
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 22 maart 2023

Betreft 
X Agendering 

X agenderingsverzoek
X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Agenderingsverzoek Geluidsnormen grootschalige evenementen (PvdD / SP / GL / Stp. 100% v Gr.)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nienke Bos (bestuursadviseur wethouder Molema) / nienke.bos@groningen.nl / 06 5546 5572

Korte samenvatting:
In december 2022 heeft wethouder Molema een memo gedeeld over de visie geluidsnormen. Over 
de normen en het bijbehorend geluidsoverlast gaan indienende partijen graag in gesprek met de 
andere fracties. 

Bespreekpunten:

- Een reflectie op de huidige geluidsnormen in de gemeente
- Een visie op het effect van de geluidsnormen in de openbare ruimte
- Een reflectie op de klachtenprocedure in 2022 (het enkel digitaal melden). 

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de 
uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel/geen gebruik gemaakt 
van spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden 
en 16 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.)

De bespreking vindt plaats aan de hand van bespreekpunten aangedragen door deze 
fracties.  Bespreekpunten zijn gekoppeld aan de agendering dus bekend.

mailto:nienke.bos@groningen.nl


1 termijn: 
Vraag aan deelnemers aan de sessie of een toelichting op de bespreekpunten 
gewenst is?
Bij specifiek op het college gerichte bespreekpunten/vragen eerst vraag aan college 
om reactie hierop.
Gelegenheid tot debat. 
Reactie/toezegging van college in geval van de aankondiging van motie(s) vreemd.

Conclusie door voorzitter: 
Voor wat betreft de behandeling van schriftelijke vragen eindigt hier de procedure 
van een artikel 36 vraag. 
Het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag kan (altijd).

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Betreft agenderingsverzoek. Daarnaast staat voor Q2 het strategische evenementenbeleid op de LTA,
belangrijk om dit onderwerp voorafgaand aan dit besluit te bespreken. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten//Documenten/Nr-06-Memo-geluidsnormen-
evenementen-n-a-v-vragen-beeldvormende-sessie-23-11-Wethouder-Molema.pdf
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