betreft de Werkmanbrug. Mijn fractie deelt de zorg en
mening dat die nu gewoon ontzettend krap en onoverzichtelijk is, en we zijn dan ook erg 
benieuwd naar de motie die daaraan komt voor eventuele verbreding, of wellicht zelfs een 
nieuwe brug. Dan als laatste de afweging over het Stadsbalkon waar het ook al veelvuldig 
over is gegaan vanavond. Ik denk dat we het met zijn allen eens zijn dat het een lelijk ding is, 
maar wat je er dan vervolgens mee gaat doen, gaan we zien. Het is een afweging, het kost 
ontzettend veel geld, dus daar gaan we het later nog uitvoerig over hebben. Tot zover. Dank 
u wel.

01:33:42

Voorzitter: Kort en leidend voordat het woord naar mevrouw Blauw gaat. We lopen echt 
tegen het einde van de tijd aan, dus mochten er nog mensen zijn die iets korts wilden 
zeggen, omdat ze het woord nog niet hebben genomen, dan heeft u nog kort de kans na 
mevrouw Blauw om iets te zeggen. Dus denk er alvast over na. Aan u het woord.

01:33:59

Mevrouw Blauw: Dank u, voorzitter. Even een stukje terug. Mijn partij is het eens met de 
heer Moerkerk over dat heel veel dingen te vroeg zijn. Wij maken ons gewoon echt enorm 
zorgen over vele risico's wat hiermee gemoeid zijn, en omdat de gemeente er niet zo goed 
voorstaat. Hoe reëel is deze financiële doorkijk als we te maken hebben met inflatie, maar 
ook stijgende bouwkosten en stijgende lonen? Ik denk dat we een heleboel niet kunnen 
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overzien. Wij gaan een motie indienen en denk ook dat we hier tegen gaan stemmen. Dat 
was nog even mijn aanvulling.

01:34:49

Voorzitter: Ik geef het woord nog even aan de heer Van Jaarsveld.

01:34:57

De heer Van Jaarsveld: Ik zou nog willen zeggen dat voor het CDA investeren in de 
binnenstad natuurlijk altijd wel een soort van ding is. Wij worstelen om dat soort redenen 
ook wel enigszins met dit stuk. Tegelijkertijd zien we dat dit een voorstel is dat het college 
laat zien waar ze aan denkt, dat het daar buitengewoon concreet in is ook in wat het zou 
kunnen kosten. Het wordt mij na vandaag steeds duidelijker dat we ons nog niet per se echt 
ergens op vastpinnen. Dat neemt niet weg dat ik geen idee heb over wat mijn fractie over 
twee weken precies gaat doen. Ik weet alleen wel dat het vandaag in ieder geval niet zo is 
dat onze zorgen zijn toegenomen. Ze zijneerder licht afgenomen. We zien de grote, 
economische meerwaarde die dit kan hebben, en dat maakt dat het voor ons een lastige 
keuze zal worden. Dan heb ik toch nog iets inhoudelijks gezegd vandaag.

01:35:56

Voorzitter: De heer Moerkerk, ik geef u zo het woord en dan daarna aan mevrouw 
Bernabela.

01:36:02

De heer Moerkerk: Dank, voorzitter. Er zitten hele mooie bouwstenen in deze visie en ik vind 
ook dat we als stad moeten nadenken over dit soort bouwstenen. Wat dat betreft wil ik niet 
alleen maar de negatieve bias uithangen hier. Die visie had veel evenwichtiger in elkaar 
gezeten als het Stadsbalkon niet daarin genoemd was, dat die weg moet. Ik hoorde 
vanochtend bij een werkbezoek dat het nog helemaal niet duidelijk is en wanneer er een 
fietspad onder het station door komt en of dat technisch wel gaat, want het gebouw is heel 
lastig met oude funderingen. Dus de samenhang der zaken en dat het fietsbalkon er even in 
geschoven dat het maar weg moet, maakt het ons moeilijk om hier voor te stemmen, terwijl 
er wel hele mooie bouwstenen in zitten. We zijn heel blij met Glaudé, dat moge duidelijk 
zijn. Bedankt voor het compliment van de heer Leemhuis. Die knip spreekt ons op zich ook 
aan als het goed onderzocht wordt, maar het is nu wat te vroeg en iets te onsamenhangend 
om hiermee in te gaan stemmen. Dank u wel.

01:36:59

Voorzitter: Mevrouw Bernabela.

01:37:01

Mevrouw Bernabela: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al gezegd had, wij kunnen hier, nadat er
wat dingen opgehelderd zijn, zeker wel mee instemmen. Ik maak me nog wel zorgen om het 
shared space gebied. Ik vind het wel spannend op die brug terwijl ik die brug wel heel erg 
mooi vind, want het heeft echt de binnenstad verbeterd sinds die er is en ik vind het ook een
veilige manier om te fietsen, ondanks dat je misschien wat voetgangers in de weg zitten en 
dat je die omver kunt rijden, word je tenminste niet door auto's omver gereden. Wat mij 
betreft zou die wel iets breder mogen, maar dat zit er niet in. Ik denk wel dat als het balkon 
weg zou gaan, dan zou het toch een stuk veiliger worden voor mensen met beperkingen, 
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omdat het nou toch inderdaad een beetje een hoog-laag ding is en dat maakt het 
aantrekkelijk. Dat maakt toch voor ons dan een reden, ook al kost het een hoop, het is voor 
aantal jaren als je dat gaat aanpakken, dus dat is voor ons dan wel een idee om het nu aan te
pakken. Dat was het.

01:38:16

Voorzitter: Dank. Ik constateer dat alle fracties de kans hebben gehad om woord te voeren. 
Er kwam nog wat nieuwe energie toch in de tweede ronde. Vergeleken met het begin, een 
uurtje geleden en nu, hebben we het goed gedaan. Complimenten. Voor we naar de 
afronding gaan, gaan we nog even kort naar het college om even kort te reageren op het 
punt wat de heer Leemhuis aankaartte over de brug en de status daarvan en misschien nog 
iets van duidelijkheid op het proces. Uiteraard, mocht u nog willen voorkomen dat er een 
aantal moties of amendementen komen, dan zou dat ook nog kort kunnen.

01:38:49

De heer Leemhuis: Voorzitter, ik heb totaal verkeerd begrepen hoe we dit gingen 
behandelen, dus mijn excuses daarvoor, maar zou ik nog een klein punt mee kunnen nemen 
wat ik graag aan de wethouder wil voorleggen?

01:39:07

Voorzitter: Doe maar kort. Dan nemen we hem nog mee.

01:39:14

De heer Leemhuis: Ik zou de inwoners van de Rivierenbuurt niet genoeg recht doen als ik dat 
niet nog een keer zou zeggen, want de wethouder kwam er net al even op terug. Wat ik 
bedoelde met een aanpak a la wijkvernieuwing is dat ik vind dat er echt een goed plan voor 
de Rivierenbuurt nodig is. Juist omdat die te maken hebben met de Ring, dat die te maken 
hebben met dat stationsgebied wat er nu komt. Ik vind dat die verbinding goed gelegd moet 
worden, niet alleen door de Parkweg en niet alleen maar door beheer bijvoorbeeld op te 
schroeven, omdat er ook naar gezondheid en dergelijke moet worden gekeken. Het hoeft 
dan in de lijn niet bij de wijkvernieuwing te landen en dergelijke. Dat maakt niet zoveel uit, 
maar ik vind dat het plan wel integraal moet komen, dus ik hoop dat de wethouder daar 
mee bezig kan. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan deze werkwijze. 
Dank u wel.

01:39:55

Voorzitter: Ik wil toch aan de wethouder meegeven om zich niet verplicht te voelen om op 
alles te reageren, maar even een paar belangrijke punten aan te halen.

01:40:06

De heer Van Niejenhuis: Dank, voorzitter, en dank jullie allemaal voor jullie tijd en jullie 
input, want dat is toch wel heel belangrijk en dat was ook het doel van de avond. Dit gesprek
over de strategische agenda helpt ons als college om dit verder uit te werken, om ook de 
goede gesprekken te voeren met alle betrokkenen en externe partijen, omdat we nu nog 
beter weten wat de verschillende raadsfracties willen. Er zijn een aantal vragen gesteld waar
ik nog even op reageer. Richting de heer Tjepkema, ik kan niet een integraal plan toezeggen 
over gezondheid en dergelijke. Ik wil me een beetje proberen te focussen op de 
verbindingsagenda die is opgesteld. Daar zijn we volgens mij heel goed over in gesprek, 

29



maar als u dat zo schetst, gaat het toch weer richting een wijkvernieuwing achtige aanpak en
ik vraag me af of we die stempel op de Rivierenbuurt moeten drukken en of het zo groots 
moet. Dus laten we even samen naar de verbindingsagenda kijken welk element daar in 
zitten waar we mee aan de slag kunnen. Ik geloof dat ik daar net ook al een toezegging op 
heb gedaan, want ik ben het echt met u eens dat ik vind dat de Rivierenbuurt dat ook wel 
verdient en nodig heeft. Nog even richting de partijen die zeggen: "Deze agenda is 
prematuur of we zijn er al tegen." Ik hoor de PVV zeggen: "Het is te duur." Ik ervaar als 
wethouder en wij ervaren als college de opdracht van de raad om op zoek te gaan naar 
plaatsen om te wonen, te werken en te recreëren en te verblijven. Dat is wat wij doen. Dus 
als we nu al zeggen: "Het wordt misschien een beetje duur, dus laten we ophouden.", dan 
geef ik geen goede invulling aan de opdracht die ik van de raad ontvang. Dus we gaan hier 
vooral wel mee door en daar mogen bepaalde partijen zeker tegen zijn. Ik wil nog even een 
feitelijkheid corrigeren. Die 24 miljoen werd een paar keer genoemd over de sloop van het 
Stadsbalkon. Dat klopt niet. We moeten echt even de dingen goed formuleren met elkaar, 
anders krijgen we de verkeerde discussieer. Er staat in de strategische agenda dat het 24 
miljoen zou kosten om het te slopen en te herbouwen, inclusief ook nog bij aansluiting om 
fietspaden te maken. Dus het gaat over een ander bedrag. Ik wil nog een keer zeggen, want 
het frustreert mij enigszins, want ik heb zelf bijna de pen vastgehouden in dat stuk en 
gezegd: "Ik wil niet dat er staat dat hij weggaat." Er staat: "Wij denken dat die uiteindelijk 
niet kan worden behouden in zijn huidige vorm." Dus u hoort deze wethouder in dit college 
niet zeggen dat het Stadsbalkon weg moet. Ik vind het jammer dat die deze discussie zo 
heeft gedomineerd, want er ligt zo een prachtig plan over zo een mooi gebied.

01:42:28

Voorzitter: Nog even kort de brug, en dan gaan we toch echt naar een eind.

01:42:32

De heer Van Niejenhuis: Ik denk dat we de motie van GroenLinks daarvoor tegemoetzien. 
Richting de Partij voor Dieren, de façade behouden van [onhoorbaar] nemen we mee in de 
uitwerking. We gaan de raad vragen om de agenda vast te stellen als vervolgproces en we 
komen ook in juni al bij het eerste stedenbouwkundig kader. We gaan nu ook echt met 
elkaar hier vaker over spreken. Tot slot zou ik de VVD willen aanraden om even op 
werkbezoek te gaan naar de Martiniplaza, want het is echt een unieke plaats voor sport, 
cultuur en commerciële activiteiten. Ik denk dat de combinatie met een nieuw 
muziekcentrum niet succesvol is en ik denk dat u dat beter begrijpt als u daar even echt 
kennis van neemt en even met de directie van Martiniplaza daarover spreekt.

01:43:15

Voorzitter: Een korte reactie dan.

01:43:18

De heer Leemhuis: Ik ben daar geweest en toen dacht ik: volgens mij kunnen we juist die 
dingen samenpakken, dus dat heeft mij op het idee gebracht.

01:43:24

Voorzitter: We gaan geen nieuwe discussie hier starten, dus bij deze wil ik nog even kort 
terugkomen op de moties die zijn aangekaart. Ik heb er twee gehoord, eentje van D66 en 
eentje van GroenLinks. Volgens mij waren het twee aparte. Ik wil even kort naar u om te 
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kijken of u nog steeds voornemens bent na het aanhoren van het verhaal van het college om
die in te dienen. De PVV heeft ook een motie aangekondigd, dus misschien even kort: waar 
zou uw motie over gaan?

01:43:58

De heer Leemhuis: Ik had er drie aangekondigd. Ik heb er één aangekondigd over een brug 
en mogelijk twee over naamgeving van gebieden, maar dat ik het daar nog even met mijn 
fractie over moet hebben of mijn fractie daar ook een prioriteit aan geeft.

01:44:11

Voorzitter: De heer Rustebiel, kunt u kort nog stilstaan bij uw motie?

01:44:14

De heer Rustebiel: Alternatieve fietsroutes uitwerken.

01:44:16

Voorzitter: Mevrouw Blauw, u had ook een motie in gedachten. Waarover even kort het 
thema?

01:44:23

Mevrouw Blauw: [onhoorbaar],

01:44:26

Voorzitter: De heer Heiner, ook een motie?

01:44:28

De heer Heiner: Motie financieel onderzoek Martiniplaza en de Nieuw Poort.

01:44:40

Voorzitter: De heer Wennink?

01:44:43

De heer Wennink: Over kwetsbare fietsers in het gebied.

01:44:47

Voorzitter: De heer Moerkerk.

01:44:49

De heer Moerkerk: Niet bebouwen huidige busstation locatie.

01:44:52

Voorzitter: De heer Tjepkema.

01:44:53

De heer Tjepkema: Over de invulling van het evenementerrein mogelijk en ik ga nog even 
over de supermarkt nadenken.

01:45:00

De heer Dijk: Voorzitter, ik denk niet dat ik een motie ga indienen, maar ik ga gewoon even 
de wethouder aankijken en even een harde toezegging vragen op sociale huur en andere 
vormen van betaalbare huurwoningen.

01:45:13

De heer Van Niejenhuis: Nog een keer de toezegging dat wij in beeld brengen wat de 
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consequenties zijn als daar 30 procent sociale huur wordt gerealiseerd en dat we goed gaan 
uitwerken wat er in de betaalbare klasse daar net boven zal worden gerealiseerd. Dank 
daarvoor, de heer Dijk.

01:45:30

Voorzitter: U heeft ook een motie?

01:45:32

Mevrouw De Groot: Wellicht fietsparkeerplaatsen.

01:45:34

Voorzitter: Ik wil u allen danken.

01:45:40

De heer Leemhuis: Ik had een opmerking van de orde. Ik wou de voorzitter voorstellen dat 
dit dan wel een discussiestuk wordt voor de raad als er zo veel moties zijn dat we ook nog 
een keer onze visie op het totale stuk kunnen geven. Ik wou ook opkomen voor de raad, 
want de heer Van Niejenhuis zegt dat de raad een beetje doet alsof het alleen maar over 24 
miljoen gaat en dat het college heeft gezegd dat we dat Stadsbalkon willen slopen. Het klopt 
dat het subtiel in de tekst staat, maar het is wel echt zo dat het onder het college vallende 
communicatieteam van de gemeente gewoon groot de wereld in heeft geholpen dat we het 
Stadsbalkon gaan weghalen. Dus ik wou wel het college oproepen om dat dan ook even 
onder haar verantwoordelijkheid van het college nog even te bespreken. Als wij te horen 
krijgen dat we de hele tijd praten over de sloop van het Stadsbalkon, dan moet het college 
zelf ook met één mond spreken vanuit de hele organisatie.

01:46:40

Voorzitter: Ik stel voor dat we deze discussie op een ander moment verder doorzetten. Ik wil 
u allen danken voor uw actieve deelname en ik wens u nog een fijne avond.

32


	Stationsgebied, 2e ronde

