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1. Opening en mededelingen 
 

00:16:33 
Voorzitter: Dames en heren, nu het ook de fractie van GroenLinks behaagt zich te voegen 

naar de orde van deze vergadering, beginnen we. Weliswaar drie minuten te laat, maar toch 

beginnen we. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ik doe het wel. We hebben de laatste 

vergadering digitaal afgerond met een gedicht van onze stadsdichter. Dat was de afsluiting 

van een rare periode, waarin we digitaal moesten vergaderen. Hopelijk hoeft dat nooit weer. 

Hoe zeggen we dat? Een dag om nooit te vergeten en nooit weer over te doen of zo. Ik weet 

het ook niet precies. Wij zagen gisteren onze stadsdichter een gedicht voordragen bij de 

opening van de stad. Het leek wel een mooie lijn om dat dan nu ook maar voor te dragen. 

Het is een gedicht voor ondernemend Groningen en ieder die de stad lief is. Nou, dat zijn we 

allemaal Het is goed te zien op de hashtag 'lief grun' en als we die hastag lezen en openen, 

dan lezen we daar het gedicht wat hij gisteren voordroeg bij OOG TV. 

00:18:05 
Voorzitter: Lief Groningen. Ik hoop dat je je geen zorgen hebt gemaakt over hoe mooi je 

bent en over hoe je straten perfect zijn gelegd om terrassen te dragen. Geloof ons maar dat 

zijn we echt niet vergeten. Geen dag, geen uur en zelfs geen moment. Voordat je het weet 

laten we je markten nog dagenlang nabeven. Laten we geen enkele kassei meer heel, als we 

een nacht lang stampen, dansen, springen en proosten we daar, alsof we het voor eeuwig 

zouden kunnen. Lief Grun, dan vieren en feesten we, alsof we de ochtend zijn vergeten. 

Komen we weer samen, alsof we nooit van elkaar gescheiden. Doen we dat brallen net als 

toen, om het zo de volgende dag dunnetjes over te doen. 

00:19:11 
Voorzitter: Onze stadsdichter; Myron Hamming. Dames en heren. 
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00:19:19 

Voorzitter: Hij kijkt, Myron. Je hebt het gezien. Fijn dat je dit mooie gedicht hebt gemaakt ter 

gelegenheid van de opening, een beetje opening, een heel klein beetje, heel voorzichtig en 

heel spannend op dit moment en op deze dag. 

1a. Afscheid van mevr. W. Paulusma als raadslid van de fractie 

D66 
 

00:19:38 
Voorzitter: Ik meld u dat met kennisgeving afwezig zijn, mevrouw Lucy Wobma, mevrouw Els 

van der Weele en Jan Visser misschien. Nu is hij er nog niet, maar misschien dat hij nog komt 

in de loop van de avond. Wij nemen afscheid van een collega die hier gelukkig heel bloemrijk 

zit. Iedereen heeft haar complimenten gemaakt over haar prachtige outfit voor vandaag. Ik 

doe dat graag, Wieke, hoewel een klein beetje ook met tegenzin natuurlijk, want we nemen 

afscheid van jou. Wat is het fijn dat je weer hersteld bent na geveld te zijn door corona. Je 

gaat verder als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Zo zien we dat onze 

gemeenteraad een kweekvijver is voor politiek talent, ook voor de Tweede Kamer en zelfs, 

als ze daar even nog niet direct in komen. Ik kijk maar een beetje links en rechts zo om me 

heen en recht naar voren en dat komt vast nog wel goed. In 2014 kwam je in de raad. Jouw 

fractie werd de grootste en vanaf het begin ging je er vol voor. Je was amper geïnstalleerd of 

het toenmalige college mocht jouw eerste schriftelijke vragen al beantwoorden en die 

gingen over het Wijkbedrijf Selwerd en zo ondervonden we al snel waar jouw hart ligt, bij 

bewonersinitiatieven en democratische vernieuwing. Ook de zorg was jouw onderwerp en je 

wist waarover je het had, want van huis uit ben je verpleegkundige. De politiek is gebaat bij 

mensen die weten hoe de zorg in elkaar zit, vond je –gelukkig maar – en dat was voor jou 

een belangrijke motivatie om de gemeenteraad in te willen. Echter, ook op vele andere 

terreinen kwamen we je tegen. Zo nam je bijvoorbeeld initiatieven tegen laaggeletterdheid 

en om kunst en cultuur laagdrempeliger voor kinderen te maken. Meermalen heb je met 

succes eigen initiatiefvoorstellen door de raad geloodst. Initiatiefvoorstel is een prachtig 

instrument voor raadsleden om het verschil te kunnen maken en dat heb jij gedaan. Eind 

vorig jaar omarmde de raad nog jouw initiatiefvoorstel 'Omgekeerde Right to Challenge'. 

Daarover zei je 'Omgekeerde Right to Challenge' draagt bij aan meer dialoog tussen zowel 

overheid en bewoners, maar ook bewoners onderling wat verbinding en begrip voor elkaar 

kan creëren. Daar klinkt ook jouw motto in door: met en voor inwoners. Zo was je ook 

betrokken bij de G1000; de burgertop in 2015. Je was één van de initiatiefnemers van de 

Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk, één van de democratische experimenten in onze 

gemeente, waar de rest van het land naar keek, hoe we dat in Groningen deden. Niet alleen 

in Groningen, ook in Europa. Voor jouw betrokkenheid bij de Coöperatieve Wijkraad kreeg je 

in 2019 een Europese prijs voor politieke vernieuwing. De uitreiking was in Berlijn. Je ouders 

waren er bij en trots dat ze op je waren en jij moest er een beetje van huilen. Ergens lezen 

we dat mensen wel eens tegen je zeggen: "Wieke, wat ben je emotioneel". Daarover zeg je: 

"Ik zit natuurlijk niet overal te huilen, maar als iets me raakt, laat ik het merken. Zodra ik het 

stadhuis uitstap, ben ik ook gewoon bewoner en moeder en werknemer en partner én 

vrijwilliger. Laten we aan elkaar tonen, waar we voor staan". Dat heb jij steeds gedaan, laten 
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zien waar je voor staat. Ook op het terrein van emancipatie. Meer vrouwen in topbesturen, 

in de politiek, in de gemeenteraad en in het college. Dat laatste is je in ieder geval gelukt. 

Toen je in de raad kwam, was het college een witte-mannenbolwerk en zeven jaar later is er 

wel wat veranderd. Politiek is een hanig wereldje, zeg jij, en daarom moeten er meer 

vrouwen bij. Ik verzoek u om deze zin even op u in te laten werken. Jij was ook één van de 

bedenkers van 'Raad zoekt Vrouw' en dat was in 2017 een campagne voor meer vrouwen in 

de raad. Een initiatief dat onder dezelfde naam in meer gemeenten is opgevolgd en jouw 

doel: een fiftyfifty verhouding man/vrouw in de gemeenteraad. Echter, zoals we in deze raad 

ook weten, dan zijn we er nog niet, want we hebben nog meer te doen om een goede 

afspiegeling te zijn van onze bevolking. Wat je ook hebt gedaan, is dat je aandacht hebt 

gevraagd voor sommige haatberichten aan het adres van onze politici, bijvoorbeeld naar 

vrouwen. Je hebt erop gewezen dat dat mensen kan weerhouden om politiek actief te 

worden en zich kandidaat te stellen. We weten allemaal dat het niet alleen naar vrouwen is, 

maar naar nog veel meer raadsleden en zo moet het niet. Je zei toen: het wordt steeds erger 

en steeds grover, ook uit eigen ervaring en we moeten ons ertegen uitspreken. Dat doe jij. 

Meer vrouwelijke rolmodellen kan helpen, zeg je. Die zijn superbelangrijk en als je niet ziet 

wat je kunt worden, droom je ook niet groot. Wieke, jij droomt groot en je hebt jezelf ook 

opgetrokken aan rolmodellen zoals Els Borst en Aletta Jacobs. Laat vorige week nu net het 

'Aletta Jacobs-jaar' zijn begonnen. Een missie had je ook met jongeren. Hoeveel 

rondleidingen heb je wel niet gegeven in het stadhuis. Honderden leerlingen hebben van jou 

geleerd dat niet de wethouders de baas zijn in de gemeente – en nu staat hier, ook niet de 

burgemeester. Ja, dat staat er toch – maar de raadsleden – zo is het ook – en dat het daarom 

belangrijk is om te gaan stemmen. Zelfs tijdens de verkiezingscampagne vond je nog tijd om 

online gastles te geven op het mbo. Een docent zei later dat de studenten het erg leuk 

gevonden hadden. Wat Wieke goed doet, is contact maken met jongeren en de verbinding 

zoeken en daarnaast is zij eerlijk. Het beeld van studenten, van politici is vaak dat het 

mensen zijn die mooi praten en niet eerlijk zijn. Ik denk dat we meer van dit soort politici – 

in Den Haag, zeg ik erbij – nodig hebben om jongeren te bereiken. Dat is een mooi 

compliment. Wieke, de anticampagne van je dochter heeft het niet gered. Gaat u stemmen, 

vroeg Evie iedereen, stem dan níet op mijn moeder! Je zult nu inderdaad wat vaker weg zijn, 

maar neem Groningen met je mee. We wensen je heel veel succes in Den Haag. We komen 

je lekker opzoeken in Scheveningen bij mooi weer. Dank voor alles wat je voor de gemeente 

Groningen hebt gedaan. 

00:28:36 
De heer Sijbolts: Zo Wieke, ben je er klaar voor? Het moment, waar je reikhalzend naar 

uitgekeken hebt, is daar. De nestor spreek jou toe namens de raad, waarbij de inhoud altijd 

een verrassing is, maar wel eindelijk fysiek en nu in de vorm van een soort balkonscène. 

Gelukkig blijft het afscheid van raadsleden die tussentijds naar Den Haag vertrekken relatief 

beperkt, want de nestor maakt zich nog wel een beetje zorgen, waar het gaat over 

raadsleden met brede ervaring die, al dan niet tussentijds, vertrekken. Je begon in 2014, 

maar voor mijn gevoel zit je al veel langer in de gemeenteraad. Dat komt waarschijnlijk, 

omdat je niet op je mond gevallen bent en je vaak wist te roeren, al was het maar non-

verbaal. In die periode 2014 - 2018 zaten er overigens meer mensen met die bijzondere 

eigenschap van non-verbale communicatie. Ik geloof dat jij één van de drie vrouwen was die 
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dat uitvoerig, op allerlei willekeurige momenten, tot uiting lieten komen. Ja, je viel ook 

vooral op, omdat je reuring bracht. Je was scherp in debatten. Soms zelfs zo scherp dat 

nieuwelingen met vrees hun commissies tegemoet zagen, waar jij woordvoerder was. 

Scherp als een japans hakmes en snel met interrupties. Soms zelfs op het scherpslijperige af. 

Een raadslid dat, te vuur en te zwaard, haar idealen bewaakt en bevecht. In de periode 2014 

- 2018 had je, met name met de SP, toch wel de meest heftige debatten over onderwerpen, 

zoals bezuinigingen en marktwerking in de zorg, waarbij jullie stevig botste. De interacties 

tussen jou, Wieke, en Wim Koks zullen wij erg gaan missen en natuurlijk ook jouw 

daarbijbehorende rode wangetjes. De felheid in het debat, de betrokkenheid bij de mensen 

waar het over ging, de oprechte verontwaardiging, het ongeduld en soms uiteindelijk zelfs 

het dedain richting raadsleden die het maar niet begrepen. Even wennen was dat voor het 

nieuwelingen. De Tweede Kamerleden zijn dus gewaarschuwd. Dit alles maakt jou een 

markant raadslid en over enkele minuten een ex-raadslid, want je vertrekt naar Den Haag. 

Eén van jouw collega's omschrijft die stap als volgt: "Je had het level gemeenteraad al lang 

uitgespeeld, maar de eindbaas, de kiezer, moest nog beslissen dat je naar het volgende level 

mocht". Dat volgende level is de Tweede Kamer en leidt er overigens wel toe dat jij, één van 

jouw stokpaardjes 'meer vrouwen in de politiek' terug op stal zet. Nog sterker, Wieke, jouw 

D66-fractie bestaat straks voor 80 procent uit mannen en in algemene zin verdwijnen er 

steeds meer vrouwen uit deze raad. Wie jou 's avonds na een fractievergadering, koud 

wordend op de grote markt, vertelde niet zoveel te zien in een vrouwenquotum had een 

goede en faire discussie aan zijn broek van maar liefst 45 minuten. Wieke, jij zei een aantal 

jaar geleden dat je de ambitie hebt om minister van Zorg te worden. Op zich een leuke 

ambitie, maar de vraag is of dat na het raadsuitje in Bremen nog wel kan. Het is maar goed 

dat we er geen foto's van hebben ... maar nog wel herinneringen. Wieke was in ieder geval 

iemand die ook echt de oppositie opzocht om dingen samen te doen, zoals dus ook in 

Bremen. Echter, dat ging Rob Lamers van het CDA, toch net wel iets te ver, want ik heb 

begrepen dat Rob naakt voor jou zou gaan zingen of zoiets. Overigens zei Rob: prima, dat 

doe ik. Of het er ooit van gekomen is, weet ik eigenlijk niet en misschien is dat maar beter 

ook. Wieke, tijdens dat hetzelfde uitje verraste jij vriend en vijand met jouw 'bierdrinkskills', 

daarom misschien ook maar beter dat vanmiddag de terrassen om zes uur sluiten. Gelukkig, 

Wieke, jij mag straks gewoon zeggen dat je hier geen actieve herinnering meer aan hebt. Ik 

weet mij nog goed te herinneren, Wieke, dat jij ook wel echt een beelddenker bent. Dat 

kwam tijdens mijn toespraak voor het kerstreces in 2019 duidelijk tot uiting, want je schrok 

niet alleen zichtbaar en hoorbaar toen ik op 18 december stelde dat de heer Van Kesteren 

vrij naakt midden in onze kribbe kwam. Zo te zien, heb je de beelden weer voor je. De liefde 

tussen jullie is helaas echter nooit helemaal opgebloeid. Verschillen zijn niet altijd 

overbrugbaar. Het zal in Den Haag niet anders zijn en ik hoop dan ook dat je je weg daarin 

weet te vinden. Of zoals jouw eigen motto luidt: je moet tegenstanders dichtbij houden, 

verbinden en anderen ook wat gunnen. Wieke, we hopen dat je in de Tweede Kamer een 

nieuwe uitdaging vindt die jou veel voldoening geeft en niet al te veel frustatie van mede-

kamerleden oplevert die het nog steeds niet begrijpen of niet willen begrijpen, wat voor jou 

altijd zonneklaar is. Persoonlijk zal ik onze samenwerking missen op het vlak van 

democratische vernieuwing, inspraak en bewonersparticipatie, want die missie is nooit af. 

Hopelijk krijg je in Den Haag de ruimte om jouw ambities op dat vlak voort te zetten en 

bovenal verder te brengen zonder een Haagse saus. Wieke, het ga je goed en succes. 
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00:34:16 

Voorzitter: Dan graag het woord aan de fractievoorzitter van D66; Tom Rustebiel. 

00:35:00 
De heer Rustebiel: Lieve Wieke, wij gaan al een tijdje terug, want wij stelden ons in 2014 

samen kandidaat voor de gemeenteraad. Dat leek helemaal niet zo kansrijk, want jij stond 

op de achtste plek en ik op de elfde. Toen kwam ik er al achter, wanneer jij op je best bent, 

namelijk als er wat bevochten moet worden. Juist dan ga jij de strijd aan en wil je je idealen 

najagen. We kwamen elkaar tegen in het campagneteam en uiteindelijk in de gemeenteraad 

en in een best bijzondere fractie. Ik herinner me nog heel goed de discussies tussen jou, Caro 

en Fleur over jouw anti-liberale antirookplannetjes of de discussies hier in de gemeenteraad 

om de democratie meer vanuit wijken te organiseren. Het is al eerder gememoreerd, maar 

de congresstemming over jouw vrouwenquotum – de eerste en de tweede keer was ik er 

zelf bij – ook daar gold ... De eerste keer ging het niet goed en sneuvelde het voorstel. Het 

moest opnieuw in stemming worden gebracht en werd doorgeschoven naar het volgende 

congres, maar ook toen gaf jij niet op en ben jij doorgegaan voor die strijd voor het 

vrouwenquotum en zie het is, net als die andere drie voorbeelden die ik noemde, beleid 

geworden. Jij bent ook nog eens bijzonder effectief. De fractie kreeg regelmatig 

complimenten over de gevijnsde eenheid, maar wij uit die fractie weten natuurlijk wel 

anders. Bijvoorbeeld de debatten die jij had met wethouder Ton Schroor. Ook hier speelde 

de non-verbale communicatie een hele belangrijke rol, want hoe groter de grijns van Ton 

Schroor naar jou, hoe heftiger de strijd intern was geweest in aanloop naar het debat. Er 

waren dagen dat jij zowel zijn felste tegenstander, zijn grootste vriend, de sterkste opponent 

en beste adviseur was. Die debatten zullen velen van ons zich nog wel herinneren. Tekenend 

was ook ons eerste fractieweekend op Ameland. We moesten onze ambities uitspreken, wat 

wij als Groningers natuurlijk altijd een beetje besmuikt doen. Zo niet Wieke Paulusma. Zij zei: 

"Ik wil wel minister van Volksgezondheid worden". Aan deze houding heb ik mezelf ook 

enorm kunnen optrekken, wat iemand in een fractie die het voorbeeld stelt, ambitieus is en 

voorop gaat in de strijd daar heb ik veel van kunnen leren. Ik denk dat het mij ook wel mede 

gebracht heeft inderdaad op te plek in de raad waar ik nu sta, dus ook daarvoor dank. 

Siegrid Kaag, ook één van jouw voorbeelden, duidt nieuw leiderschap, als doen wat je zegt 

en zeggen wat je doet. Dat doe jij en dat doe je niet alleen in deze zaal. Bij de G1000 hebben 

bijna duizend Groningers plannen bedacht voor hun stad. Met Stichting Lutje Geluk help jij 

organiseren dat mensen die in armoede zitten toch een dagje uit kunnen. Politiek is voor jou 

niet iets wat hier in deze zaal plaats heeft, maar wat ook juist buiten de zaal zijn beslag moet 

krijgen. Echter, deze gedrevenheid, Wieke, is voor jou ook een valkuil. Je kunt mateloos zijn, 

tegen muren aanlopen, van de trap van het stadhuis vallen, tijdens een campagne-uitje met 

je auto op een vluchtheuvel botsen, maar altijd sta jij weer op. Gebutst, geschaafd, een 

ervaring rijker en altijd nog sterker. Lieve Wieke, denk dus goed om jezelf, als je straks in de 

kamer zit. Doe het net zoals hier in de gemeenteraad; loop niet achter de massa aan, 

agendeer en realiseer je eigen plannen. In de voetsporen treden van je grote voorbeeld Els 

Borst ... Mij verbaast helemaal niets meer. Wieke, weet dat wij als fractie ontzettend trots 

op jou zijn. 
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00:38:14 

Voorzitter: We gaan nog één keer genieten, in deze rol, van Wieke, en dan over paar jaar – 

misschien over een paar weken al wel – als nieuwe minister van Volksgezondheid. Wieke. 

00:38:50 

Mevrouw Paulusma: Voorzitter, ik heb ook nog niet voldoende zuurstof, dus ik geef alvast 

even de context aan van dit verhaal. Ik ga ergens halverwege, waarschijnlijk, als een soort 

droge vis lopen happen, want corona is mij niet heel goed bekomen. Voorzitter, soms lees je 

in een interview wel eens de vraag: waar mogen we je voor wakker maken? Ik denk dan 

altijd: nergens voor, laat mij alsjeblieft doorslapen. Ik denk dat een heleboel mensen in deze 

zaal met kleine kinderen dat zullen herkennen. Echter, Voorzitter, ik kan wel wakker liggen 's 

nachts, omdat ik me ergens druk over maak en dan heeft dat altijd met iets te maken dat 

onrechtvaardig is. Dat had ik als kind al en dat is altijd zo gebleven. Het heeft mij gestuurd in 

mijn opleiding en het heeft me geholpen in mijn werk, in de zorg, want mensen kiezen, ook 

als het gaat om hun gezondheid, heel vaak niet voor de omstandigheden, waarin ze terecht 

zijn gekomen. Dat heeft namelijk vooral te maken met de plek, waar je geboren bent, de 

achternaam die je gekregen hebt of het schooladvies dat je ontving. Dat is niet altijd 

rechtvaardig. Als verpleegkundige heb ik geleerd om creatief te zijn. Ik zag in de zorg 

namelijk dat, als je je schouders er samen onder zette, je verschil kon maken. Voorzitter, zo 

een raadslid heb ik ook geprobeerd te zijn. Dichtbij mensen, samenwerkend aan een 

oplossing en elke dag een klein beetje verschil maken. Met die ambitie liep ik zeven jaar 

geleden het gemeentehuis in, maar er ook weer uit. Ik heb namelijk ervaren dat we juist in 

dit huis het verschil samen kunnen maken. Wat vond ik het in het begin spannend. Er werd 

net ook al aan gerefereerd. Een aantal oudgedienden en ik kijk nu heel erg naar links, weten 

vast ook nog wel dat ik in het begin altijd rode vlekken had, net als nu, want ik vond het 

spannend. Natuurlijk hield ik me ook niet stil en natuurlijk was mijn angst voor de SP zeer 

terecht. Ik moest direct vol aan de bak, want jimmy heeft geen geduld. Ik heb dat echter 

altijd op mijn eigen manier proberen te doen, wat minder in het hokje, vooral ver weg van 

de regels. Voorzitter, dit was wel eens tot grote – ik denk zelfs wel zeer grote – frustratie van 

mijn eigen fractie en dat was vast niet altijd makkelijk. Tom, Berndt, Koosje, Jim, Sander, 

Andrew en al jullie voorgangers: ik ben jullie enorm dankbaar voor de ruimte die ik heb 

gekregen en heel soms ook wel heb genomen. Voorzitter, ik denk vaak aan de uitspraak van 

Hannah Arendt: "Politieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan politici over te laten" en 

dan denk ik ook vaak aan deze gemeenteraad, want ik zou ermee afsluiten, maar ik noem 

het ook nu alvast: wat ga ik jullie missen! Zelfs al na nog maar een paar weken in Den Haag 

weet ik dat wat we hier doen bijzonder is. Er wordt wel eens schamper gedaan over 'hard op 

de inhoud, zacht op de relatie', maar lieve mensen: koester het. Niet alleen omdat het het 

belangrijke werk wat jullie hier moeten doen aangenamer maakt, maar ook omdat het de 

inwoners ten goede komt. Ja, wij zijn politiek verschillend, maar het verschil, juist voor 

kwetsbare bewoners, maken we samen. Een aantal van die kwetsbare bewoners wil ik hier 

graag noemen, omdat de worsteling die hun leven is – vaak veroorzaakt door de overheid – 

geen einde lijkt te kennen. Wij snakken allemaal naar perspectief, als het gaat om corona, 

maar Cheung snakt al jaren naar bestaansrecht. David en Nune, geboren in Nederland en 

mijn buurkinderen, bidden dat we kinderrechten respecteren. Christa, een moeder in de 

bijstand, wil heel graag dit jaar haar kinderen wél een cadeau op hun verjaardag geven. 

Vrouwen die naar de abortuskliniek gaan, willen dit heel graag zonder intimidatie doen. 
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Voorzitter, omdat één iemand noemen niet rechtvaardig is, we moeten het verschil blijven 

maken voor alle aardbevingsslachtoffers en ook dat kunnen we alleen samen. Voorzitter, als 

politiek te belangrijk is om alleen aan politici over te laten, wordt de opgave voor het lokale 

bestuur alleen maar groter, want hier staan we naast inwoners. Dat moet met voldoende 

middelen, niet alleen hier in de gemeente Groningen, maar ook in het Ommeland, want dat 

is rechtvaardig. Ik voel zeker dat die boodschap harder door moet klinken in Den Haag. Ik 

beloof echter ook het andere geluid te laten horen, want wat ben ik trots op Groningen. Op 

de kennis- en de innovatieregio die we zijn, op alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en 

gezonder oud worden en op onze culturele sector. Wat worden hier prachtige dingen 

gemaakt. Voorzitter, ik rond af ... bijna. Het was heerlijk om zoveel spreektijd te hebben, 

waarvoor dank. Collega's in de raad, naast dat ik jullie ga missen ook enorm veel dank voor 

de fijne samenwerking. Bel me vooral, als ik te Haags word. Ook dank aan het college, 

wethouders en burgemeester. Koen, ik was het niet altijd met je eens en ik wens Tom ook 

heel veel succes, maar dank voor het laagdrempelige contact dat wij altijd hadden en ik 

hoop dat dat zo blijft. In het bijzonder dank aan Paul. Dit lukte thuis ook niet heel 

denderend, dus dat gaat misschien nu ook niet helemaal goed. Paul, ik weet niet of je je het 

altijd zo gerealiseerd hebt of dat ik het misschien wel niet gezegd heb, maar voor mij was jij 

altijd mijn mentor, iemand bij wie ik altijd terecht kon en waar ik dingen van af kon kijken, 

zoals veel spreektijd nemen. Natuurlijk ook dank aan de griffie, aan de bestuursadviseurs en 

aan de vele ambtenaren, waar ik altijd heel plezierig mee heb samengewerkt, maar waarvan 

ik ook weet dat jullie werk niet altijd gezien en op waarde geschat wordt. De lieve bodes. Ik 

weet even niet waar jullie zitten, waarschijnlijk buiten. Samen met mijn kinderen ben ik uw 

allergrootste fan. Met het enorme risico om iemand te vergeten ga ik wel nog één iemand 

met naam noemen, want Liesbeth – je kijkt vast – waar ik zo trots op ben, als het gaat om 

democratische vernieuwing, om bewoners zich gezien en gehoord te laten voelen, maar ook 

echte stappen te zetten als het gaat om inspraak en zeggenschap. Wat wij hier met elkaar 

doen in Groningen komt ook, omdat jij buiten de lijntjes durft te kleuren. Ze mogen zich bij 

de provincie in hun handen knijpen. Natuurlijk sluit ik af met de inwoners van Groningen. De 

mensen voor wie we in dit huis aan het werk mogen en moeten. Dank voor al jullie 

vertrouwen, tijd en goede ideeën. Lieve mensen, dit was het. Het ga jullie goed. Pas in al het 

politieke geraas goed op jezelf en je dierbaren. Maak samen het verschil. 

1b. Installatie van dhr. S. Claassen als raadslid van de fractie 

D66 
 

00:47:14 
Voorzitter: Ik zei dus dat ze in Scheveningen woont, dus wel eventjes straks het adres 

verzamelen natuurlijk, want als het een mooie zomer wordt, hebben we vast wel iets te 

melden over Groningen. We gaan over tot de installatie van Sander Claassen, maar nadat de 

voorzitter van de commissie Geloofsbrieven, de heer Boter, daar het woord over heeft 

genomen. 

00:47:43 
De heer Boter: Dank, meneer de voorzitter. De commissie uit de raad, bestaande uit Krista 
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Boogaard, Jasper Been en mezelf, heeft de bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen. 

Die hebben wij goed doorgelezen. De heer Sander Claassen ... en dan moesten wij wel even 

goed kijken, want er staat 'wonende te Groningen', maar volgens mij is het: 'wonende te 

Haren'. Dat is nog steeds niet Groningen, volgens mij, alleen gemeente, dus Haren bij deze. 

Op één april 2021 is de heer Claassen benoemd tot lid van de gemeenteraad en wij zagen als 

commissie daar geen enkel bezwaar tegen dat de heer Sander Claassen in deze raad zijn 

werk gaat doen. 

00:48:18 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan verzoek ik de heer Claassen naar voren te geleiden. Wij kennen 

de procedure. Ik verzoek u te gaan staan. 

00:48:42 
Voorzitter: Het lijkt me niet makkelijk, als er zo afscheid van iemand is genomen, om dan 

daar de opvolger van te moeten zijn, maar het gaat vast en zeker lukken. 

00:49:00 
Voorzitter: U kent de procedure. Ik lees de tekst voor en ik nodig u uit om te zeggen: dat 

verklaar en beloof ik. Als dat gebeurd is, dan bent u er. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de 

raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk 

voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om 

iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte 

heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik 

de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal 

vervullen. Zegt u mij na, dat verklaar en beloof ik. 

00:49:55 

De heer Claassen: Dat verklaar en beloof ik. 

00:49:56 

Voorzitter: Mag ik u van harte gelukwensen met uw benoeming tot lid van de raad. 

1c. Vaststelling agenda  
00:50:36 
Voorzitter: Dan zijn wij aangekomen bij het onderdeel vaststellen van de agenda. Daar teken 

ik bij aan dat er een ordevoorstel is ingediend dat zal ik zo in behandeling geven. De fracties 

hebben in principe tien minuten spreektijd per fractie, plus één minuut per lid, maar wij 

hebben, gelet op het verloop van de commissiebehandeling, zojuist in het presidium 

besproken dat we bij de onderdelen – mochten die wel op de agenda komen – 

'Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied' en 'Gebiedsvisie Meerstad Noord' enige 

coulance zullen betrachten bij het hanteren van de spreektijd. Eerst het ordevoorstel bij de 

agenda. Namens een aantal fracties is over parkeeroverlast een ander voorstel. Meneer 

Koks, u krijgt daarover het woord. 

00:51:37 
De heer Koks: Dank u wel, Voorzitter. Wij hebben in 2018 als gemeenteraad de Parkeervisie 

vastgesteld. Centraal onderdeel in die Parkeervisie was dat mochten er neigingen zijn om 

betaald parkeren in te gaan voeren dat daar draagvlak voor aanwezig moet zijn in de 

betreffende buurten. Buurten die parkeeroverlast ervaren, hadden ook nog allerlei andere 
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mogelijkheden, de zogenaamde gereedschapskoffer van de heer De Rook, de toenmalige 

wethouder, om te kijken wat er in hun situatie mogelijk gedaan zou kunnen worden tegen 

parkeeroverlast. Dit raadsvoorstel wijkt daar fors van af, namelijk het college stelt de raad 

voor om van bovenaf betaald parkeren door te gaan voeren in een groot aantal wijken. 

Oftewel die maatwerkgrondslag, waar sprake van is in de Parkeervisie, is daarmee onderuit 

gehaald. In dit raadsvoorstel wordt met geen woord gerept over het wijzigen van de 

Parkeervisie die toentertijd ook door de raad is vastgesteld. Deze maatwerkclausule was 

voor een aantal fracties reden om mee te stemmen met die Parkeervisie. Het college stelt 

voor om die maatwerkregeling te schrappen en onderbouwt dat niet. Er zijn in de afgelopen 

jaren in een aantal wijken parkeerproblemen opgetreden en die zijn ook middels overleg 

met de buurt van een oplossing voorzien. Wij, de Stadspartij, het CDA, de VVD, de Partij voor 

de Vrijheid en 100% Groningen, vinden dat dit raadsvoorstel onvoldragen is, omdat niet aan 

de raad gevraagd wordt om de Parkeervisie te wijzigen én omdat niet gemotiveerd staat, 

waarom die maatwerkvoorziening uit de Parkeervisie geschrapt zou moeten worden. Wij 

stellen dus voor de behandeling uit te stellen en vragen het college met een nieuw voorstel 

te komen, als ze dat maatwerkvoorziening eruit wil blijven slopen en het nu verder niet aan 

de orde te stellen. 

00:53:56 
Voorzitter: Dank u zeer. Zojuist in het presidium is aan de orde geweest dat we het bij deze 

woordvoering rond deze motie zouden kunnen laten. Als dat zo is, dan stel ik voor dat wij 

ook gelijk tot stemming overgaan over dit ordevoorstel. Dat kan? Dan open ik de stemming. 

00:55:01 
Voorzitter: Er moeten 42 stemmen worden uitgebracht en dat is ook het geval. Voor het 

voorstel hebben gestemd 15 leden en tegen 27. Dat betekent dat de motie verworpen is en 

het voorstel op de agenda blijft – ik zeg het even uit mijn hoofd – als agendapunt 6a. Aldus 

besloten.  

1c. Vaststelling verslag 30 maart 2021 
Voorzitter: Dan hebben wij het verslag van de raadsvergadering van 30 maart jongstleden. 

Kan dat als hamerstuk worden vastgesteld? Dat is het geval. Aldus besloten.  

2. Benoemingen 
Voorzitter: Agendapunt 2 Benoemingen. Er zijn geen benoemingen.  
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3a. Bekrachtiging geheimhouding ogv artikel 25 Gemeentewet 

van bijlage bij raadsvoorstel Kredietaanvraag Driebondschool 

Engelbert bij raadsvoorstel Kredietaanvraag herbouw gymzaal 

Molukkenstraat bij raadsvoorstel Wijkvernieuwing Sunny 

Selwerd en collegebrief nr. 23 
Voorzitter: Ingekomen stukken: Bekrachtiging geheimhouding op grond van artikel 25 van de 

Gemeentewet. Dat betreft de kredietaanvraag van de Driebondschool, herbouw van de 

gymzaal Molukkenstraat en Sunny Selwerd en de collegebrief nummer 23. Kan dat 

bekrachtigd worden? Aldus besloten.  

4. Conformstukken  
Voorzitter: Dan zijn we bij de conformstukken. In het presidium is zojuist langsgelopen dat er 

bij een tweetal conformstukken nog een stemverklaring komt of een toelichting. Dat 

betekent dat 4a het Onderzoek Rekenkamer Beschermingsbewind aldus kan worden 

besloten. 

00:56:36 
De Heer Nieuwenhuijsen: Voorzitter? 

00:56:37 
Voorzitter: Ja. 

00:56:38 

De Heer Nieuwenhuijsen: Ik heb nog een hele korte opmerking over *RVA*. Wij instemmen 

daar zeker ook voor. Het enige wat ik nog even wilde zeggen, namens onze fractie: een tijdje 

terug hebben we als raad een motie aangenomen om meer over inwoners te praten in paats 

van over cliënten en in dit stuk stond nog veel cliënten. Dat was echter daarvoor, dus wij 

hopen dat we door blijven gaan met praten over inwoners. Tot zover. 

00:56:58 
Voorzitter: We zullen het ons ter harte nemen. Anderen nog? Nee? Dan de 4b 

wegsleepverordening. Geen stemverklaringen of toelichtingen? De Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs 2021. Conform, dus besloten. De Visie op MartiniPlaza. 

Kan die ook conform? 

00:57:29 
De heer Sijbolts: Voorzitter. 

00:57:29 
Voorzitter: Ja, meneer Sijbolts. 

00:57:31 
De heer Sijbolts: Ik had mij vooraf niet gemeld, mijn excuus. De Stadspartij zal instemmen 

met de visie MartiniPlaza, maar wel met de kanttekening dat wij niet willen dat het tot een 

extra druk leidt met betrekking tot evenementen in het Stadspark. 

00:57:44 
Voorzitter: Echter, wel voor het voorstel. Aldus besloten. Dan Vaststelling 
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beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan De Zeilen fase 2. Geen stemverklaringen? Partij van de 

Arbeid is in het ongerede, maar wel voor het voorstel? Ja. Dan Plan van aanpak Onderzoek 

Joodse eigendommen tijdens en na WO-II. Geen woordmeldingen? Aldus besloten. Dan zijn 

er twee woordmeldingen bij Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg. In de eerste plaats 

de VVD. 

00:58:39 
De heer Boter: Dank u wel, meneer de voorzitter. Als fractie zijn we voor dit voorstel en we 

zijn blij, net als de clubs op de Esserberg, dat het hoofdveld voor V.V. Helpman wordt 

omgebouwd naar kunstgras en verlichting krijgt. Wij delen alleen wel, omdat dat wat meer 

lange termijn is over de capaciteit van het sportpark, de zorgen die de Sportkoepel erover 

heeft. Dat willen we graag even alvast vastleggen. 

00:59:01 

Voorzitter: Dank u zeer, de ChristenUnie. 

00:59:04 
De heer Brandsema: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, de ChristenUnie heeft eerder gevraagd 

naar mogelijkheden om het capaciteitsknelpunt op de Esserberg op te lossen. Met een 

recent amendement hebben we er samen met andere partijen voor gezorgd dat het geld 

voor de lichtmasten op sportparken op een andere manier gefinancierd werd, wat ertoe 

geleid heeft dat er financiële ruimte kwam om nu te besluiten een kunstgrasveld aan te 

leggen op sportpark Esserberg. We zijn erg blij met het resultaat. Dank u wel. 

00:59:26 
Voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval. Ja, de heer Sijbolts. 

00:59:30 
De heer Sijbolts: Ik zou me graag aan willen sluiten bij de stemverklaring van de heer Boter 

van de VVD. 

00:59:35 

Voorzitter: Dank u zeer. Dan is ook dat voorstel aanvaard. Dan de Vaststelling van het 

beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan Meeroevers IIb Vlek 13. Ook allemaal mee eens? 

Navolgingsonderzoek Rekenkamer naar de WMO. Daar nog woordmeldingen - 

01:00:01 
Voorzitter: Niet? Ook aldus besloten. 

01:00:03 
Meneer Koks: Voorzitter, ik heb één opmerking. 

01:00:05 

Voorzitter: Ja, meneer Koks. 

01:00:06 
Meneer Koks: U bent er zich vast bewust van dat we een begeleidingscommissie Jeugdhulp 

hebben. Wij hebben het vanochtend gehad over dit raadsvoorstel over de WMO- navolging. 

In deze raadsvoorstel zit ook een aantal taken die bij de raad belegd worden. Wij bieden ons 

geheel vrijwillig aan, als begeleidingscommissie, om die rol op ons nemen om de raad stevig 
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bij die WMO te blijven betrekken. Een aanbod, heeft verder geen effect voor het instemmen 

enzovoorts. 

01:00:46 
Voorzitter: U begrijpt de reactie. We gaan het wel eerst even een beetje sensibiliseren. We 

zullen daar kennis van nemen, maar u bent het er wel mee eens, neem ik aan. Akkoord. Dan 

tot slot onder deze lijst Ondersteuning Rekenkamer gemeente Groningen en raad. Daar had 

mevrouw Menger nog een stemverklaring. 

01:01:10 
Mevrouw Menger: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mijn fractie 100% Groningen steunt dit 

raadsvoorstel, maar wil van dit moment gebruik maken om een vooraankondiging te doen. 

Wij, de gemeente Groningen, willen graag een progressieve en experimentele gemeente zijn 

en daarbij past, wat mijn fractie betreft, een passend controlerend orgaan. Wij als fractie 

zijnde, willen met een voorstel komen, maar is nog druk doende met de juiste vorm en 

inhoud. Nauwkeurigheid en geloofwaardigheid gaan hand in hand en daarom past een grote 

mate van zorgvuldigheid in dit stadium. Wij komen hier binnenkort op terug bij de fracties 

met ons doel samen een goed geïnformeerde aanloop richting het proces af te leggen. Dank 

u wel, Voorzitter. 

01:01:50 
Voorzitter: Mag ik uw fractie wel als 'voor dit voorstel' noteren? 

01:01:56 
Mevrouw Menger: Jazeker. 

01:01:56 

Voorzitter: Ja, oké. 

01:01:57 

Mevrouw Menger: Dat gaf ik ook aan. 

5. Conformstukken + moties 
01:01:58 
Voorzitter: Ja, dat verstond ik net even niet. Akkoord. Dan is iedereen akkoord. Ja, dan ben ik 

bij agendapunt 5a. Dat zijn de conformstukken die voorzien zijn van een motie. Dat is maar 

één stuk en dat gaat over cameratoezicht in de Folkingestraat. Dat raakt mijn portefeuille, 

dus ik vraag de vicevoorzitter het even over te nemen op dit punt. De heer Benjamins. 

01:02:29 

Vicevoorzitter: Ja, dat ga ik doen. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Wijnja 

van GroenLinks. 

01:02:40 
Mevrouw Wijnja: Dank u wel, Voorzitter. De afgelopen weken hebben we allemaal terecht, 

denk ik, ook heel veel tijd besteed aan het praten over wat er allemaal speelt in en rondom 

de Folkingestraat. Ik heb tijdens de commissie namens mijn fractie een heleboel vragen 

gesteld. Er zijn achter de schermen ook nog een heleboel technische vragen gesteld en ik 

denk dat velen van ons ontzettend veel inwoners hebben gesproken de afgelopen periode. 

Dank voor de antwoorden op vragen en het plan van aanpak wat bij de stukken zit. Voor 
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mijn fractie is dit een ingewikkelde afweging. Dat zal niet als een verrassing komen. Dat 

heeft ermee te maken dat we aan de ene kant zien dat er in de omgeving van de 

Folkingestraat iets aan de hand is, waar echt een oplossing voor moet komen. Aan de andere 

kant hebben wij grote vraagtekens bij wat het middel dan is, dat je in moet zetten. De 

huidige aanpak om de overlast in het gele lopergebied terug te dringen, werkte 

onvoldoende om de oorzaken van de opnieuw toegenomen overlast weg te nemen en 

daarmee te zorgen voor een echte oplossing. We weten ook dat cameratoezicht een 

interventie kan zijn die tijdelijk een bijdrage levert aan het verminderen van overlast, als het 

ook ondersteunend is bij overige maatregelen. Dat betekent dat wat GroenLinks betreft, 

cameratoezicht alleen effectief is wanneer het voor een specifiek doel, voor een 

afgebakende tijd en in samenhang met een heleboel andere maatregelen ingezet wordt. 

Tegelijkertijd is het belangrijk, als we zoeken naar de echte oplossing voor de lange termijn 

en willen voorkomen dat de overlast waarover ik al zei, de mensen die het betreft, die zullen 

ergens anders opduiken, als je niet ook iets aan de oorzaken doet. Die verdwijnen niet 

zomaar in het niets, daarom willen we graag dat er ook gekeken wordt naar de 

onderliggende oorzaken van deze problemen, die al lange tijd spelen en om die aan te 

pakken. Dat is de reden dat mijn fractie samen met de fracties van D66, de SP en de Partij 

voor de Dieren bijgevoegde motie indient om het college, de burgemeester te vragen om 

daar de komende maanden onderzoek naar te doen en te rapporteren terug aan de raad 

voor september, over wat de mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn om de 

oorzaken van de problemen op te lossen. 

01:04:52 
Vicevoorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bolle van het CDA. 

01:04:55 

De  heer Bolle: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, wat wil de fractie van GroenLinks nu eigenlijk? 

Ik zie die motie en als ik die motie zie, dan zie ik een motie die aan de ene kant heel erg 

arrogant lijkt, omdat er kennelijk een oplossing is voor het probleem wat er in de 

Folkingestraat speelt, maar het college weet het nog niet en vervolgens wordt er overigens 

niet aangegeven wat dan die oplossing zou moeten zijn. Tegelijkertijd heel erg naïef, want 

hoe denkt GroenLinks dit nu daadwerkelijk op te gaan lossen? Het college is daar al jaren 

mee aan de slag. Het is niet alsof dit nieuw is. Het college probeert het ook al jaren terug te 

dringen. Het gaat in golfbewegingen. Ja, dan wil ik van GroenLinks horen: wat is uw voorstel 

om die overlast langjarig tegen te gaan en de problemen bij de bron aan te pakken? 

01:05:49 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnja. 

01:05:51 
Mevrouw Wijnja: Nu, ik kan er wel een voorbeeld van geven, want ik heb niet voor niets heel 

veel vragen gesteld en dat was onder andere om een beetje uit elkaar te trekken van hoe zit 

dit nu precies in elkaar? Kent de gemeente, kent de politie deze mensen nu wel of niet? In 

de vorige periode is duidelijk geworden dat een deel van de mensen die overlast 

veroorzaakte verslaafde psychiatrische patiënten waren die in het weekend hiernaartoe 

kwamen op verlof. Daar is toen specifiek iets op ingezet. Er zijn afspraken gemaakt met 

instellingen in Drenthe om te voorkomen dat die mensen hier naartoe zouden komen. We 
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hebben gevraagd: zien we dat dan nu terug in deze omgeving? Het antwoord van de 

burgemeester was: ja. Dat zijn het soort dingen, waar wij naar op zoek zijn. Dat je dus 

uitzoekt in die doelgroep, waar komen die mensen vandaan en wat zouden we dan kunnen 

doen, naast alle maatregelen die nu repressief genomen worden in die omgeving, om dit op 

te lossen? Bijvoorbeeld samen met hulpverleners die al betrokken zijn bij dit dossier. 

01:06:49 
Vicevoorzitter: Voorzitter, dan hebt u nog een interruptie van de heer Brandsema. 

01:06:53 
De heer Brandsema: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, welk effect kan de aanwezigheid van 

raamprostitutie en/of coffeeshops volgens GroenLinks hebben op de bestaande 

problematiek? 

01:07:02 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnja. 

01:07:06 
Mevrouw Wijnja: Volgens mij kan dat ... Ik weet niet of dat van invloed is op de overlast. 

Nee, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt voor de aanpak. 

01:07:16 
Voorzitter: De heer Brandsema. 

01:07:19 
De heer Brandsema: Ja, dank u wel, Voorzitter. Het college geeft aan de complexiteit van het 

gebied, waarin onder andere de aanwezigheid van raamprostitutie in coffeeshops wordt 

genoemd. Is GroenLinks het met mijn fractie eens dat het dan goed zou zijn, als we gaan 

kijken welke oorzaken liggen hier nu ten grondslag onder? Om ook dat mee te nemen om te 

kijken of dat eventueel mede-oorzaak van de problemen is. 

01:07:39 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnja. 

01:07:41 
Mevrouw Wijnja: Het is de heer Brandsema denk ik ook wel bekend dat het standpunt van 

GroenLinks op beide onderdelen is dat je met legaliseren daarvan dingen ook kan reguleren. 

Ik weet niet of de heer Brandsema in die richting denkt, maar daar kan ik me wel iets bij 

voorstellen, ja. 

01:07:54 
Vicevoorzitter: Dan nog de heer Van Kesteren. 

01:07:56 
De heer Van Kesteren: Ja, dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, ik zou GroenLinks willen vragen 

of zij deze motie zien in plaats van het raadsvoorstel? De tweede vraag is: er moet 

onderzoek komen en in september moet dan verslag uit gebracht worden. Is dat niet veel te 

laat, omdat het probleem toch vrij nijpend is? Met de komst van de zomer lijkt mij dat dat 

toch wel mosterd na de maaltijd is dan. Vindt u dat ook? 

01:08:21 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnia. 
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01:08:22 

Mevrouw Wijnja: Het zou heel gek zijn als ik nu zou zeggen: dat vind ik ook. Nee, dat vind ik 

niet. Nee, dit is ook niet in plaats van het raadsvoorstel. 

01:08:29 

Vicevoorzitter: Dan gaan we nog even naar de heer Bolle. 

01:08:31 

De  heer Bolle: Ja, Voorzitter. Nu probeer ik echt te begrijpen, waarom deze fracties deze 

motie indienen. Zijn deze fracties van mening dat wat nu aan het college verzocht wordt, dat 

het college dat niet al doet of al jaren doet, want dat idee heb ik. Dat dat al jarenlang in de 

gaten gehouden wordt, maar dat deze motie maar ingediend moet worden om dan ook 

vervolgens met het voorstel in te kunnen stemmen. Neemt u dat echter gerust bij mij weg. 

01:09:03 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnja. 

01:09:03 
Mevrouw Wijnja: Dat doe ik altijd graag, Voorzitter. Nee, het is voor een deel zo dat er 

geëvalueerd wordt. Dat ben ik met de Bolle eens. Het is een integrale aanpak in de omgeving 

van de gele loper, dus het wordt wel geëvalueerd. Wij zijn er wel van overtuigd dat als je nog 

een laagje dieper gaat en je gaat onderzoek doen en misschien ook wat specifieker kijken 

naar hoe het in andere steden gaat, in Nederland, maar misschien ook internationaal – want 

het is voor een deel ook problematiek die hoort bij een grote stad – dat dat kan helpen om 

stappen te zetten in de richting van een echte oplossing voor de lange termijn. Volgens mij is 

dat niet alleen – en dat is ook iets wat we in de motie schreven – belangrijk voor de 

inwoners van de Folkingestraat, maar ook voor de andere inwoners van onze stad, waarvan 

we vrij zeker weten dat een deel van de overlast zich daarnaar gaat verplaatsen. Ik denk dan: 

laten we er vooral alles aan doen en als er een stap extra bij kan, dan is dat alleen maar goed 

om dat te voorkomen. 

01:10:04 
Vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Wijnja. Dan denk ik dat we daarmee de discussie wel 

hebben had. Ik kijk nog even rond. Dat lijkt zo. Dan gaan we voor beantwoording van de 

vragen en een oordeel over de motie naar de burgemeester. Burgemeester Schuiling. 

01:10:23 
De heer Schuiling: Voorzitter, na de uitvoerige discussie die we hebben gehad in de 

commissie zou ik erop willen wijzen dat het woord 'oplossen' – wat natuurlijk mooi zou zijn, 

als dat lukt – maar dat het eigenlijk er vooral om gaat om de situatie weer terug te brengen 

naar beheersbaar. Dan blijft het nog steeds niet het allerbeste beeld van de stad, maar dat is 

het streven wat we hebben. De vraag van de ChristenUnie, in hoeverre het feit dat dit ook 

een prostitutiegebied is en dat er coffeeshops aanwezig zijn een rol speelt. Die kunnen wij 

bij de opzet van het onderzoek nog betrekken. U heeft de onderzoeksopzet gekregen en wij 

kunnen hier nog wat aan sleutelen. Dan is het inderdaad het streven om in september de 

raad te informeren over de uitkomsten en, zoals ik in de commissie ook heb aangegeven, dat 

is ook het moment om te kijken of en eventueel hoe wij verder gaan met deze camera's. 
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01:11:38 

Vicevoorzitter: Dank u wel, burgemeester. Ja, zeker. We hebben nog een vraag van de VVD-

fractie, mevrouw Jacobs. 

01:11:47 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ik zou graag de portefeuillehouder willen vragen of 

hij verwacht dat ten aanzien van punt twee van de motie hele nieuwe dingen naar boven 

komen of dat er al vergelijkbaar onderzoek is gedaan naar deze problematiek en welke 

bevindingen daaruit naar voren zijn gekomen? 

01:12:10 
Vicevoorzitter: Burgemeester Schuiling. 

01:12:13 
De heer Schuiling: Er is uiteraard veel breder gekeken of wij nog van andere gemeenten ook 

kunnen leren. Dit is wel een heel specifiek gebied, omdat het precies ligt op de hoofdroute 

tussen het station en het centrum van de stad, met een aantal aanpalende voorzieningen, 

om het maar even zo neutraal uit te drukken. Het vergt dus toch wel maatwerk en we 

kunnen niet zomaar blindvaren op andere voorbeelden, maar die betrekken we er uiteraard 

wel bij en dat heb ik ook in de commissie aangegeven. 

01:12:47 

Vicevoorzitter: Dank u wel. Dan kunnen we volgens mij overgaan tot stemming op de motie. 

01:13:25 

Vicevoorzitter: Ik sluit hier bij de stemming. In zijn totaliteit zijn hier 42 stemmen op 

uitgebracht, 31 stemmen voor, 11 tegen, waarmee de motie is aangenomen. Dan kunnen we 

stemmen over het voorstel zelf. 

01:14:15 
Vicevoorzitter: Ik sluit hierbij de stemming. Er zijn 42 stemmen uitgebracht en 42 stemmen 

zijn voor het voorstel, waarmee de wijziging in de verordening cameratoezicht van de 

gemeente Groningen is aangenomen en ik graag het woord weer teruggeef aan de 

raadsvoorzitter. 

6. Discussiestukken 
01:14:28 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn we toegekomen aan het discussiepunt dat bleef 

gehandhaafd op onze agenda: Terugdringen van parkeeroverlast in een groter gebied. Daar 

is een amendement op aangekondigd en twee moties. 

01:14:42 
De heer Rustebiel: Mag ik een punt van orde maken, Voorzitter? Excuus. 

01:14:46 
Voorzitter: Wie wil een punt van orde? 

01:14:49 
De heer Rustebiel: Ja, dank u wel. Ja, collega Dijk en ik zijn net heel snel de raadszaal uit 

gerend om nog even een cadeau aan mevrouw Paulusma te geven en ik weet dat een aantal 

andere fracties ook graag in die gelegenheid zou zijn. Wij voelen ons een beetje overvallen 
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dat we doorgaan met de agenda en misschien is het mogelijk om even heel kort en op 

afstand, in alle veiligheid, dat moment even te benutten met elkaar. Anders moet ze nog een 

uur wachten tot het eten. 

01:15:12 
Voorzitter: Dat lijkt me altijd te doen. Dan pakken we even ... toch wel tien minuten, denk ik. 

Zullen we dat doen? Dan gaan we even voor degene die dat wil – en dat wil iedereen 

natuurlijk – nog even pauzeren. 

01:29:36 
Voorzitter: Ik verzoek de leden van de raad hun plaats weer in te nemen. Wij zullen even 

kijken hoe we dat verder gaan doen, maar nu zijn we dan toch bij Parkeeroverlast in een 

groter gebied, het punt dat op de agenda is gebleven. Een amendement en een tweetal 

moties. Welke fractie wenst als eerste woordvoering op dit punt? Ja, meneer Ubbens, CDA. 

01:30:34 
De heer Ubbens: Ja, dank, Voorzitter. De invoering van het betaald parkeren gaat meestal 

gepaard met veel discussie en gedoe in de wijken, waar het wordt ingevoerd. Niet alle 

inwoners ervaren dezelfde problemen hebben betrekking tot parkeeroverlast. Veel inwoners 

zien betaald parkeren niet zo zitten. Anderen zien het als de enige oplossing om forenzen uit 

hun wijk te weren en weer een parkeerplek voor de deur te hebben. Tot voor kort ging de 

gemeente in wijken, waar parkeeroverlast bestaat, met de inwoners van de wijk in gesprek. 

Dit is ook de manier waarop dit in de Parkeervisie is afgesproken. Overigens zagen wij, 

vanuit de CDA fractie, al te veel de tendens dat betaald parkeren de enige oplossing is voor 

het parkeerprobleem in de Parkeervisie en hebben daarom destijds tegengestemd. Andere 

partijen hebben wel ingestemd, maar vooral ook omdat draagvlak en inspraak vooraf in die 

visie goed leken vastgelegd. Nu, een paar jaar later, blijkt dit allemaal boterzacht. De 

redenering is dat we vanwege het waterbedeffect betaald parkeren toch in de loop van de 

komende jaren zullen blijven uitbreiden en dat inspraak daarover dan ook niet meer nodig 

is. D66 begon in de commissie hierover en was uitermate kritisch; "Het plan had zoveel beter 

kunnen zijn met inspraak'. Echter, de kritiek bleek een natte wind, want uiteindelijk was het 

plan toch wel goed zo. Inspraak maakte plannen beter, maar zonder inspraak was het ook 

een goed plan. Ik kon er eigenlijk geen touw aan vastknopen verder. De fractie van de Partij 

van de Arbeid gaf aan wel vertrouwen hebben in het feit dat bewoners dit besluit wel 

zouden begrijpen. Ik vrees echter dat veel bewoners helemaal niet weten wat hier allemaal 

over hen besloten wordt. We zullen straks wel zien bij de uitrol van het betaald parkeren 

hoe fijn bewoners het vinden dat hun mening er niet toe deed en dat de gemeente wel wist 

wat goed voor hun was. De vraag is ook of bewoners dan enthousiast mee willen doen aan 

de inspraak achteraf, want over de nieuwe inrichting van hun straten – waar wellicht ook 

helemaal geen geld voor is, maar dat is nog een tweede punt – mogen ze dan wel 

meepraten. Als ze dan maar geen extra parkeerplekken willen, want als hun mening niet 

past in het coalitieakkoord, dan kunnen ze beter maar niet inspreken. De CDA-fractie snapt 

simpelweg niet waarom we niet door konden gaan op de weg die we bijvoorbeeld in de 

Oosterparkwijk en in de Korrewegwijk waren ingeslagen - 

01:32:59 
Voorzitter: U heeft een interruptie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Niejenhuis. 
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01:33:05 

De heer Van Niejenhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik vind dat het CDA hier wat selectief gebruik 

maakt van het argument dat we het beleid niet zouden kunnen wijzigen. Is de heer Ubbens 

het niet met mij eens dat de raad bij meerderheid kan besluiten dat ze haar beleid aanpast? 

Dat het misschien wel het lerend vermogen van de raad is, dat iets anders en beter kan? 

01:33:24 
De heer Ubbens: Kunt u even verduidelijken wat er dan wordt aangepast, volgens u? 

01:33:27 
De heer Van Niejenhuis: U geeft, Voorzitter, u geeft aan dat er parkeerbeleid is vastgesteld 

en dat we daar dus aan moeten vasthouden, maar het is toch heel vaak zo dat deze raad op 

iets terugkomt en nieuw of ander beleid vaststelt. 

01:33:40 
De heer Ubbens: Ja, dan zou je dat toch heel goed willen motiveren, waarom je in dit geval 

van de Parkeervisie afwijkt en waarom inspraak vooraf niet nodig is. Dat lees ik eigenlijk niet, 

maar daar kom ik zo wel op terug. Ik lees wel wat dan volgens dit voorstel onder draagvlak 

wordt verstaan. Er wordt onder draagvlak verstaan dat er klachten zijn. Wij zien dat als een 

soort van flauwekul, dat draagvlak per definitie bestaat als er klachten zijn. Ja, onder de 

mensen die klagen is er uiteraard draagvlak, maar onder de mensen die niet klagen is geen 

draagvlak. Of in ieder geval, dat is niet onderzocht. Als klachten gelijkstaan aan draagvlak 

voor maatregelen en dan ook de noodzaak voor maatregelen bestaat, dan moeten we 

bijvoorbeeld ook maatregelen nemen tegen de geluidsoverlast bij het Stadspark. Dan snap ik 

eigenlijk de voorgestelde investeringen in het Stadspark niet, want daar wordt geklaagd over 

geluidsoverlast. Ja, dan denk ik, dat is dan zonde om daar nog zoveel in te investeren, want 

je zult gelijk maatregelen moeten nemen. Natuurlijk moet je iets met klachten, maar je moet 

net zo goed iets met de mening van mensen die niet klagen. Dat gaat nu mis. Helemaal 

vreemd is de keuze om bijvoorbeeld betaald parkeren in Corpus Den Hoorn en de 

Hoornsemeer in te voeren op basis van drie klachten en twee WhatsAppberichten. Wij 

dienen daarom met een aantal partijen een amendement in om in ieder geval deze twee 

wijken nu niet mee te nemen. Die invoering is ook pas gepland in 2023, dus is er nog 

voldoende ruimte om een normaal participatieproces vooraf vorm te geven. Tot slot, in de 

commissie vroeg ik al naar de keuze voor de tarieven. Waarom is er gekozen voor een ander 

tarief van 50 euro voor een parkeervergunning in de derde schil? Wij waarderen de keuze 

om rekening te houden met mensen met een lager inkomen en daarom is het ook goed dat 

het tarief niet op 106 euro is gezet. De keuze echter om dat dan alleen voor deze nieuwe 

wijken te doen en niet ook eens te kijken naar de wijken die al betaald parkeren hebben; de 

tweede schil. Daarom dienen wij een motie in om onderzoek te doen naar een eerlijker 

systeem, zodat ook inwoners van de tweede schil tegemoetgekomen kunnen worden in de 

kosten van deze parkeervergunning. 

01:35:57 
Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er andere fracties die woordmelding wensen? Ja, Stadspartij. 

01:36:03 
De heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Wat de Stadspartij betreft gaat dit raadsvoorstel niet 

meer enkel en alleen over het terugdringen van parkeeroverlast in een groter gebied. Nee, 
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Voorzitter, dit gaat ook over, hoe gaan we met onze inwoners om? Dit gaat ook over welk 

vertrouwen kunnen wij stellen in het college en de coalitie? Straks staan daarover ook nog 

een aantal onderwerpen op de agenda. Voorzitter, dit gaat wat de Stadspartij betreft ook 

over welke kaders stelt de raad als hoogste orgaan van de gemeente en hoe gaat het college 

daarmee om? Hoe controleert het hoogste orgaan, de gemeenteraad, het college op het 

volgen van die kaders? Die kaders staan, zoals de heer Ubbens ook al heeft gezegd, in de 

Parkeervisie. De Stadspartij stemde destijds in met die Parkeervisie en daaraan vooraf ging 

binnen onze fractie een vrij stevige discussie. Toch stemden we in, vanwege de 

mogelijkheden tot maatwerk en de verankering van het draagvlak. Ik ga de wethouder van 

Verkeer die uitspraken deed en toezeggingen deed tijdens die bewuste vergadering op 30 

mei 2018 niet herhalen – ik heb ze hier wel voor mijn neus – maar dat waren wat mijn 

fractie betreft, stevige toezeggingen waardoor wij uiteindelijk – vonden wij – met goed 

fatsoen konden instemmen. Waar de landelijke collegekliek in Den Haag spreekt over het 

herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid en een verandering van de 

bestuurscultuur doen we dat hier lokaal niet. De uitkomst van de ambities is al bekend en 

staat vast, niets of niemand mag daarvoor wijken. 

01:37:42 
Voorzitter: U heeft een interruptie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Niejenhuis. 

01:37:45 
De heer Van Niejenhuis: Dank u wel, Voorzitter. Begrijp ik het goed van de heer Sijbolts dat 

hij er voor pleit om bij ieder besluit van deze raad, eerst het draagvlak in de stad te peilen in 

onze gemeente? 

01:37:56 

De heer Sijbolts: Nee, hoor. De Stadspartij bepleit en dat doen meerdere partijen vanuit de 

oppositie, dat we ons aan onze eigen afspraken houden. Die afspraken waren dus gemaakt 

in die Parkeervisie, maar dat wordt allemaal overboord gegooid. Draagvlak is niet meer 

nodig, wanneer nieuw beleid wordt vastgesteld. Voor de Stadspartij staat draagvlak onder 

onze inwoners voorop of, zoals de heer Rustebiel namens D66 vorige week treffend 

verwoorde: "Inwoners hebben zelf goede ideeën en willen graag invloed hebben op hun 

leefomgeving. We weten niet hoe een plan eruit had gezien als mensen aan de voorkant 

waren betrokken". Einde citaat. Nu drukt toch de meerderheid, overigens een meerderheid 

die gekozen is door een minderheid, op de oude manier van regentenpolitiek, onder het 

mom 'wij weten wat goed voor u is' zijn wil op aan onze ondernemers en onze inwoners. Dat 

is niet een rode draad, Voorzitter. Nee, dat is dé rode draad van dit college en van deze 

coalitie. Straks bespreken we de Gebiedsvisie Meerstad Noord en bij de uitkomsten van de 

Windverkenning hetzelfde laken een pak. Voorzitter, inmiddels zijn het niet alleen onze 

inwoners en onze ondernemers die steeds minder vertrouwen hebben in dit college en in 

deze coalitie. Nee, voorzitter, ook het vertrouwen van de Stadspartij in dit college hangt 

inmiddels aan een zijden draadje. Voorzitter, wij kunnen inmiddels wel de conclusie trekken 

dat de woorden op papier van het coalitieakkoord niets meer waard zijn. Wij hebben het 

college eerder bij een begrotingsbehandeling of een voorjaarsbehandeling een potje typex 

aangeboden. Het was nu wat lastig, maar we zouden nu een papierversnipperaar kunnen 

aanbieden, want dat hele ding kan zo door de papierversnipperaar. Echter, Voorzitter, wat 

nog veel erger is, is dat het college en deze coalitie de afspraken, zoals verwoord zijn in de 
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Parkeervisie, de kaders die door de raad zijn gesteld, met voeten treedt. De democratie lijkt 

failliet. De Stadspartij is dan ook benieuwd hoe het college denkt dat vertrouwen terug te 

gaan winnen en geeft het college daarvoor de tijd tot uiterlijk bij het voorjaarsdebat. Een 

eerste stap daartoe is wat de Stadspartij betreft ... Nogmaals, we hebben het geprobeerd 

met een ordevoorstel van de heer Koks om dit raadsvoorstel van de agenda te halen, dus ik 

roep het college nogmaals op om dit raadsvoorstel in te trekken en eerst draagvlak te 

onderzoeken. De gemeenteraad hoort, als hoogste orgaan van de gemeente, besluiten te 

nemen op basis van objectieve en onafhankelijke feiten en cijfers. Als de meerderheid van 

deze raad vindt dat feiten en cijfers niet leidend zijn, maar een persoonlijke belangen van 

ambities of partijprogramma's wel, Voorzitter, dan komen we dicht in de buurt van een 

totalitaire staat. Wij zijn benieuwd of de coalitie deze oproep ter hand neemt en er alsnog 

voor zal pleiten om dit raadsvoorstel in te trekken. 

01:40:52 
Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Van Niejenhuis, Partij van de Arbeid en dan de 

heer Leemhuis, GroenLinks. 

01:40:58 

De heer Van Niejenhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik zou graag van de heer Sijbolts willen 

horen wat hij bedoelt met persoonlijke belangen? 

01:41:05 
De heer Sijbolts: Persoonlijke belangen die zijn verwoord in bijvoorbeeld 

verkiezingsprogramma's. We weten allemaal dat GroenLinks mensen liever op de fiets heeft 

dan met de auto. Overigens worden er hier ook spookbeelden gecreëerd, althans vorige 

week, dat mensen straks hun auto voor de deur kunnen parkeren. Dat is per definitie niet 

waar, want dat is ook niet de grondslag van de Parkeervisie, daarin staat dat je dicht in de 

buurt van je huis kan parkeren. 

01:41:29 
Voorzitter: Meneer Leemhuis, nog een vraag? 

01:41:33 
De heer Leemhuis: Het is, even op het laatste ingaand, zeker correct dat wat GroenLinks 

betreft het goed is, als er meer gefietst wordt. Dat vindt overigens ook twee derde van de 

Groningers, want zo veel wordt er gefietst hier in Groningen. Het zijn grote woorden die de 

Sijbolts uitspreekt. Ik ben wel benieuwd hoe de heer Sijbolts denkt, hoe een besluit dat 

genomen is, ooit nog gewijzigd kan worden door hetzelfde orgaan dat dat besluit genomen 

heeft. Met andere woorden, wij spreken nu al voor de vijfde keer over dit voorstel. Wij 

hebben een meningsvormende sessie bij collegebrief gehad, we hebben een motie in 

oktober gehad, we hebben in april een beeldvormende sessie gehad en vorige week nog 

twee uur gesproken over dit onderwerp. Ik ben wel benieuwd hoe dingen veranderen, als ze 

altijd gelijk moeten blijven. 

01:42:26 
De heer Sijbolts: Dat is een hele bijzondere redenatie. Er werd vorige week, toen we dit 

bespraken, ook de suggestie gewekt dat een heleboel partijen die kritisch zijn over dit 

voorstel, tegen de invoering van betaald parkeren zijn. Volgens mij is dat niet waar. Volgens 

mij is er gezegd: als er een draagvlakonderzoek wordt gedaan, dan zullen wij als Stadspartij 
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ook altijd de laatste zijn om daartegen te stemmen. Dat hebben we in het verleden ook laten 

zien. Op het moment dat duidelijk is dat een heleboel inwoners van buurten, van straten die 

overlast ervaren die zo ernstig zijn dat hun levensgenot negatief wordt beïnvloed, dan 

stemmen wij daarmee in. Dan doen we dat echter wel op basis van inhoudelijke feiten en 

cijfers en niet zoals in dit voorstel bijvoorbeeld in Corpus Den Hoorn en Hoornsemeer dat de 

invoering van betaald parkeren over een paar jaar gebaseerd is op vijf klachten. Dat vind ik 

geen inhoudelijk goed onderzoek. Ik snap wel dat de ambities van GroenLinks en dit college 

makkelijker zijn om te volgen, maar dat zijn niet de kaders die we hebben afgesproken bij 

het vaststellen van de Parkeervisie. Als wij nu zijn aanbeland bij dat wij ons niet meer aan de 

eigen afspraken houden, dan heb ik er een hard hoofd in dat de Stadspartij nog vaker zal 

instemmen met beleidswijzigingen die op deze manier worden voorgeschoteld. 

01:43:41 
Voorzitter: Dank u zeer. U had zich al gemeld voor woordvoering, meneer Leemhuis. 

GroenLinks. 

01:43:45 
De heer Leemhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mijn fractie is zoals bekend voorstander van 

het voorstel om parkeeroverlast in een grote gebied terug te dringen, omdat het de hoge 

parkeerdruk bestrijdt, de toename van wijkvreemd verkeer door zoekverkeer tegengaat en 

omdat het de verkeersveiligheid verhoogt. Met het aannemen van dit voorstel zullen we niet 

alleen die doelen halen, maar we voorkomen ook dat we de cyclus van het waterbedeffect 

doorbreken. Dat waterbedeffect, waar nu bijvoorbeeld de inwoners van de West-Indische 

buurt sinds één maart, bij de invoering van betaald parkeren in omliggende buurten, enorm 

veel last hebben. Er zijn inwoners van die buurt die nu in spanning zitten en hopen dat de 

raad vandaag met dit voorstel gaat stemmen, omdat ze graag snel een einde willen aan de 

nieuwe situatie van geen parkeerplaatsen meer voor de inwoners, een enorme toename van 

het verkeer en een ervaren onveiligheid door zoekgedrag. 

01:44:41 

Voorzitter: Meneer Leemhuis, de heer Ubbens heeft een vraag. Meneer Ubbens. 

01:44:45 
De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Ja, ik begrijp heel goed dat mensen die aan de rand 

van het betaald parkeren-gebied nu zitten, die parkeeroverlast ervaren, dat zij heel graag 

willen dat er in hun wijk en straat misschien betaald parkeren wordt ingevoerd. Denkt u 

echter ook dat grote delen van de noordkant van Paddepoel ook op de livestream zit mee te 

kijken in de hoop dat eindelijk betaald parkeren wordt ingevoerd in een straat, waar geen 

parkeeroverlast bestaat? 

01:45:11 
De heer Leemhuis: Die vraag komt voort uit het standpunt van de CDA-fractie, die zegt: 

mensen moeten eerst problemen ervaren voordat ze het acceptabel vinden om betaald 

parkeren te krijgen in hun straat. Mijn fractie gaat ervan uit dat mensen, als ze uitgelegd 

krijgen wat het waterbedeffect is, ook vrij snel zullen begrijpen dat het ook in hun voordeel 

is. Daar kunnen we verschillend over denken. Ik geloof dat –en dat heb ik ook in de praktijk 

meegemaakt – als ik mensen uitleg dat het altijd binnen een paar jaar tijd optreedt, dan 

reageren ze: oh, dat wist ik niet. Sterker nog, we hebben het nu op één maart gezien, bij de 
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invoering in de Korrewegwijk. Daar is het op de dag zelf al zo erg geworden dat het klachten 

regent en mensen er enorm last van hebben. Naast het - 

01:46:02 
Voorzitter: Meneer Ubbens, nog een reactie, kort. 

01:46:04 

De heer Ubbens: Ja, bedankt Voorzitter. Ja, als dat dan zo is, meneer Leemhuis, waarom is 

het betaald parkeren dan niet gewoon ingevoerd, bijvoorbeeld in de West-Indische buurt? 

Waarom heeft u dan niet tegen die mensen vooraf gezegd .... dan had u toch ook het 

waterbedeffect even goed uit kunnen leggen? Dan hadden ze vooraf niet tegengestemd. 

01:46:19 
De heer Leemhuis: Ja, ik denk dat mensen dat voor een deel begrepen hebben. Ik heb 

mensen gesproken in de West-Indische buurt en aan de andere kant is het een verandering 

van het beleid en dat is nu juist de reden, waarom we hier voorstander zijn van het voorstel. 

Naast het doorbreken van het waterbedeffect door te kiezen voor logische - 

01:46:36 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs heeft nog een vraag. 

01:46:38 
Mevrouw Jacobs: Ik wil graag nog een vraag stellen aan de heer Leemhuis. Als meneer 

Leemhuis nu van mening is dat als we het de mensen uitleggen dat ze dan begrijpen dat het 

een goed idee is. Waarom is hij er dan geen voorstander van dat we eerst de mensen 

uitleggen dat het een goed idee is? Wat we nu doen, volgens mijn fractie, is dat we eerst het 

besluit nemen en dan gaan uitleggen. Wat mij betreft, is dat de verkeerde volgorde. 

01:47:02 
Voorzitter: Ja, dat heb ik al een keer uitgelegd, net bij de interruptie van de heer Sijbolts. We 

hebben dit dus al uitgebreid besproken. Er zijn ook mensen die voor en tegen dit plan zijn en 

ze hebben dat ook al kenbaar gemaakt hebt. Dat hebben we in de mailbox wel gezien. Kort 

gezegd, het is uitlegbaar en ik kom daar nog verder op op terug in mijn woordvoering. Naast 

het doorbreken van het waterbedeffect kiezen we ook logische infrastructurele - en 

geografische begrenzingen van het betaald parkerengebied en is het voor mijn fractie ook 

heel belangrijk dat nu de kans ontstaat om in deze gebieden de openbare ruimte te 

herwinnen en ook dat een deel van de meerinkomsten voor dat doel ingezet gaan worden. 

Kijk, en een aantal partijen hier zeggen dat het plan een grote wijzigingen is ten opzichte van 

de Parkeervisie. Dat is ten dele waar, maar mijn fractie kan deze stap volgen. Tot nu toe 

werd als norm gebruikt dat als 50 procent van de buurt voor zo een voorstel is dat het 

ingevoerd wordt. Nu kiezen we met de aanname van dit voorstel ervoor dat ook die 

minderheid, die bovenproportioneel last heeft van de parkeeroverlast, toch ook een 

oplossing zal zien van zijn problemen. Regeren is ook vooruitzien, want we weten nu 

inmiddels zeker dat het waterbedeffect als een wetmatigheid zich voordoet. Het is dus 

verstandig om op een andere manier te kijken naar het aanwijzen van betaald parkeren, dus 

het zoeken - 

01:48:28 
Voorzitter: De heer Koks, SP. 
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01:48:30 

Meneer Koks: Ja, Voorzitter, het is mooi dat GroenLinks nu zegt dat dit de wijziging van de 

Parkeervisie is. Dat heb ik in ieder geval nog niet eerder gehoord. Vindt u het dan niet 

normaal dat vervolgens dan eerst gekeken wordt hoe het instrument maatwerk de 

afgelopen paar jaar heeft uitgepakt. Bent u het dan niet met mij eens dat in de buurten, 

waarin dat gebeurd is, drie buurten voor betaald parkeren hebben gekozen en drie anderen 

voor andere oplossingen hebben gekozen? Oftewel het wijzigen van de Parkeervisie draagt 

daarin niet bij aan het betaald parkeren verplicht van bovenaf in te stellen. Het is een 

instrument van één van de velen. 

01:49:10 
De heer Leemhuis: Nu kijk, het is wel boeiend, dat zeg ik - 

01:49:13 

Voorzitter: Meneer Leemhuis. De heer Van Kesteren, op hetzelfde punt? Nee, dan eerst 

meneer Leemhuis. 

01:49:18 
De heer Leemhuis: Het is wel grappig dat de heer Koks net doet alsof dit nieuw is, want ik 

heb dat net ook al geschetst: 30 september bespreken van een collegebrief, een 

beeldvormende sessie, een meningsvormende sessie. In de stukken staat de nieuwe 

werkwijze die enigszins afwijkt van wat er in de Parkeervisie is vastgesteld en nu vind ik de 

verbazing ook wat vreemd. Zal ik doorgaan? 

01:49:46 

Voorzitter: Meneer Koks nog daarop. 

01:49:47 
Meneer Koks: Mijn punt is dat dat niet gebaseerd is op hoe de praktijk van afgelopen twee, 

drie jaar gerealiseerd is rondom die maatwerkvoorziening. Er wordt met één zin, bij wijze 

van spreken, gezegd: het maatwerk uit de Parkeervisie werkt op dat onderdeel niet en we 

stappen over op het verplicht opleggen van betaald parkeren. 

01:50:07 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

01:50:09 
De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. Ik zou de nukkige pleitbezorger van GroenLinks voor 

het anti-autobeleid willen vragen of hij zelf ook een auto heeft. 

01:50:20 

De heer Leemhuis: Volgens mij doet dat niet ter zake. Volgens mij gaat het erom dat juist die 

mensen die in een straat wonen, waar ze nu niet meer kunnen parkeren als gevolg van 

enorm toegenomen parkeerdruk, ook daarom vragen. Ik vind dat dus een niet relevante 

vraag. Ik ga door - 

01:50:39 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

01:50:41 
De heer Van Kesteren: Dan wil ik vragen of de heer Leemhuis, Voorzitter, ook zelf 

parkeerproblemen ervaart met zijn eigen auto? 
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01:50:50 

De heer Leemhuis: Nu, ik kan de heer Van Kesteren wel vertellen hoe dat in mijn wijk ging. 

Per één maart is dat betaald parkeren ingevoerd. Toen de gemeente jaren geleden al een 

keertje peilde of mensen betaald parkeren wilde, zeiden ze: nu, daar hebben we niet zo een 

zin in. Inmiddels zeggen buren van mij, zonder enige twijfel, dat ze blij zijn dat betaald 

parkeren wordt ingevoerd, omdat het zo een enorme toename van het verkeer met zich 

mee heeft gebracht. Het doet er echter niet zo verschrikkelijk veel toe hoe dat in mijn wijk is. 

Ik zou wel door willen gaan met mijn woordvoering. 

01:51:24 
Voorzitter: Meneer Ubbens heeft nog een vraag aan u. Nee? Dat is goed, oké - 

01:51:27 
De heer Sijbolts: Voorzitter, ik heb nog wel één. 

01:51:28 

Voorzitter: Dan gaan we nu verder. U krijgt nog één vraag van meneer Sijbolts en dan kunt u 

uw betoog vervolgen. Gaat uw, meneer Sijbolts. 

01:51:35 
De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik trek overigens dezelfde conclusie als de heer 

Koks dat, volgens mij, GroenLinks nu de Parkeervisie heeft aangepast, dus wij trekken het 

vertrouwen in, zowel in GroenLinks trouwens als in de Parkeervisie. De heer Leemhuis 

verwees naar die brief van september. Die heb ik voor mijn neus en daar staat wel iets in 

over bewonersbetrokkenheid. Daar staat in dat het college veel waarde hecht aan een zo 

breed mogelijk draagvlak, daarom zullen wij ons inspannen om het draagvlak, voor de 

maatregelen die we nemen, te vergroten. Dat doen we door met bewoners in gesprek te 

gaan over de manier waarop we vrijkomende ruimte anders kunnen invullen enzovoorts 

enzovoorts. Ik heb inderdaad dat hele boekwerk gezien van klachten van bewoners die 

overlast ervaren, maar ik heb geen enkel verslag van gesprekken met bewoners, met 

bewonersorganisatie's gezien, waaruit blijkt dat het college op deze manier naar draagvlak 

heeft gekeken. Ik vraag dus aan GroenLinks: waarom trekt u dat punt van 

bewonersbetrokkenheid ... waarom gooit u dat overboord? Waarom vindt u dat ineens niet 

meer belangrijk? 

01:52:43 
De heer Leemhuis: Ja, ik kan er nog heel lang over praten. Ik zal nog eens een keer herhalen, 

wat ik net gezegd heb en dat is het punt dat regeren vooruitzien is. Wij zien dat deze 

problemen, per ingevoerde betaald parkerenzone, iedere keer weer optreden en dat gaat 

ook veel sneller dan in de afgelopen jaren. Dan kom ik op het ingediende amendement en 

de motie. Mijn fractie zal het amendement voor het uitstel bij Corpus Den Hoorn en 

Hoornsemeer niet volgen, omdat het in tegenspraak is met juist het idee dat je het waterbed 

voor wil zijn. De motie van het CDA en anderen om te kijken naar het verschil van het tarief 

voor bewoners in de tweede en derde schil daar kan mijn fractie zich wel wat bij voorstellen. 

De motie vraagt om een onderzoek. Wij zien ook wel dat dat een inkomstenderving met zich 

meebrengt, dus wij zijn wel benieuwd hoe zich dat dan oplost, als dat onderzoek afgerond is. 

Wat mijn fractie betreft is het prima om dat te onderzoeken, want wij zien ook wel dat daar 

een ruim verschil tussen zit. Dank u wel, Voorzitter. 
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01:53:46 

Voorzitter: Dan u zeer. Meneer Van Niejenhuis. 

01:53:49 
De heer Van Niejenhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik wil deze woordvoering beginnen nog even 

richting de heer Sijbolts. Ik vind het echt kwalijk dat hij heeft gesproken over persoonlijke 

belangen. Ik denk dat dit over ideologische verschillen gaat en ik vind het belangrijk om dat 

punt even te markeren. Voorzitter, dan verder. De Partij van de Arbeid gaat voor een veilige 

en schone gemeente en stad en verkeer speelt daar een hele grote rol in, zoals we weten. 

De uitbreiding van het betaald parkeren geeft wat ons betreft ook verdere invulling aan die 

ambitie om een schone en veilige stad te zijn. Bovendien, Voorzitter, het maakt een eind aan 

het wijkvreemd parkeren, wat veel overlast geeft. Wij vinden dat mensen die in de stad 

werken, maar niet wonen zoveel mogelijk op de fiets moeten komen of met het openbaar 

vervoer en als we met de auto komen hoort die in een parkeergarage of wat mij betreft bij 

een P+R buiten de stad en zeker niet bij mensen voor de deur die daar vervolgens overlast 

van ervaren en zelf geen plek kunnen vinden. Als PvdA hebben wij geijverd voor een lager en 

betaalbaar tarief voor betaald parkeren in de derde schil, een goede regeling voor de 

mantelzorgers en ook een betaalbare bezoekerspas. Bovendien willen wij terugzien – en dat 

zien we ook in dit voorstel – dat de meeropbrengsten uit het betaald parkeren deels ten 

goede komen aan de inrichting van de publieke ruimte in de wijken, waar we over spreken. 

Alle belangrijke punten die wij hierin hebben ingebracht, vinden wij terug in dit voorstel en 

wij steunen dit voorstel dan ook. Wel met de opmerking, Voorzitter, tot slot dat we ons ook 

aansluiten bij de motie van het CDA – waarvoor dank – om ook in de toekomst nog eens 

goed naar die tarieven te kijken. 

01:55:16 
Voorzitter: Meneer Ubbens, CDA. 

01:55:18 
De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Ik kan de heer Van Niejenhuis op zich best wel volgen 

dat er voordelen zitten aan het invoeren van betaald parkeren, maar waarom kiest u er niet 

voor om dit betoog te houden, bewoners ervan te overtuigen en met bewoners in gesprek 

te gaan vóór invoering. Waarom vertrouwt er niet op dat uw argumenten goed genoeg zijn 

om de bewoners te overtuigen en ook van het waterbed te overtuigen? Waarom moeten we 

dit nu invoeren, voordat we met de wijk en de bewoners in gesprek gaan? 

01:55:46 

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, wij zien het juist als vertrouwen in onze eigen 

argumenten om dit nu te doen zonder die uitgebreide raadpleging. We hebben geleerd van 

het verleden en we zien dat iedere volgende stap is dat er weer een wijk verder betaald 

parkeren moet worden ingevoerd, om het waterbedeffect op te lossen. 

01:56:02 
Voorzitter: Meneer Koks, SP. Dat was dezelfde vraag, oké. Zijn er nog andere 

woordmeldingen? Ja, de ChristenUnie. Mevrouw Moorlag. 

01:56:16 
Mevrouw Moorlag: Ja, dank, Voorzitter. Zoals de ChristenUnie in een commissie ook al 

aangaf, zien wij de afgelopen jaren in naastgelegen wijken, van wijken waar betaald 
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parkeren ingevoerd wordt, de parkeerdruk enorm oplopen. Het welbekende 

waterbedeffect. We begrijpen daarom ook dat het college met dit voorstel komt, om de 

parkeeroverlast in een groter gebied aan te pakken. We hebben de afgelopen jaren gezien 

dat de parkeerdruk hoog wordt in naastgelegen wijken van het betaald parkeren en vinden 

het daarom ook juist getuigen van doordachtheid dat er binnen duidelijke infrastructurele 

grenzen wordt gekeken naar een logisch gebied voor betaald parkeren. Hiermee moeten de 

wal uiteindelijk het schip keren en zullen mensen van buiten de stad hun auto op P+R 

terreinen parkeren. We weten dus dat er een probleem gaat ontstaan en we vinden dat we 

hierop moeten anticiperen. We willen voorkomen dat inwoners in een vervelende situatie 

komen te zitten die het waterbedeffect veroorzaakt en voorkomen is in onze ogen in deze 

situatie beter dan genezen. 

01:57:14 
Voorzitter: De SP, de heer Koks. 

01:57:17 
Meneer Koks: Ja, wat vindt de ChristenUnie ervan ... U heeft koud – drieëneenhalf jaar 

geleden is het ondertussen – een coalitieakkoord opgesteld en daarin staat expliciet over 

betaald parkeren dat draagvlak daarin leidend is. Hoe rijmt u het nu dat u, nog niet zo lang 

geleden, zo een coalitieakkoord heeft afgestemd en dan vervolgens toch radicaal een 

onderdeel daarvan aanpast. 

01:57:42 

Mevrouw Moorlag: Ja, wij zien dit als voortschrijdend inzicht. We vinden het op deze manier 

acceptabel met de kanttekening dat inwoners meegenomen worden in de invulling van 

vrijgekomen openbare ruimte. 

01:57:53 
Meneer Koks: Kan ik dan ook zo verklaren dat die zinsnede in het coalitieakkoord toch wat 

lichtvaardig is geformuleerd door de coalitiepartijen? Welke argumenten heeft u om na drie 

jaar dan toch opeens dat centrale onderdeel, even los van dat het ook in de Parkeervisie 

staat, te gaan aanpassen? 

01:58:16 
Mevrouw Moorlag: Wat ik net zei, is volgens mij daar ook juist het antwoord op. 

01:58:21 
Voorzitter: Meneer Ubbens, CDA en dan mevrouw Jacobs. 

01:58:24 

De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Ja, is het dan ook zo dat als u met de wijken in gesprek 

gaat over de invulling van de straten en er doet zich een patroon voor dat wijk 1 en wijk 2 

precies hetzelfde vinden over de inrichting van de straten, dat u bij wijk 3 zegt: nu, 

participatie is nu wel klaar, we weten nu wel wat wijken willen, dus we gaan nu de wijken 

inrichten zoals wijk A en B dat wilde. Wij weten wel wat goed voor u is en wij hebben wel 

gehoord wat wijk A en B zeggen, dus is participatie voor de rest ook niet meer nodig. 

01:58:53 
Mevrouw Moorlag: Nee, want wij denken dat juist inspraak in je eigen wijk over de 

openbare ruimte een veel persoonlijker proces is. We hebben het idee dat historische feiten 
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nu wel laten zien, hoe het verloopt met het waterbedeffect en dat je daarom deze conclusie 

nu kan trekken. 

01:59:11 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs, VVD. 

01:59:12 

De heer Ubbens: Voorzitter, mag ik daar nog op reageren? 

01:59:15 

Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 

01:59:16 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ik hoor de ChristenUnie betogen dat de openbare 

ruimte opnieuw wordt ingericht samen met de bewoners. Nu heb ik ook gehoord dat de 

kosten betaald moeten worden uit de opbrengst van het betaald parkeren. Kunt u zich ook 

voorstellen dat de opbrengst van het betaald parkeren misschien te laag is om de wensen 

van de bewoners in te voeren? Hoe gaat u ze dat dan uitleggen, als ze met mooie plannen 

komen en er wordt gezegd: daar hebben we geen geld voor. 

01:59:47 
Mevrouw Moorlag: Ik begrijp de vraag niet goed, Voorzitter. 

01:59:48 
Mevrouw Jacobs: We hebben in bijlage een hele hoop prachtige plaatjes gezien, hoe de 

openbare ruimte opnieuw kan worden ingericht. We weten ook dat het inrichten van de 

openbare ruimte ... Dat heeft meneer Sijbolts - 

01:59:59 
Mevrouw Jacobs: Werd ons vorige week ook in de commissie gezegd dat het vrij kostbaar is. 

Denkt u nu dat alle wensen in alle wijken om de openbare ruimte opnieuw in te richten, 

betaald kunnen worden uit de opbrengst van het betaald parkeren? Zo nee, mocht u nu 

denken dat er misschien iets meer voor nodig is om de wensen in te vullen, hoe gaat u dat 

dan financieren? Of hoe gaat u dat de inwoners vertellen? 

02:00:22 
Mevrouw Moorlag: Volgens mij, Voorzitter, staat ook duidelijk in het voorstel, waar de 

invulling van de openbare ruimte nog meer door gefinancierd kan worden. 

02:00:36 
Voorzitter: Nog één interruptie en dan stel ik voor dat mevrouw Moorlag haar betoog 

afrond. Meneer Sijbolts. 

02:00:42 
De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik ben wel benieuwd, waarom het bij deze coalitie toch elke 

keer weer gebeurt en steeds vaker gebeurt dat voortschrijdend inzicht, alleen of met name 

geldt, wanneer er voorstellen vanuit het college komen. Als ik zie waar het gaat over 

participatie en inspraak, dan kiest deze coalitie wel heel vaak de kant van het college en dan 

is het voortschrijdend inzicht. Waarom kiest u er dan niet voor om ook eens een keer de 

kant van bewoners te kiezen of van verenigingen? We hebben ook heel vaak debatten over 
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sport en dan kiest deze coalitie en de ChristenUnie niet voor voortschrijdend inzicht om het 

kwartje een keer de andere kant op te laten vallen. Waarom steeds op deze manier? 

02:01:24 
Mevrouw Moorlag: Volgens mij, Voorzitter, is dat zeker niet het geval. 

02:01:31 

Mevrouw Moorlag: Ja, we begrijpen dat het CDA zich afvraagt of de differentiatie van 

tarieven op deze manier eerlijk is; een derde schil, waar men behoorlijk minder hoeft te 

betalen dan in de tweede schil. Wij vinden het echter dermate belangrijk om de 

parkeerproblematiek op korte termijn aan te pakken en steunen daarom nu het 

collegevoorstel. Tegelijkertijd vindt de ChristenUnie het goed om in de toekomst te kijken 

naar een beter onderbouwde prijsstelling. Daarom zullen we de motie die vraagt om een 

onderzoek hiernaar, steunen. Hierbij lijkt het ons logisch en eerlijk dat de prijsstelling wordt 

gedaan op basis van afstand tot het centrum en de dichtheid van wijken. We blijven het erg 

goed vinden dat er voor mantelzorgers op aanvraag meer parkeeruren beschikbaar worden 

op de bezoekerspas. We vragen aan het college hier duidelijk over te communiceren richting 

organisaties die contact hebben met mantelzorgers. Uiteindelijk zien wij graag, Voorzitter, 

dat de wijken weer van alle mensen worden. Dat men samen kan kijken wat er met 

vrijgekomen parkeerplaatsen kan gebeuren. Dat er gekozen kan worden voor groen, voor 

bomen, voor speelplaatsen. Dat de straten weer veiliger worden, omdat ze overzichtelijker 

zijn door de afname van het aantal geparkeerde auto's. Dat inwoners hun auto weer vlakbij 

kunnen parkeren en niet een behoorlijk stuk moeten lopen, doordat er geen 

parkeerplaatsen in de straat beschikbaar zijn. Wij denken dat dit voorstel hieraan zal 

bijdragen en zien dit als een stap waar het college verantwoordelijkheid neemt voor de 

problemen die we met elkaar zien aankomen. Dank u wel, Voorzitter. 

02:02:53 
Voorzitter: Zijn er ... Ja, mevrouw Jacobs, VVD. 

02:02:56 
Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Terugdringen parkeeroverlast, een prima idee. De 

overheid heeft een grote rol in het terugdringen van overlast, daar waar ze er de 

mogelijkheden toe heeft. Of het nu gaat om cameratoezicht teneinde de overlast in de 

Folkingestraat op te lossen, overlast rondom de werkzaamheden aan de nieuwe ringweg of 

bijvoorbeeld geluidsoverlast zoals de inwoners in Buitenhof dat ervaren. Allemaal punten, 

waarop wij ook actie van de overheid vragen. Zo zien we dat ook bij het terugdringen van de 

parkeeroverlast. Het zal u niet verbazen dat wij daar ook voorstander van zijn. Daarom 

hebben we destijds ook ingestemd met de Parkeervisie, maar – daar komt het, Voorzitter – 

in de Parkeervisie staat en ik zal niet alles helemaal voorlezen: "Per gebied kunnen we de 

gereedschapskist samenstellen van mogelijke maatregelen. We gaan samen met de 

inwoners, proactief en met de buurt plannen maken om problemen op voorhand het hoofd 

te kunnen bieden". Ik zou nog veel meer daarover kunnen vertellen, maar dat hebben een 

aantal van de vorige sprekers ook al gedaan. Daar wringt wat de VVD betreft de schoen, 

Voorzitter. Er wordt nu een enorm groot gebied genomen en klapboem, iedereen hetzelfde 

en overal betaald parkeren. Geconstateerd probleem of niet. Natuurlijk hebben wij ook 

gezien dat er klachten zijn ingediend, maar klachten over parkeren geven natuurlijk een vrij 
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eenzijdig beeld. Er zijn vrij weinig mensen die bij thuiskomst, wanneer ze hun auto 

daadwerkelijk kunnen parkeren, diezelfde dag of de volgende dag naar het 

klantcontactcentrum van de gemeente bellen en zeggen: "Ik was zo blij, want ik kon mijn 

auto voor de deur kwijt". Datgene wat de gemeente hoort over parkeren is over het 

algemeen overlast en is een klacht. Het lijkt me heel belangrijk om ons dat ook goed te 

realiseren. Wat ons betreft, staan deze plannen niet in verhouding tot wat belangrijk is in de 

Parkeervisie. We hebben een gereedschapskist met mogelijkheden om te differentiëren. 

Waarom deze keuze en waarom niet differentiëren? Tijdens de behandeling van de 

Parkeervisie heeft de wethouder het volgende gezegd: we duwen niemand iets door de 

strot. Meneer Sijbolts heeft gezegd dat hij niet zou citeren. Ik dacht, dan kan ik het wel even 

doen. "We duwen niemand iets door de strot. We gaan met wijken in gesprek over hoe we 

dat de komende jaren het beste kunnen doen." Een ander citaat: "Ik heb voldoende 

vertrouwen in de gesprekken die wij met wijken hebben om dat niet vanaf het stadhuis 

allemaal op te leggen, maar het gewoon met hen te bespreken." Ik wil graag van de 

wethouder horen, waarom hij ervoor kiest om dit los te laten? Waarom heeft nu niet meer 

voor elke wijk een andere opgave, andere behoeften en wordt alles op één grote hoop 

gegooid? Kan het college uitleggen, wat mijn fractie wel zou moeten bedenken bij 'door de 

strot duwen', als dit niet 'door de strot duwen' is? Dan de volgende vraag: waarom heeft u 

ervoor gekozen om niet in gesprek gaan met de wijken, terwijl bij het opstellen van de 

Parkeervisie ervan werd uitgegaan dat er voldoende vertrouwen is in gesprekken met de 

wijken. Wat heeft gemaakt dat u onvoldoende vertrouwen heeft in het met de inwoners te 

bespreken en dat er een plan uitkomt, wat uw plan zou kunnen zijn? Kortom, ik had nog een 

hele hoop kunnen zeggen, maar het allerbelangrijkste is: waarom nu, waarom zoveel, 

waarom niet gewoon samen, waarom verschillende tarieven, waarom in gebieden die niet 

nog niet weten dat ze een probleem hebben? Wethouder, ik roep u op: bezint eer ge begint. 

Ga in gesprek en doe het samen. Dank u wel. 

02:06:23 

Voorzitter: Dank u zeer. Dan de heer Bosch. De heer Bos houdt zijn maidenspeech en dan 

kent u het mos. Succes. 

02:07:00 
De heer Bosch: Voorzitter, ik heb de eer om hier namens Student en Stad onze raadszetel te 

bekleden en hier nu te spreken over het parkeerbeleid. Meer in het specifiek het 

terugdringen van parkeeroverlast in een groter gebied. Het voorstel van voorstel van het 

college behelst betaald parkeren voor velen nieuwe wijken in Groningen. Echter, in een 

maidenspeech heb je ook de kans om wat uit te zoomen. Meer betaald parkeren moet 

leiden tot meer ruimte op straat en meer leefbaarheid. Dat doet mij denken over de stad 

van de toekomst. Ik wil het hebben over wat mijn stad van de toekomst in mijn gemeente 

Groningen, zou moeten zijn. Deze jonge raad heeft de stad van de toekomst in zijn handen. 

In de stad van de toekomst zijn we dierbaar omgegaan met onze publieke ruimte en een 

parkeerplek voor de deur bleek toch minder leuk dan een park of een speelplek voor de 

deur. Daarom zijn we overgestapt naar deelvervoer door en in de stad. Buiten de stad zijn 

we binnen een uur voor een afspraak in de Randstad of in een natuurgebied in Friesland 

door middel van hogesnelheidslijnen of hyperloops. Echter, niet alleen het vervoer, ook de 

woningen zien er anders uit in de stad van de toekomst. Ruim opgezette wijken met veel 
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ruimte om te verblijven en te spelen zijn de norm, waarbij woningen door efficiënte bouw 

en nieuwe technologie goedkoop zijn en niet omdat ze klein en dicht op elkaar zijn. De 

behaalbare woningen mengen zich met smaak en subtiliteit tussen de oude waarden die we 

in deze stad koesteren. De verhuurdersmarkt is eerlijk en transparant. Panden worden niet 

omgebouwd tot studio's, maar er wordt waarde gehecht aan samenwonen, of dat nu is met 

studenten, ouderen of in een startershuis. Voor wie alleen wil wonen is dat uiteraard 

mogelijk, maar dat is niet de norm en hiermee gaan we de verindividualisering en 

vereenzaming in onze samenleving tegen. In de stad van de toekomst leven stadjes en 

studenten samen in deze mooie stad, waarbij de verschillen en gelijkenissen elkaar 

complementeren en versterken. De norm is een student die bijdraagt aan de stad op een 

maatschappelijke manier, door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een vereniging 

of simpelweg het zijn van een goede buur, richting je buurvrouw op leeftijd. De norm is ook 

een stad die een plek is om je rustig te ontplooien op de manier hoe jij dat wil, waardoor de 

stad bruidsend en feestend bestaat. Waar werk zoeken na je studie iets is wat je júist hier in 

Groningen doet. Een inclusieve stad, waarbij wij-zij-denken passé is en vooroordelen iets van 

het verleden. Ik ben geboren in Utrecht, maar verliefd geworden op Groningen. Ik vind het 

een enorme eer om hier namens Student en Stad deze prachtige gemeente nog mooier te 

gaan maken en langzaam toe te werken naar onze stad van de toekomst! Dank u wel. 

02:10:14 
Voorzitter: Dank u wel en hartelijk gelukgewenst met uw mooie bijdrage. Ik bied u straks een 

diner aan. Ja, een beetje groot denken hebben we net geleerd van Wieke Paulusma. Ik stel 

voor dat we toch proberen deze termijn af te ronden. Dan kan de wethouder even kauwen 

op zijn beanwoording. 

02:10:41 

De heer Koks: Ik heb mijn woordvoering nog niet - 

02:10:44 

Voorzitter: Ja, daarom zei ik van zullen we nu toch even proberen deze termijn af te ronden. 

02:10:49 

De heer Koks: Nadat ik mijn woordvoering heb gedaan. 

02:10:53 
Voorzitter: Ja, maar daar zitten we allemaal klaar voor, meneer Koks. We kunnen nu echt 

niet meer wachten. Is het ook uw maidenspeech, of niet? 

02:11:01 

De heer Koks: Nu, meneer de voorzitter, hoewel ik niet tot het jongerendeel van deze raad 

behoor en dus met de woorden van de heer Bosch niet zoveel te melden heb over de 

toekomst van deze stad, hoop ik toch dat hij deze mopperende muppet op de zijbankjes wil 

aanhoren. Voorzitter, er is al heel veel gezegd en we zijn het eens met de woordvoeringen 

van CDA, VVD en de Stadspartij. Ik wil nog eventjes onderstrepen dat vorige week of vorige 

keer, toen we het in de raad hadden over democratische vernieuwing, wij gezegd hebben 

dat dit college prima in staat is om een groot aantal groepen bewoners tegen zich in het 

harnas te jagen. Wij hadden de vorige keer nog een beetje het beeld dat dat kwam door de 

wat rammelende communicatieve vaardigheden van dit college, maar nu wordt expliciet 

gezegd in dit raadsvoorstel dat dit college geen behoefte heeft aan draagvlak en van 
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bovenaf deze parkeermaatregelen gaat treffen. Ik wil het college erop wijzen dat dit de 

zoveelste is in een rijtje van 25 of tegen de 30 – geloof ik – voorbeelden die we de vorige 

keer hebben aangedragen. Voorzitter, ik zei al, de andere oppositiefracties hebben al 

genoeg gezegd over het maatwerkparkeren en het ontbreken daarvan. Ik wil nog één 

opmerking maken en dat gaat over dat wij als de SP geen voorstander zijn van 

vergunningparkeren. Gratis ... Wel voorstander zijn vergunningparkeren, geen voorstander 

van betaald parkeren. Wij zijn voorstander van vergunningparkeren. Gratis wel te verstaan. 

Betaald parkeren is immers ook een verdienmodel van de gemeente. De jaarlijkse miljoenen 

die uit straatparkeren in de gemeentekas worden gestort, is de autobezitter gebruiken als 

melkkoe, terwijl er ook andere inkomensafhankelijke bronnen zijn voor de gemeentekas. 

Natuurlijk terugdringen van - 

02:13:00 
Voorzitter: De Partij van de Arbeid, meneer Van Niejenhuis. 

02:13:05 
De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, ik ben het wel met de heer Koks eens dat het betaald 

parkeren inkomsten genereert, maar we zijn ook een publieke instantie die dingen met dat 

geld doet die ten goede komen aan de inwoners van deze gemeente. Als u zegt, ik wil geen 

betaald parkeren zegt u dan ook dat alle bedrijven maar de auto's gratis mogen neerzetten? 

02:13:21 
De heer Koks: Nee, als u even mijn volgende zin tot u had genomen, dan zijn wij een groot 

voorstander van een inkomensafhankelijke bijdrage aan de gemeentekas. Hoe je het ook 

wendt of keert, betaald parkeren is geen inkomensafhankelijke bijdrage en daarom zijn wij 

voorstander van vergunningparkeren. Het college rechtvaardigt betaald parkeren met de 

filosofie dat iedereen die gebruik maakt van de gemeentegrond daarvoor moet betalen, met 

als gevolg dat autobezitters bijvoorbeeld in Hoogkerk gratis op 'onze grond' staan en 

bewoners in de Oosterparkwijk daar 100 euro per jaar voor moeten betalen. De PvdA-fractie 

die, helaas, de ideologische veren begin jaren '90 tot mijn spijt heeft afgeschud rechtvaardigt 

deze ongelijke behandeling met een grondprincipe in de kapitalistische economie: hoe 

schaarser de gemeentegrond, hoe meer je ervoor moet betalen. Daarom betaalt Ten Boer 

niets voor het parkeren en de binnenstad een paar honderd euro, economisch gezien. Laat 

de PvdA nu eens afstappen van die oude waardebepaling op economische gronden. Laat er 

eens wat welzijnsfactoren op los, zoals armoede. Dan is schaarste aan gemeentegrond in 

Selwerd fors hoger dan die in de Wilhelminalaan in Haren. Dank u wel. 

02:14:47 

Voorzitter: De heer Van Niejenhuis. 

02:14:48 
De heer Van Niejenhuis: Ja, Vooorzitter, zonder kapitalisme geen SP. Maakt de SP zich niet 

schuldig aan hetzelfde idee? U zegt, ik laat het van inkomen afhangen, dat is toch ook een 

kapitalistisch systeem? 

02:14:58 
De heer Koks: U zegt dat de inkomensafhankelijke bijdrage een kapitalistisch ... Nu, dan gaan 

we daar nog eens een keertje – nu de kroegen weer open zijn en de terrassen weer daar zijn 
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– een mooi ideologisch debat over voeren, waarin ik hoop dat u uw socialistische oorsprong 

niet uit de weg gaat. 

02:15:17 
Voorzitter: Het is echter niet zoals vroeger dat cafés al tot oneindige tijdstippen open zijn en 

dat zijn toch de tijdstippen, waarop u op uw best bent, meneer Koks. 

02:15:26 
De heer Koks: Gelukkig, gezien mijn leeftijd is er ook een limiet aan de tijd, waarop ik naar 

bed ga, Voorzitter. 

02:15:32 
Voorzitter: Wij gaan naar meneer Van Kesteren, de jongste in het gezelschap. 

02:15:35 

De heer Leemhuis: Voorzitter? Voorzitter, ik wilde nog een interruptie. 

02:15:38 

Voorzitter: Wie wil ... Ja, meneer Leemhuis. 

02:15:41 
De heer Leemhuis: Ja, ik had nog wel een vraag aan de heer Koks. De heer Koks noemt dat hij 

het liefst zou willen hebben dat er een inkomensafhankelijk vergunningsysteem zou komen. 

Nu, de heer Kok heeft denk ik het stuk wel gelezen en dat kan helaas niet, want anders 

hadden we misschien daar juist een oplossing voor kunnen vinden, maar dat mag niet 

volgens de wet. Dan is ook de vraag: vindt de heer Koks dat een bedrag van nog geen 15 

cent per dag een exorbitante aanslag is op de portemonnee van mensen die een auto 

bezitten die – als we het Nibud moeten geloven en waarom zouden we dat niet – per maand 

zo een 270 euro kost? Is dat niet een heel beperkte bijdrage voor al die voordelen die er ook 

zijn aan betaald parkeren, die ik eerder in mijn woordvoering noemde? 

02:16:29 
De heer Koks: Voorzitter, kijk, wij zijn geen voorstander van betaald parkeren, zoals ik net al 

zei. Wij zijn voorstander van vergunningparkeren, omdat betaald parkeren allerlei 

ongerijmdheden met zich meebrengt. Als je in Oosterpark betaal je 100 euro en als je in 

Selwerd woont, betaal je straks 45 euro. Kunt u mij uitleggen, waarom dat zo is? Betaald 

parkeren wordt dus gebruikt als melkkoe voor de gemeente. Hetzelfde als hondenbelasting 

dat wordt ook niet gebruikt voor hetzelfde doel. Wij zijn dus voor vergunningparkeren. Wij 

erkennen dat er parkeerproblemen zijn en die moeten via vergunningparkeren als 

instrument, er zijn nog andere mogelijkheden, opgelost worden. 

02:17:11 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

02:17:13 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, de PVV-fractie is in principe 

huiverig voor ongelimiteerd betaald parkeren, behoudens: als er volgens de bewoners een 

nijpend probleem is. De bekende burgerparticipatie, Voorzitter, maak er werk van. Niet 

alleen met mooie woorden in allerlei documenten, maar in de praktijk, zoals de Stadspartij, 

de VVD, CDA en de SP ook wel voor hebben gepleit. Inwoners worden al genoeg kaalgeplukt 

in deze gemeente. Het betaald parkeren, Voorzitter, is een verkeerde ontwikkeling. Het past 
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ook geheel in het anti-autobeleid en het GroenLinks fietsfetisjisme van dit college. Er 

worden problemen gecreëerd en gedefinieerd die niet overal aan de orde zijn. Maatwerk is 

dus nodig, Voorzitter en dus overleg met inwoners in wijken. De auto is voor heel veel 

gewone inwoners, ook in Haren, een ultieme wens. Onderhoud, parkeren, brandstof, 

verzekering, belasting ... men ligt er krom voor, Voorzitter. Het kost een vermogen, dus dan 

moet je als college en als gemeentebestuur ook heel voorzichtig zijn, als je de lasten voor de 

gewone gemiddelde automobilist verhoogd, want daar komt het in feite op neer. Ik sta dus 

volledig achter de goede betogen van de Stadspartij, de VVD, de SP ook – hoewel ik het niet 

vaak met ze eens ben, maar in dit geval wel – en ook het CDA, dus hulde voor deze partijen, 

Voorzitter, die de belangen en de wensen van het gewone volk hoog hebben. Dank u. 

02:19:07 
Voorzitter: Dank u zeer. Mag ik concluderen dat de heer Rustenbiel nog woordmelding 

wenst. Gaat uw gang. 

02:19:15 
De heer Rustebiel: Ja, dank u wel, Voorzitter, dank ook aan de warme woorden en her en der 

winden van alle partijen over onze woordvoering in de commissie en houd vooral ook de 

liefde voor ons coalitieakkoord vast. Wij denken inderdaad dat we nu verder hadden kunnen 

zijn, als we inwoners direct hadden meegenomen. Echter, het denken van de Parkeervisie, 

dat na invoering van betaald parkeren de bewoners de regie krijgen over hun eigen straat, 

dat kan nog steeds overeind staan binnen de kaders die hier vandaag vaststellen en daar 

zullen wij ook heel erg scherp op letten. 

02:19:43 

Voorzitter: Meneer Koks. 

02:19:44 
De heer Koks: Dan wil ik eventjes toch ook mevrouw ... Nee, Ietje. Ietje, hoe heet je ook 

alweer met je achternaam ... even aanhalen – ja, sorry, hoor – Zij constateerde inderdaad 

terecht: er gaat straks twee ton extra uit betaald parkeren opgebracht worden, hoeveel jaar 

denkt u dat het duurt, voordat al die wensen van al die bewoners in al die straten met die 

twee ton per jaar ingelost worden? Denkt u dat u dat nog zult meemaken in uw aardse 

bestaan? 

02:20:18 

De heer Rustebiel: Nu, volgens mij heeft D66 nooit de belofte gedaan dat wij alle wensen van 

alle inwoners hier zomaar kunnen realiseren. Wij doen niet aan dat soort van 'gratis bier 

beloven', dus volgens mij kunnen een aantal goede richtingen worden uitgezet binnen de 

plannen die nu voorliggen. Dat het allemaal zomaar opgelost is, al die problemen, dat is 

natuurlijk niet aan de orde. Dat hebben wij ook nooit gezegd in elk geval. 

02:20:41 
De heer Koks: Heeft u dan ook al een soort selectiemechanisme voor ogen: welke straat wel 

en welke straat niet en op welk moment ze aan de orde komen met die twee ton? 

02:20:49 
De heer Rustebiel: Ja, dus daar waar bewoners dat het liefste willen, maar daar kom ik 

zometeen op. 
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02:20:52 

Voorzitter: Nee, eerst meneer Ubbens nog, CDA. 

02:20:55 
De heer Ubbens: Ja bedankt, Voorzitter. Begrijp ik goed dat u zegt, het plan had beter 

gekund, als er inspraak was geweest, maar nu schuift u de inspraak naar voren en als er 

wordt besloten dat betaald parkeren wordt ingevoerd, dan mogen bewoners straks 

meepraten over de inrichting van de straat. Echter, nu hoor ik u al zeggen: "Ja, daar is heel 

weinig geld voor dat begrijpen wij ook wel". Wat is uw verhaal naar de inwoners toe? Gaat u 

nu met de inwoners in gesprek over de herinrichting of niet? Of gaat u dan wel in gesprek, 

maar er is geen geld voor. 

02:21:22 
De heer Rustebiel: Ja, ik denk dat u wel heel erg smal naar de budgetten kijk. Wij zijn in de 

stad bezig met een Warmtenet, met rioleringen, met vergroeningsplannen, met 

wijkvernieuwing, dus ook buiten de kaders van dit voorstel zijn er heel veel kansen om die 

plannen te realiseren. Wijkbudgetten, dus het hoeft echt niet allemaal uit dit voorstel 

betaald te worden, lijkt mij. 

02:21:38 
De heer Ubbens: Nee, maar Voorzitter, ik begrijp dus wel dat er een heleboel straten zijn die 

in ieder geval voorlopig de komende jaren niet aan de beurt komen. Dat begrijp ik wel. Er 

zijn dus straten die om wat voor reden dan ook toevallig heringericht moeten worden, wat 

eigenlijk buiten de Parkeervisie ligt en daar gaat u dan met de bewoners over in gesprek, 

maar in de rest van de straten niet. 

02:21:58 

De heer Rustebiel: Ja, zoals ik al zei, wij gaan met bewoners in gesprek, daar waar de 

bewoners zelf het liefste willen dat er wat aan hun straat gebeurt. Wij willen het college ook 

oproepen om die lijn te gaan hanteren. We weten dat het college zelf hele stevige 

opvattingen heeft over vergroening van openbare ruimte. Leg echter die bal nu echt bij de 

inwoners neer, want de ervaring leert – bijvoorbeeld in Selwerd, maar ook op andere 

plekken in Groningen – dat als je de bewoners de kans geeft om hun straat her in te richten, 

dan gaan ze echt wel voor het groen kiezen. Zeg niet aan de voorkant al, die richting uit die u 

zo graag wil, want dan verliest u daarmee die bewoners die zo belangrijk zijn en die ook 

allerlei ideeën hebben over hun straat. Dat is nu precies ook wat we denken dat in de 

Parkeervisie opgeschreven is en wat ook met dit voorstel nog ter hand kan worden 

genomen. Ja, Voorzitter, als we de inwoners verliezen bij plannen dan realiseren we ook 

onze eigen ambities niet. Dat is wel een beetje de zinsnede van de avond voor D66. We 

hadden net het afscheid van mevrouw Paulusma. Nu betaald parkeren. Straks hebben we 

het over de energieplannen. We staan wel een beetje op een kruispunt met elkaar en wat 

D66 betreft moeten we op het kruispunt niet linksaf gaan, maar rechtdoor gaan en zorgen 

dat we inwoners bij plannen mee blijven nemen. 

02:22:59 
De heer Sijbolts: Voorzitter? 

02:23:00 
Voorzitter: Ja, maar eerst mevrouw Jacobs. 
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02:23:03 

Mevrouw Jacobs: Dank u, Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik linksaf altijd een slecht 

idee vindt. We kunnen ook nog met elkaar rechtsaf gaan en dat is dat we, zoals u zegt, de 

plannen met elkaar nog beter maken. Heeft u daar ook over nagedacht? Wat kwam er uit 

die gedachte-exercitie? 

02:23:19 
De heer Rustebiel: Nu, in mijn gedachte-exercitie is het nog nooit zo geweest dat rechtse 

plannen altijd beter zijn, maar doet u een voorstel, dan kunnen we daar naar kijken. 

02:23:26 
Mevrouw Jacobs: Nee, het was niet de vraag of rechtse plannen altijd beter waren. Ik vroeg 

me af ... U had het erover dat we de plannen beter kunnen maken – dat was één van uw 

eerste zinnen – als we het samen hadden gedaan. Mijn expliciete vraag was dus of u ook 

bereid bent om de plannen alsnog beter te gaan maken? 

02:23:43 
Voorzitter: De heer Rustebiel. 

02:23:45 
De heer Rustebiel: Ja, en volgens mij kan dat binnen de kaders van het voorstel, wat nu 

voorligt maar dan moeten we wel met zijn allen sturing op gaan zetten. 

02:23:51 
Voorzitter: Meneer Sijbolts. 

02:23:52 
De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, wegen hebben ook een rotonde. Het makkelijke van een 

rotonde is dat je dan soms ook nog eventjes kunt terugdraaien en dan kom je misschien ook 

nog bij een kruising met verkeer van rechts – in dit geval onze inwoners en participatie – en 

dat laat je dan eventjes voorgaan, want je bent toch teruggereden. In het begin van uw 

betoog hoorde ik u volgens mij oproepen dat wij in algemene zin als gemeenteraad 

misschien toch wat meer liefde moesten hebben voor het coalitieakkoord. U trok net ook 

weer een aantal conclusies over dat draagvlak voor D66 belangrijk is. U deed daar vorige 

week ook een aantal oproepen toe, alleen het blijft een beetje vaag. U komt niet met daden. 

Ik heb het u vorige week ook gevraagd. U sprak een aantal goede woorden over het feit dat 

het college zich niet aan de Parkeervisie heeft gehouden en ook niet aan het coalitieakkoord. 

Stelt u nu ook een daad? Of moet ik dan misschien met u – zoals ik vorige week zei, toen had 

u het over de Febo – bij de Febo gaan bespreken? Onze inwoners hebben er behoefte aan 

dat D66 nu een keer een daad stelt. Als dat niet gebeurt, dan begrijp ik wel dat mevrouw 

Paulusma naar Den Haag is vertrokken. 

02:24:58 
De heer Rustebiel: Nee, volgens mij heb ik net in mijn woordvoering ook gezegd dat 

bewonersregie bij deze plannen straks heel belangrijk gaat zijn. We zullen straks bij de 

volgende onderwerpen ook een aantal voorstellen doen die specifiek op die energie-

onderwerpen van toepassing zijn, om die bewoners daar beter positie te geven. Ja, er is dus 

nog een wereld te winnen, als het gaat om het betrekken van bewoners en zoals ik al zei, dat 

is wel een beetje het thema vanavond, maar dat heeft u ook al gezegd. 
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02:25:18 

De heer Sijbolts: Voorzitter - 

02:25:19 
Voorzitter: Nee, nee. Mag ik bovendien de nestor vragen om zijn interrupties kort en 

krachtig te houden en dat geldt ook voor paar anderen van u. Dan concludeer ik dat de heer 

Rustebiel aan het eind van zijn betoog was. Ik word er opeens enorm voorstander van om 

zaken goed in de commissie af te handelen, maar dat geheel terzijde. Zijn we door de 

woordvoering van de raad heen of nog niet? Nee, ik zie dat 100% Groningen, de heer 

Moerkerk, nog een paar opmerkingen wenst te maken. Gaat uw gang. 

02:26:00 
De heer Moerkerk: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik heb nog een kleine woordvoering om het 

kort te houden. Regeren is vooruitzien. Dat is een addictum wat we graag als raad – denk ik 

– willen toepassen, maar we vinden dit voorstel een bruggetje te ver, als het gaat om 

regeren is vooruitzien. We moeten als gemeente toch in staat zijn om snel te kunnen 

manoeuvreren als bewoners klagen, indien ze het 'waterbed' signaleren. We zouden dus het 

liefst zien dat dat mechanisme wordt toegepast. Vooral ook omdat dit voorstel mensen tot 

lastenverhoging dwingt en de gevoelstemperatuur op dit vlak tussen burger en overheid is 

toch al niet zo al te beste qua ontwikkeling de laatste jaren. We vinden dit een zorgelijke 

ontwikkeling dat dit soort voorstellen toch lijken te worden ingevoerd, zonder draagvlak en 

waarschijnlijk met veel onbegrip. Dank u, Voorzitter. 

02:26:53 
Voorzitter: Ik kijk rond en concludeer dat de eerste termijn van de raad gedaan is. Ik had de 

heer Bosch een diner in het vooruitzicht gesteld. Weet je wat, ik doe het voor u allemaal. Ik 

kijk even naar de griffier of daar nog een orde van dienst is. Die is op het laatst aangepast, 

om het helder te maken. Als u naar buiten gaat, dan is er vast iemand die u naar de juiste 

plek wijst. Ik wens u allemaal smakelijk eten en wij zien elkaar om kwart voor acht weer 

terug. Kwart voor acht. 

03:28:43 
Voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik verzoek de raadsleden hun plaats 

weer in te nemen, inclusief mevrouw Jacobs. Het is altijd gezellig bij meneer Pechler, maar 

toch roept de plicht. Ik deel u mede in de eerste plaats dat wethouder Diks en wethouder 

Chakor hun eigen weg hebben moeten kiezen. Dus die zijn niet meer in deze vergadering. 

Dat de heer Visser zich inmiddels wel weer in ons midden bevindt, die telt voor twee. Dus 

dat is mooi, dan is toch het evenwicht weer hersteld. Dat ik een telefoon heb gevonden met 

drie leuke kinderen of drie leuke kleinkinderen. Wie zijn telefoon mist en als beeld drie hele 

leuke kinderen heeft, die kan zich bij mij melden. Tot slot van de pauze, als oogst hebben we 

nog de vraag die ons allen heeft beziggehouden, of de motie van de PVV ook zal worden 

ingediend of niet. Van spanning heeft niemand meer een hap door de keel kunnen krijgen. 

Maar, meneer Van Kesteren, wat gaat u met uw motie doen? 

03:31:10 
de heer Van Kesteren: Ik denk dat ik hem gewoon indien Voorzitter. Het zou zonde zijn van al 

het werk wat wij erin hebben zitten. 
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03:31:17 

de heer Van Kesteren: Dan stel ik voor dat de wethouder die meeneemt in zijn 

beantwoording. We gaan wel proberen om dat wat staccato te doen, omdat ik u ruim de 

gelegenheid heb gegeven eerste termijn te doen. Maar we hebben ook nog een paar andere 

onderwerpen en moties, dus probeer nu een beetje geserreerd te reageren op uw 

interruptiebehoefte. De wethouder. 

03:31:43 
de heer Schuiling: Dank u wel, Voorzitter. Ook vorige week natuurlijk besproken in de 

commissie, en eigenlijk is de essentie van het voorstel dat we de parkeeroverlast willen 

oplossen en niet voor ons uitschuiven. We zien in alle wijken de problemen die er zijn en ook 

de problemen die er gaan komen. U kent de smeekbedes. Het blijkt ook uit alle gesprekken 

die we gevoerd hebben de laatste tijd, in de Indische buurt, Selwerd-Zuid, rond Helperplein 

en Oosterpark. Dat levert allemaal teleurgestelde bewoners op, namelijk de bewoners van 

de wijken daarnaast, waar geen betaald parkeren werd ingevoerd, omdat zij zich de dupe 

voelden en opeens dat zoekverkeer en hun eigen auto niet meer voor hun eigen deur 

konden parkeren. Dat geldt ook voor ontwikkelingen die we kunnen voorzien. Rondom het 

Martiniziekenhuis bijvoorbeeld. Dat groeit en dat wordt groter en dat betekent dat daar 

meer ruimte moet zijn. Dat betekent dat er ook een grotere parkeerdruk kan komen. De Ale-

locatie, u weet het, ook die wordt daar ontwikkelt en dat betekent ook op het moment dat 

we daar het parkeren binnen eigen ontwikkeling willen oplossen, dat dat alleen maar kan als 

er betaald parkeren is. U kent de geschiedenis van De Woldring Locatie. U kent ook het 

waterbedeffect. Dat het waterbedeffect optreedt in honderd procent van de gevallen op 

hun. Dat betekent dat we een sturingsinstrument nodig hebben. Dat sturingsinstrument 

heet betaald parkeren en daarmee komt ook de gereedschapskist, waar u naar wijst, in zicht. 

En maatwerk per wijk. Dat kan zijn in de ene wijk een quotum, in de andere wijk gaat het 

over de tweede auto of een deelauto voorziening of een parkeervenster aanpassen. Dat zijn 

gesprekken die we met de wijken voeren op dit moment: de Zeeheldenbuurt, de 

Pastratenbuurt een aantal plekken, waar ze zeggen: kan het parkeerregime voor onze wijk 

maatwerk worden. Dat is wat we doen en dat dat tot verschillende oplossingen leiden. Maar 

we hebben die gereedschapskist nodig en die gereedschapskist krijg je alleen met het 

regime van betaald parkeren. Meer parkeerplaatsen in de wijken bijvoorbeeld, lost dat ook 

niet op. En nog los van of je dat zou willen, u heeft de handtekeningenactie van de 

[onhoorbaar] wel de gezien. Het zou kunnen dat je die bomen daar wegdoet, daar ga je 

parkeerplaatsen van maken zonder betaald parkeren. Dat betekent dat die plaatsen vol 

worden en dat het probleem niet is opgelost, maar dat je wel groen kwijt bent. Juist wat er 

gaat gebeuren met overtollige parkeerplaatsen die ontstaan op het moment dat het betaald 

parkeren in de wijk is ingevoerd, ook dat zien we overal. Dat is wat we met de wijk gaan 

bespreken en dat is ook expliciet onze doelstelling. Dat geven wij ook aan het in het voorstel. 

Waar betalen wij dat van? Er zijn partijen die dat noemen. Dat is wat ik vorige week al 

aangaf met het voorbeeld van Selwerd-Zuid. Vorig jaar hebben wij besloten dat daar betaald 

parkeren komt. Een paar weken geleden hebben we u de brief gestuurd, waarin staat hoe 

we dat willen aanpakken. Dat is een combinatie van bijvoorbeeld wijkvernieuwing in 

Selwerd, maar ook ontwikkeling van WarmteStad. Dus die ontwikkelingen samen zorgen 

ervoor dat een jaar na het invoeren van het betaald parkeren, ook inderdaad aangepakt kan 

worden, hoe de straat eruit kan zien. Brede stoepen, parkeerpleinen etcetera. Zoals de wijk 
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dat wil, waar ook uitgebreid met de wijk over gesproken is. Is er draagvlak? U vraagt ernaar. 

Ook in de parkeervisie ziet u wat het draagvlakbegrip betekent of kan betekenen. Is dat altijd 

vijftig procent plus één? Of kan dat ook een significante minderheid, zijn die zware 

problemen heeft en waarvan we zeggen: we zien die problemen, we herkennen die 

problemen, de cijfers bevestigen die problemen. We kunnen dan niet zeggen: we doen niets. 

Dat betekent dat je dat moeten aanpakken en ook de problemen die je ziet aankomen 

voordat ze optreden, moet je aanpakken. 

03:35:34 
Voorzitter: Meneer Koks had nog een opmerking. 

03:35:36 
de heer Koks: Ja, Voorzitter. De wethouder heeft het de hele tijd over betaald parkeren. Is de 

wethouder het met de SP-fractie eens, dat het net zo goed vergunningparkeren zou kunnen 

zijn? Daar waar je dezelfde effecten mee kunt bereiken. 

03:35:58 
de heer Schuiling: Nee, Voorzitter. Vergunning parkeren betekent dat alleen de mensen die 

een vergunning hebben, daar mogen parkeren. Dus dat betekent dat gasten of kort 

parkeerders daar dan niet mogen parkeren. Daarnaast betekent vergunning parkeren ook 

een handhaving van een Mulderfeit. Dat betekent ook dat de handhavingskosten voor ons 

zijn, maar de boetes en naheffingenaanslag, die gaan naar het Rijk. Zou dat gratis zijn, dan 

zou het ook een gat in de begroting opleveren van enkele miljoenen. U weet dat. Dus 

vergunning parkeren is niet de oplossing. 

03:36:35 
Voorzitter: De heer Sijbolts. 

03:36:37 
de heer Sijbolts: Dank u. Ik hoor de wethouder zeggen dat we ook vooruit moeten kijken. 

Dan ben ik op zich wel met de wethouder eens. Alleen, dat kunnen we dan toepassen 

wanneer we dat willen. Het lijkt een beetje alsof het college dat dan als excuus gebruikt om 

draagvlak over te slaan. Kan de wethouder mij aangeven hoe het college dat dan weegt? 

Wanneer wel, wanneer niet? Want op die manier kun je natuurlijk alles verkopen. 

03:37:06 
de heer Schuiling: Uw opmerking dat er geen draagvlak zou zijn, die lijkt me niet terecht. U 

kent het dossier van, dat wij getiteld hebben: doe er iets aan, wat zo kan het echt niet 

langer. Dat dossier kent u, tientallen gevallen, hondereden gevallen. Handtekeningenacties, 

smeekbedes uit de wijken. Het voorbeeld is net genoeg ook genoemd in de raad over wat er 

gebeurt in de Indische buurt. Waar betaald parkeren is ingevoerd tot aan een bepaald 

gebied. En op twee maart tot aan nu, zijn de smeekbedes: voer het ook bij ons in. Dat is niet 

een enkel geval, dat is in honderd procent van de gevallen dat dit gebeurt. In alle gevallen is 

het, dus waterbedeffect treedt op, dat weten we. Dat betekent ook dat we dus nu moeten 

handelen om problemen in de toekomst te voorkomen. Er werd gezegd: leg het dan uit en 

dan vinden we het een goed idee. Dat is natuurlijk al gedaan. Bijvoorbeeld in die Indische 

buurt waar ik het net over had, maar ook in de Oosterparkwijk. Die hebben wij opgedeeld in 

vijf verschillende wijken, vijf verschillende delen. Drie delen van betaald parkeren. En een 

week, een maand later, nadat dat daar werd ingevoerd, zeiden wijk vier en vijf: 'Wij willen 
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dat ook.' Als het draagvlak vijftig procent plus plus één is, is dat een te enge definitie van het 

draagvlak. Ook in de parkeervisie zelf wordt gezegd: dertig procent, zeventig procent, is dat 

dan draagvlak? Hoe ernstig moet het probleem zijn? Er zijn mensen die zeggen: 'Ja, daar zijn 

ook mensen die die tegen betaald parkeren stemmen, die hun auto op hun eigen terrein 

kunnen parkeren of die helemaal geen auto hebben. Die bepalen mee of ik al dan niet 

betaald parkeren kan krijgen en al dan niet een eigen auto voor mijn eigen deur zou kunnen 

zetten of in de buurt van mijn eigen deur. Dus in die zin hebben we geleerd van het 

verleden. 

03:38:49 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren heeft nog een vraag. 

03:39:03 
de heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. ik hoor de wethouder zeggen: 'Geld, inkomsten, het 

gaat in de begroting.' Dat is toch een belangrijke motivatie, om betaald parkeren in te 

voeren? Elke inwoner wil graag zijn autootje pal voor de deur. Ik vraag me af waarom een 

college dat niet kan regelen voor de inwoners. Is de motivatie dan van het college: ja, dan 

slaat dat een gat in de begroting, als we daaraan toegeven. Onder het mom van, ja dat gaat 

ten koste van het groen, want dat gebruikt GroenLinks meestal als argument. Is daar niet 

iets te regelen? De SP heeft ook al aangegeven dat door de vergunningen de mensen in elk 

geval hun auto voor de deur hebben. Want is het meest kostbare bezit. Die willen ze graag 

voor de deur. Kan dat niet geregeld worden? 

03:39:49 
Voorzitter: Als u mij dat vraagt, ik zie niet voor mij hoe dat in de binnenstad geregeld zou 

kunnen worden. Dat iedereen zijn auto voor zijn eigen deur zou kunnen krijgen. Los van of je 

dat zou willen, maar volgens mij is dat niet te regelen. het betekent dat je daar een quotum 

moeten hebben, het betekent dat je niet meer bewonersvergunningen kunt uitgeven dan 

dat er plekken zijn. Het aantal plekken is beperkt. We parkeren niet meer op de Vismarkt, 

we parkeren niet wat op de Grote Markt, omdat we dat met zijn allen niet de juiste invulling 

vinden van de openbare ruimte. Dat is natuurlijk ook het doel hiervan, om die openbare 

ruimte te kunnen herinrichten. Zodat ook de mensen die geen auto hebben, ongeveer de 

helft van de Groningers heeft een auto en de andere helft heeft dat niet, dat die ook kunnen 

genieten van die openbare ruimte, waar zij ook onderdeel van uitmaken en dat op een 

goede manier willen vorm laten geven. Als het gaat over het invoeren van betaald parkeren, 

ik wijs u erop er bestaat al betaald parkeren. Dat betekent ook dat het een onderdeel is van 

de begroting. Elk jaar wordt er tussen drie, drie en een half miljoen overgemaakt naar het 

concern als geheel, vanuit het parkeerbedrijf. Als het gaat over deze uitbreiding, geven we 

ook expliciet in het raadsvoorstel aan, dat meeropbrengst terugvloeien naar de herinrichting 

van de wijken en buurten waar betaald parkeren geldt. Dus inderdaad voor die uitbreiding 

naar de derde schil, is het spekken van de gemeentekas niet het doel. Want juist het 

herinrichten, het herwinnen, het fraaier maken van de openbare ruimte, dat is hierbij het 

doel. ChristenUnie vraagt: houd contacten met die mantelzorgers. Jazeker dat doen we. Dat 

is breder dan natuurlijk parkeren alleen. We zijn trots en blij en gelukkig met onze 

mantelzorgers. Een belangrijk element van onze samenleving natuurlijk, dat hoeft niemand 

uit te leggen. Het is breder dan alleen parkeren, maar ook in parkeren vindt dat zijn plek, de 

manier waarop wij denken goed met mantelzorgers om te kunnen gaan. De amendementen 
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van het CDA vraagt om in Corpus den Hoorn en Hoornsemeer geen betaald parkeren in te 

voeren. Ik heb u net gewezen op de intentie om niet alleen het probleem op te lossen die 

opgetreden zijn, want dan dan loop je altijd achter de feiten aan en krijg je ontevreden en 

teleurgestelde bewoners, maar ook om problemen op te lossen voordat ze optreden. Juist 

op die wijk. Ik heb u verteld over het Martiniziekenhuis, over de groei van het ziekenhuis, 

over de ruimtebeslag die dat gaat innemen, een extra gebouw misschien van het 

Martiniziekenhuis dat ergens moet komen, de druk op het parkeren, want daar kun je alleen 

maar sturen. Je kunt alleen maar de gereedschapskist inzetten op het moment dat daar 

betaald parkeren is. Hetzelfde geldt voor de Alo-locatie. We willen geen tweede Woldring, 

waar we achter de feiten aanlopen. Bij de Alo-locatie daar dwingen we om de 

parkeerproblemen op eigen terrein op te lossen. Dat gaat natuurlijk geld kosten van de 

mensen die daar gaan wonen. Die gaan hun auto gratis op de weg zetten, op het moment 

dat daar geen betaald parkeren regime is. Hetzelfde geldt voor het Stadspark. In het 

Stadspark is betaald parkeren. Dat past bij alle fysische die we hebben. Op het moment dat 

daar een groot evenement is, zullen die wijken vollopen met geparkeerde auto's, wat 

mensen niet willen. Het is vergelijkbaar met FC Groningen, als die een thuiswedstrijd heeft. 

Dus we hebben dat gereedschapskist nodig, om maatwerk te kunnen geven in elke wijk. 

Daarom ontraadt het college dit amendement. 

03:43:12 
Voorzitter: De heer Ubbens, CDA. 

03:43:14 

de heer Ubbens: Bedankt Voorzitter. Is het dan ook zo dat u het onderzoek naar draagvlak 

niet wilt? Want het college zegt: 'We hebben lef, we tonen daadkracht.' Maar is het ook 

enigszins zo dat u dat die uitkomsten niet wilt hebben, omdat dat het alleen maar 

ingewikkelder zou maken? Dus u vraagt de bewoners niet in Corpus den Hoorn: 'Wilt u 

betaald parkeren?' Want u bent eigenlijk bang voor de uitkomsten van het onderzoek. Die 

bewoners hebben nu nog helemaal geen probleem. Er zijn maar vijf klachten. In een aantal 

wijken was: klachten is betaald parkeren. Nu zijn die klachten er niet en dan komt u weer 

met andere argumenten aan. Maar als u daar had onderzocht, denkt u dat daar veel 

draagvlak is voor betaald parkeren in Corpus den Hoorn op dit moment? 

03:43:58 
de heer Schuiling: Ik weet niet precies wat u bedoelt, waar ik bang voor zou zijn als er geen 

betaald parkeren zou zijn in Corpus den Hoorn. Waar ik bang voor ben, is dat er een 

probleem gaat ontstaan, dat we zien aankomen en dat we niet gaan oplossen. Dat we 

zeggen: we lossen het pas op het moment dat het ontstaan is. Lp het moment dat het 

Martiniziekenhuis uit gaat breiden, op het moment dat Alo-locatie gebouwd wordt, op het 

moment dat er evenementen zijn in het Stadspark, op het moment dat de aanliggende wijk 

als de Weijer, als daar betaald parkeren is ingevoerd. Dan pas ontstaat het probleem en dan 

pas gaan we hardlopen en gaan we het probleem oplossen. U ziet ook dat Corpus den Hoorn 

achteraan in de rij staat als het gaat om betaald parkeren in te voeren. Dus dat gaat niet 

volgende week gebeuren. Maar de essentie is dat we een probleem willen oplossen, voordat 

het optreedt. 
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03:44:45 

de heer Koks: Ik heb de indruk dat wij tot een afronding kunnen komen, wethouder. 

03:44:51 
de heer Schuiling: Nog twee moties Voorzitter. Motie zestien van de PVV, waar wij zojuist 

over gesproken hebben: laat de inwoner niet het kind van de parkeerrekening worden. Ik ga 

de punten bij langs: alles in het werk te stellen om ze met zo weinig mogelijk parkeerkosten 

op te zadelen. Ik zal straks iets zeggen over de tarieven, naar aanleiding van de andere 

motie, bij punt twee: de tarieven zo laag mogelijk te houden. In de tweede en derde: gratis 

vergunningen te verstrekken. Over vergunningen hebben we het net gehad. Over de prijs 

daarvan zal ik straks met de motie van het CDA iets zeggen. Het waterbedeffecteffect 

voorkomen: dat is precies wat we willen, dank u wel. En het vijfde punt: tweede en derde 

schil, voldoende parkeervakken creëren, alleen voor vergunninghouders. Dat betekent dat u 

zegt dat dat bezoekers van de stad, de bezoekers van de binnenstad, daar niet zouden 

kunnen parkeren, omdat parkeervakken alleen voor vergunninghouders zijn. Dat vinden wij 

een onwenselijke situatie. Dus het college ontraadt deze motie. Motie eenentwintig, 

Voorzitter: eerlijke tarieven betaald parkeren. Het CDA, Stadspartij SP, en VVD vragen om de 

verhouding tussen de tweede en derde schil opnieuw te bekijken. Ten tijde van de wensen 

en bedenkingen hadden we een tarief van vijfenzeventig euro voor de derde schil en rond de 

honderd euro, achtennegentig euro, voor de tweede schil. Dat verschil was relatief klein. Op 

verzoek van de raad van de wensen en bedenkingen waar we op ingegaan zijn, is het tarief 

in die derde schil wat lager gemaakt, dus die afstand tussen de tweede en derde schil is 

groter geworden. Ik wil eigenlijk verder gaan dan de motie. Ik wilde het voorstel geven dat 

de bezoekersvergunning, de prijs van de bezoekerspas, dat we die willen heroverwegen. Dat 

die hele systematiek daarvan, ook omdat we zien dat er misbruik gemaakt wordt van de 

systematiek zoals die nu is. Maar ik wil met u kijken naar de hele tarievenstructuur. Dan 

hebben we het over de tarieven van kort parkeren, dan hebben we het over de tarieven van 

de bewonersvergunningen voor de eerste, tweede en derde schil, de verhouding 

daartussen, het tarief voor de bezoekerspas, voor mijn part ook nog de tarieven van de 

parkeergarage erbij. Zodat we naar het hele systematiek kijken van de tarieven voor het 

parkeren. Let wel, het kan begrotingseffecten hebben. Maar je zou de onderlinge 

verhouding zo kunnenm maken dat het begrotingseffect nihil is, omdat je verwacht dat dat 

er niet is, of heel beperkt. Ondertussen kun je wel aan de knoppen draaien. Ik weet dat u 

vorige week zei: de afstand tot de binnenstad, of de dichtheid van de bebouwing in relatie 

tot het aantal parkeerplekken wat er is, dat zouden allemaal afwegingen kunnen zijn, 

waarmee wij aan die knoppen kunnen gaan draaien. Maar de tarievenstructuur en de 

onderlinge verhoudingen daartussen, is een knop waar u als raad aan kunt draaien. Het 

college is bereid u daarvan een voorstel of misschien verschillende voorstellen te doen, hoe 

die knoppen afgesteld zouden kunnen worden, zodat het past in de doelstellingen die u als 

raad daarmee heeft. Dus ik wil verder gaan met die motie en u toezeggen dat we die 

discussie willen voeren. Dat gaan we wel op een zorgvuldige manier doen. Dus of die 

uitkomst daarvan in deze collegeperiode bij u komt, dat durf ik niet te zeggen. We gaan er 

wel ons best voor doen, omdat bij u te brengen. Tot zover Voorzitter, mijn bijdrage. 

03:48:01 
de heer Schuiling: Dank u zeer. Gelet op de de commissiebehandeling en de uitvoerige 
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eerste termijn en de beantwoording, wil ik u voorstellen dat we overgaan tot stemming rond 

het amendement en de motie. Ik kijk even naar de indieners van motie onder nummer 

eenentweintig, of gelet op de toezegging vanuit het college om het onderzoek nog wat 

breder op te pakken, of er nog behoefte is om deze motie in stemming te brengen, of dat 

men daar geen behoefte meer in heeft. Wel in stemming? Ok. Kunnen wij overgaan dan tot 

stemming over het amendement en de moties, meneer Bosch? 

03:48:55 
de heer Bosch: Ik zou graag een stemverklaring willen afgeven. Die is dan voor amendement 

één, vijf en zestien, tegen omdat we niet begrijpen dat we de kennis die wij als gemeente 

hebben, niet kunnen gebruiken en daarom eerst nu problemen moeten creëren voordat we 

ze mogen oplossen. 

03:49:11 

Voorzitter: De heer Sijbolts. 

03:49:14 
de heer Sijbolts: Ik zou graag een korte tweede termijn willen aanvragen, om een motie in te 

kunnen dienen. 

03:49:17 

Voorzitter: Gaat uw gang. 

03:49:20 

de heer Sijbolts: De wethouder sprak over het gehoor geven aan smeekbedes van de 

inwoners. Daar moeten we inderdaad gehoor aan geven, maar dat moet wel op basis van 

een totaalbeeld. Er zijn legio voorbeelden van inwoners die ook smeken om inspraak en om 

draagvlak, die smeken om betrokken te worden en mee te mogen praten, goede ideeën 

hebben en graag invloed hebben op hun leefomgeving en aan de voorkant betrokken willen 

worden. Er zijn inderdaad in de gemeente Groningen veel belangen en opgaven en weinig 

ruimte. Maar het collectieve belang gaat soms voor het lokaal belang. En participatie lijkt 

dan een hele opgave. Tegelijkertijd vereist kaders stellen door de raad, dat raadsleden 

inzicht moeten hebben in de samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en dat 

kunnen afwegen van verschillende belangen. De gemeenteraad moet in staat worden 

gesteld om een goede afweging te kunnen maken op basis van de juiste feiten, de juiste 

onderbouwing en de juiste belangenafweging. Daarover dienen de fracties van de 

Stadspartij, SP, PVV, 100% Groningen, CDA en VVD een motie in, om draagvlak voortaan van 

groot belang te laten zijn bij toekomstige planvorming. 

03:50:34 
Voorzitter: Heb ik die motie al of niet? 

03:50:36 
de heer Sijbolts: Als het goed is wel. 

03:50:43 
Voorzitter: Goed, maar daar hebben we nog geen kennis van. Kan ik ervan uitgaan dat we in 

ieder geval nu kunnen beginnen met de stemming over het amendement? Dat is het geval. 

Zijn er nog andere stemverklaringenen? Dat is niet het geval. Dan open ik de stemming voor 

het amendement van CDA, Stadspartij SP, VVD. Geen beslissing, betaald parkeren Corpus 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 28 APRIL 2021 19.00 UUR 
 

den Hoorn. Ik open de stemming. Wij gaan wel sluiten. Uitgebracht: tweeënveertig 

stemmen. Voor vijftien, tegen zevenentwintig. Het amendement is verworpen. Dan hebben 

we de motie onder nummer zestien van de PVV: laat de inwoners niet het kind van de 

parkeerrekening worden. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Uitgebracht: 

drieënveertig stemmen. Voor drie, tegen veertig. De motie is verworpen. Dan de motie 

onder eenentwintig van CDA, Stadspartij SP, VVD: onderzoek eerlijke tarieven betaald 

parkeren. Ik open de stemming. Drieënveertig stemmen uitgebracht. Ik sluit de stemming en 

dat is unaniem aanvaard. En dan de motie van Stadspartij SP, CDA, 100%, VVD en Partij voor 

de Vrijheid met als strekking, zoals zojuist door meneer Sijbolts aangegeven, om draagvlak 

voortaan van groot belang te laten zijn bij toekomstige planvorming. Wenst iemand daar 

nog een stemverklaring over af te leggen? Data is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Ik 

open de stemming. Uitgebracht drieënveertig stemmen. Ik sluit de stemming. Voor twintig, 

tegen drieënwintig, waarmee deze motie is verworpen. Dan ben ik bij het voorstel zelf. 

Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Mevrouw Jacobs, VVD. 

03:56:36 

mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ondanks dat mijn fractie niet in de basis tegen 

betaald parkeren is en ook voor de parkeervisie heeft gekozen, kunnen we toch niet achter 

de manier waarop dit besluit tot stand dreigt te gaan komen zijn en daarom zal mijn fractie 

tegenstemmen. 

03:56:50 
de heer Schuiling: Anderen nog? Gaat uw gang. 

03:56:54 

de heer Koks: Aangezien wij in de basis tegen betaald parkeren zijn en we deze aanpak van 

het college slecht vinden, draagvlak, zullen we tegen dit raadsvoorstel kiezen. 

03:57:08 

Voorzitter: Dank u. Meneer Moerkerk 100%. 

03:57:14 
de heer Moerkerk: Mijn fractie zal tegen het voorstel stemmen. Wij zouden graag voor willen 

stemmen voor de vergroening. Maar helaas zit dat hier verweven. Daar wil ik het bij laten. 

03:57:25 
Voorzitter: Goed, dan gaan we stemmen. Ik open de stemming. Uitgebracht drieënveertig 

stemmen. Ik sluit de stemming. Voor achtentwintig, tegen vijftien. Het voorstel is aanvaard. 

Dan komen we bij agendapunt zes b. Dat is de Gebiedsvisie Meerstad Noord. Daar is een 

drietal moties op ingediend. Wie mag ik het woord geven? Meneer Boter, VVD. 

03:58:44 
de heer Boter: Dank u wel, meneer de Voorzitter. Ik wou de tijd wat bekorten, dus ik neem 

het onderwerp wat op zes b staat gelijk mee, omdat ik daar ongeveer hetzelfde over wil 

zeggen. Dan hoef ik dat niet te herhalen. Ik begin waar het vorige onderwerp afgesloten is, 

namelijk het woord draagvlak. Een woord dat je vaak hoort als het gaat over acceptatie van 

projecten in het ruimtelijk domein. Of het nu gaat om een groot bouwwerk, een nieuwe 

schutting van de buren, een nieuw bedrijventerrein of, zoals vandaag, een zonnepark of 

windmolenpark. De basis is draagvlak en acceptatie voor iedereen van deze nieuwe 
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ontwikkelingen. Maar wat is nu draagvlak, en hoe bereik je dat? Een vraag die makkelijk lijkt, 

maar waar onze fractie toch wat mee geworsteld heeft. Draagvlak kan zijn, dat iedereen 

volmondig instemt met het voorliggende plan: een zonnepark bij Meerstad Noord of een 

windpark bij Roodehaan. Of is het meer, dat iedereen meegenomen wordt in de plannen en 

zich serieus genomen voelt? Wat ons betreft is het laatste meer het geval. Het eerste plan 

wat honderd procent juichend ingestemd mee wordt of na corona de polonaise wordt 

ingezet, zal nog geboren moeten worden. Zie de verschillen die wij bij elk discussiepunt ook 

hebben hier in de raad. De draagvlak en de acceptatie voor de voorliggende plannen kan 

bereikt worden door middel van participatie. Jet traject waarin omwonenden en 

belangenhebbenden vragen kunnen stellen. 

04:00:00 
de heer Boter: Input kunnen leveren en mee kunnen praten, of beslissen over plannen. De 

uitvoering van plannen en het beheer van de plannen in hun directe leefomgeving. Nu zit er 

aan de participatie bij de windverkenning, maar ook bij de gebiedsvisie van Meerstad-Noord 

wel een probleem. In grote getale melden bewoners en belanghebbende zich, los van uw 

voorkeur, voor duurzame energie, windmolens, zonneparken, dat ze zich niet gehoord 

voelen, geen antwoord op hun vragen krijgen, niets wordt gedaan met de input, niets 

gedaan wordt met de geuite zorgen en of ze zich niet serieus serieus genomen voelen. Dit 

doet wat met het raakvlak voor zonne-energie in de Lagelandpolder en de windenergie in 

Roodehaan en Engelbert. Inhoudelijk snappen we als fractie, dat er een noodzaak bestaat 

om tot een verandering te komen van een mix van gebruikte energie, minder fossiele 

brandstoffen en meer hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld wind en zon. In de basis, dat 

hebben wij in ons verkiezingsprogramma gezet, zijn we niet zo voor windmolens op land. 

Maar als er een gedegen participatie is en daaruit komt dat er voldoende draagvlak is voor 

windmolens, wie zijn wij dan om daar tegen te zijn? Dus wij zullen ons dan ook niet 

verzetten tegen wind- of zonneparken binnen onze gemeentegrenzen. Kortom, als we de 

duurzaam in onze energieopwekking willen realiseren, dan moeten we wel extra ons best 

doen voor draagvlak en misschien wel meer compensatie en dergelijke verzorgen, om onze 

doelen te bereiken. Met name als de grootste partij van onze gemeenteraad GroenLinks is, 

en dat toch hoog in het vaandel heeft. Kijk bijvoorbeeld pagina drieëntwintig van het 

coalitieakkoord nog eens na, waar toch staat dat de ambitie voor verduurzaming samen met 

inwoners wordt gedaan. Dit is de reden dat wij de motie die ingediend is door GroenLinks op 

de windverkenning straks, dat zeg ik nu maar vast even, mede indienen en ondersteunen 

vanwege het participerende karakter van het feit dat we zelf een motie hebben ingediend, 

maar ook zien dat er een motie van D66 is, die veel raakvlakken heeft daarmee. Voor beide 

moties zijn wij wel een voorstander, maar onze eigen motie is wel van belang, want dat gaat 

bij Meerstad-Noord wel om participatie, voordat de gebiedsvisie wordt vastgesteld. Zodat 

de participaties bij de gebiedsvisie, anders dan wat deze D66 stelt en mede indieners 

zeggen: we stellen de gebiedsvisie vast en gaan dan de participatie nog eens doen. Waarom 

vinden we dat? De gemeente is eigenaar van het grootste gedeelte van de gronden van deze 

ontwikkeling, heeft een financieel belang, het energiefonds en andere zaken, en de 

gemeente is ook nog eens uitvoerend initiatiefnemer en eigenaar. Dus dat geeft toch wel 

wat druk voor de gemeente, voor ons, om te zorgen dat die participatie wel ingestoken 

wordt vanwege al deze verschillende petten die we hebben. Laat ons vooral dan zorgen dat 
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de participatie en de medezeggenschap van omwonenden van grootschalige zon- en 

windinitiatieven, zodanig wordt geregeld dat zij ook aan tafel zitten. Dat kan participeren zijn 

in een beheerholding of iets dergelijks, delen van de inkomsten en dat er echt naar hun 

geluisterd wordt. Niet alleen het draagvlak wordt dan beter, maar je zou kunnen zeggen: het 

bevordert de deugdelijkheid van onze besluiten. Dat zeg ik toch maar even als jurist. Een 

ander punt ten aanzien van wind- en zonneparken, is dat de netcapaciteit aan de oostzijde 

van de stad nog wel te wensen overlaat. Er is niet veel ruimte. Aan de westzijde is nog wel 

wat ruimte. Dus je zou kunnen kijken naar plekken waar je zonne-energie met een kleine 

zonnepark bij Meerstad- Noord zou kunnen zijn realiseren, omdat dat voor de netcapaciteit 

handiger is en je business case, voor in ieder geval Meerstad-Noord wat draaglijker maakt, 

en die kosten niet door ons allemaal als inwoners moeten worden gedragen. Dan kun je ook 

nog stellen dat zonne-energie ook wel een lastige wordt, als we dat op grote schaal doen. 

Dat zie je in een land als Denemarken ook met windenergie. Het wordt opgewekt op 

momenten dat de energieprijs duikelt omdat er te veel energie is en het wordt niet 

oppewerkt als de energieprijs hoger is, omdat het bijvoorbeeld nacht is en we allemaal de 

lampen aandoen. Een idee van onze fractie zou dan ook zijn om bij de Lagelandpolder wel 

het initiatief en de motie van de SP te volgen en het initiatief met name van de 

Lagelandpolder zelf, om dat park kleiner te maken en bijvoorbeeld de P+R-parkeerplaatsen, 

P3 naast de Euroborg, het Zernike Campus heeft ook een heleboel parkeerruimte. Ik bedoel, 

op steen is weinig ecologie dus een dakje boven je auto, dat vinden wij als VVD niet erg. Dan 

blijft die schoon en droog, hoef je hem minder vaak te wassen en dat is ook wel beter voor 

het milieu. Dat idee wil ik graag meegeven en ik hoor graag het commentaar van de 

wethouder. Laten we voor Roodehaan en Engelbert dit participatietraject nu eens handen 

en voeten geven, zodat er echt draagvlak ontstaat. Dan worden wij als VVD ook weer blij. 

Daar wil ik het bij laten voor deze agendapunten. 

04:04:36 
Voorzitter: Meneer Sietsma, GroenLinks. 

04:04:39 
de heer Sietsma: Dank u wel, Voorzitter . Hoor ik de VVD nu pleiten voor het overdoen van 

de participatie en de Lagelandpolder? En zo ja, verwacht u dan echt met droge ogen dat 

daar een andere uitkomst uitrolt? 

04:04:58 
de heer Boter: Wij willen niet de participatie van Meerstad-Noord overdoen, wij willen hem 

gaan doen. Dat is het vertrekpunt. En als u mij goed geluisterd heeft, gaan wij niet in 

polonaise door die hele polder, want het zal nooit zo zijn dat het draagvlak is, dat iedereen 

juichend daar aan de zijlijn staat. Maar het gaat er wel om, dat mensen zich gehoord voelen, 

dat er een compensatie is en dat we die energie doelen gaan halen, en dat je hiermee een 

voorbeeld geeft voor allerlei andere participatietrajecten die moeten komen. Dat hebben wij 

gemist als fractie. 

04:05:29 
Voorzitter: Meneer Sietsma, wilt u ook uw betoog nu houden? 

04:05:44 
de heer Sietsma: Dat kan wel, Voorzitter . Voorzitter, ik heb wakker gelegen over het besluit 
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dat voor ons ligt en het felle beroep dat sommige omwonenden op onze raad doen. Wij 

vragen veel van de bewoners van de Lagelandpolder. Er ligt een voorstel waar ze niet alleen 

zelf voordeel van kunnen hebben, maar ook al die andere inwoners van onze gemeente en 

vooral ook het klimaat. Ons energieverbruik zal niet nul worden voorlopig. We hebben dus 

ook grootschalige zon- en windenergie nodig. GroenLinks vaart daarbij op de routekaart 

Groningen CO2 neutraal in 2035, in deze raad met ruime meerderheid vastgesteld. En al is 

het zonnepark in de polder maar een druppel op een gloeiende plaat, alle druppels samen 

zullen het verschil maken. Dan is het draagvlak bij concrete projecten wenselijk, hoor je dan 

om je heen, ook in deze raad. Dan denkt iedereen aan participatie. En ja, daar is wel wat 

misgegaan in de polder. Die participatie begon pas echt na een onverwachte aankondiging 

dat er een hyperloop komt en die zette de polder meteen op stelten. Het college besloot dat 

er eerst een gebiesvisie moest komen, om ook andere ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen 

meenemen: het zonnepark en het [onhoorbaarstation]. Het proces dat toen al een valse 

start had gemaakt, ontspoorde direct met een brief die de inwoners overviel. En dat 

YouTube filmpje waarmee de participatie startte, als eenrichtingsverkeer, hielp ook niet. Net 

zomin als de hyperloop die gaandeweg hoger bleek te worden. Het college heeft gelijk als 

het zegt dat ze hun best hebben gedaan. Er zijn veel bijeenkomsten geweest, er is veel 

gesproken, er is veel uitgelegd en toegelicht en er is ook geluisterd. Het zonnepark wordt 

twintig procent kleiner dan aanvankelijk bedoeld. De rand komt op de meeste plaatsen niet 

dichterbij woningpercelen dan driehonderd meter in plaats van honderdvijftig. Er wordt 

geïnvesteerd in biodiversiteit. Er komen geen hekken, maar sloten. De plaats van de 

hyperloop is besproken en aangepast. 

04:08:01 

Voorzitter: De heer Boter, VVD. 

04:08:03 
de heer Boter: Dank u wel, meneer de Voorzitter. Die twintig procent verkleining was toch 

niet de participatie, maar de onmogelijkheid om op bepaalde leidingen zonnepanelen te 

bouwen? 

04:08:15 
de heer Sietsma: Mijn informatie, en ik weet zeker dat u die brief ook heeft gehad van 

inwoners, is dat een groep inwoners hier zelf een voorstel voor heeft gedaan. Tot louter 

tevreden mensen leiden die aanpassingen niet meer. Dat komt wellicht ook niet meer, na de 

valse start. Dat is ook waarom wij niet geloven in het overdoen of, zoals de VVD zegt, alsnog 

doen van de participatie. Er zijn namelijk ook inwoners geweest die zeggen: liever niet, maar 

wij snappen dat het moet. Maar regel dan die compensatie goed. Dat is precies waar we nu 

staan. De gesprekken daarover kunnen en moeten nu snel van start gaan. Had dat beter en 

anders gemoeten? GroenLinks denkt van wel. De gebiedsvisie had ook moeten gaan over 

alles waarover hij nu niet gaat: veilige wegen. 

04:09:06 
Voorzitter: Meneer Dijk. 

04:09:09 
de heer Dijk: Kan de fractie van GroenLinks een naam noemen van een bewoner uit de 
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Lagelandpolder, die heeft aangegeven: wij snappen wel dat het moet en wij nemen 

genoegen met de compensatie. 

04:09:23 
de heer Sietsma: Ja, dat zou wel kunnen, maar ik ga die namen hier niet in het openbaar 

noemen. 

04:09:27 
de heer Dijk: Voorzitter, werkelijk waar geen één, Voorzitter. Mijn tweede vraag is: 'Kunt u 

drie punten noemen waarop de bewoners enige vooruitgang hebben ervaren ten opzichte 

van de plannen die het college had?' En dan inderdaad niet het punt van die twintig procent, 

want daar heeft de heer Boter totaal gelijk in. Noemt u drie andere antwoorden die een 

vooruitgang zijn voor de bewoners. 

04:09:53 
de heer Sietsma: Voorzitter, de SP praat met groot gemak over de bewoners. Ik constateer 

dat zestig inwoners niet hebben gereageerd op het conceptplan. Dat is het groepje 

inwoners, dat heel erg boos is en aanvankelijk absoluut geen zonnepark wilde, een stuk 

kleiner is. Dat we van twintig inwoners reacties hebben gekregen die echt niet allemaal 

precies hetzelfde beweren. Dus de SP kan met groot gemak beweren dat de inwoners iets 

allemaal niet willen. Dat is gewoon flauwekul. 

04:10:25 
de heer Dijk: Voorzitter, dit heeft niks met groot gemak te maken. 

04:10:29 

de heer Sietsma: Voorzitter, ik wil graag antwoord geven op de interrupties van de SP. De SP 

heeft alle inspraakreacties ook gezien. Die hangen ook aan de agenda. De SP heeft ook 

brieven gehad, e-mails gehad van inwoners, die juist niet de behoefte hebben om in de 

openbaarheid te treden met hun mening. Dat is ernstig dat dat gebeurt, dat mensen zich 

niet vrij voelen om hun mening te geven. Maar de SP heeft die informatie ook gehad. 

04:10:57 

de heer Dijk: Voorzitter, totale arrogantie van de macht is dit. Waar het om gaat is, als je als 

partij vindt dat groen draagvlak verdient, dan moeten we niet alleen maar kijken naar de 

mensen die wel of niet een mail hebben gestuurd. Moeten we niet alleen kijken naar de 

mensen die wel of niet op tv zijn gekomen om hun klachten in te dienen. Dan had het u 

gesierd, om net zoals heel veel bewoners zelf ook hebben gedaan, deur aan deur bij mensen 

langs te gaan. Zo ontzettend groot is die Lagelandpolder qua aantal bewoners niet. Dat had 

u gesierd als u dat het gedaan, dan had u werkelijk waar niet één bewoner tegengekomen 

die dit goede plannen vinden en geen enkel punt van vooruitgang gezien, ten opzichte van 

de inspraak. 

04:11:29 

Voorzitter: Meneer Sietsma, vervolg uw betoog. 

04:11:31 

de heer Sietsma: De punten van vooruitgang heb ik zonet genoemd dus ol ga dat niet over 

doen. De heer Dijk kan iedere keer zijn kunstje doen met noem drie punten, maar daar gaan 

we verder niet aan meewerken. De gebiedsvisie had wat ons betreft ook moeten gaan over 
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alles waar hij niet over gaat: veilige wegen, ruimte voor ontwikkeling van omwonenden zelf, 

snel internet, zon op daken, natuurontwikkeling, duurzame landbouw. En met die instseek 

krijg je wel een ander gesprek. Die gebiedsvisie had ook niet moeten stoppen bij de vraag of 

de ruimtelijke ontwikkeling zo oké is. Ook al die aspecten die nu nog aan bod gaan komen, 

hadden in de steigers moeten staan. Landschappelijke inpassing, compensatie, concrete 

afspraken over financiële participatie. Dan was er echt aandacht geweest voor wensen van 

inwoners. De aanpak om de gebiedsvisie louter te zien als een instrument in een ruimtelijk 

proces dat de gemeente aanjaagt, heeft het verzet in onze inschatting alleen maar groter 

gemaakt. Graag een reactie van het college daarop, richting de toekomst. 

04:12:31 

Voorzitter: De heer Ubbens. 

04:12:35 

de heer Ubbens: Ja, bedankt. Ik zie een heleboel kritiek, ook op de gebiedsvisie. Het 

raadsvoorstel behelst met name vaststellen van die gebiedsvisie. Betekent dit nu ook, dat u 

deze gebiedsvisie nu niet wil vaststellen als hij op zoveel punten eigenlijk niet goed genoeg 

is? 

04:12:53 
de heer Sietsma: Ik was precies daaraan toe, betekent het dat het proces over moet? Nee, 

dat gaat ons de komende jaren namelijk niet helpen is onze inschatting. Die reparatie moet 

wel snel beginnen. Betekent dat, dat we bod van inwoners, waarvan we helemaal niet weten 

hoe breed dat gedragen wordt, moeten accepteren? Nee, veel andere plekken zijn er niet. 

Eigenlijk is het doodzonde dat we deze ontwikkeling niet al een aantal jaren geleden hebben 

ingezet. Toen Groningen de routekaart vaststelde, hadden we nog veertien jaar. Inmiddels is 

nog maar negen. Voor het park er staat, zijn we weer een paar jaar verder. 

04:13:26 

Voorzitter: Meneer Boter. 

04:13:31 
de heer Boter: Over die andere plekken en lusten en lasten verdelen. Ik heb een aantal 

plekken genoemd die vrij groot zijn, en dan hebben we nog de daken. Dus volgens mij zijn er 

plekken genoeg, om het park nog wel wat kleiner te maken, en in ieder geval een tegenbod 

te doen. Toch? 

04:13:43 
de heer Sietsma: Voorzitter, als de heer Boter de moeite neemt om de routekaart CO2 

neutraal in 2035 goed tot zich te nemen, dan weet hij precies wat de opgave voor zon op 

land en wind op land is. En dan weet hij ook dat het aantal plekken dat daarvoor beschikbaar 

is, zeer beperkt is. 

04:14:00 

Voorzitter: De heer Dijk heeft nog een vraag. 

04:14:06 

de heer Dijk: Voorzitter, over die routekaart. Ik heb net een heel debat gehoord over 

parkeren. Er kon in één keer een parkeervisie totaal aangepast worden. Dat kunt u ook doen 

met een routekaart. 
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04:14:16 

de heer Sietsma: Ja, Voorzitter , natuurlijk kunnen we dat doen. Ik begrijp dat de SP ook 

liever geen verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatverandering en de adaptatie. Ik 

begrijp dat de SP liever de doelstellingen voor 2035 aanpast. Maar dan moet de SP dat dat 

ook zeggen en ook de weg wijzen die zij dan wel voor zich ziet. 

04:14:34 
de heer Dijk: Voorzitter, ik concludeer dat op alle vragen die ik tot nu toe heb gesteld, ik nog 

geen een fatsoenlijk antwoord heb gehad. Dat ik alleen maar een soort jij-bak terugkrijgt. 

Vind ik prima, maar dan ga ik ook even weer terug, jij-bakken. Volgens mij was het een 

motie van de SP tweeëneenhalf jaar geleden bij deze wethouder Broeksma, die totaal door 

de hele gemeenteraad was aangenomen, waarop wij stelden dat de gemeente 

zonnepanelen op alle geschikte datum moest gaan plaatsen. U was toen muisstil. Muisstil bij 

uw eigen wethouder, die die motie gewoon niet uitvoerde. Ja, een paar zonnepanelen op de 

daken van Nijestee. Hartstikke mooi. Daar ging die motie niet over. U was muisstil toen uw 

wethouder jaren geleden de zon op daken niet wist te realiseren en letterlijk met zijn bek vol 

tanden stond, dat die motie überhaupt bestond. Dan moet u mij niet de maat gaan nemen 

dat wij het klimaat niet belangrijk vinden. 

04:15:20 
Voorzitter: Sorry u gebruikt een woord, wat ik in deze raad niet wil. 

04:15:26 
de heer Dijk: Excuses, mond vol tanden. 

04:15:28 
Voorzitter: Dat klinkt ook niet lekker, maar wel beter. En u stelt geen vragen. Dus laten we 

even elkaar een beetje helpen in korte interrupties, want anders komen niet door de 

onderwerpen heen. Meneer Sietsma was aan het eind van uw betoog zei u. 

04:15:43 

de heer Sietsma: Ja, een korte reactie Voorzitter. Deze gemeente loopt voor op de ambitie 

voor zon op dak in zijn algemeenheid. SP heeft groot gelijk dat wij ook meer werk moeten 

maken van zon op die huurwoningen. Maar dat zit inclusief de plannen voor zon op dak. 

Inmiddels ligt zeventig tot tachtig megawatt op daken, terwijl we twintig hadden begroot 

voor vorig jaar. Voorzitter, doorgaan met dit besluit is ongemakkelijk, maar uitstel is 

onverantwoord. 

04:16:12 
Voorzitter: Dank u zeer. Het lijkt mij verstandig om het woord aan de SP te geven. Meneer 

Dijk. Nee geen woordvoering? Oké meneer Ubbens CDA. 

04:16:25 
de heer Ubbens: Ja bedankt, Voorzitter . De wethouder gaf tijdens de afgelopen vergadering 

toe dat de gemeente bij de aanvang van het participatieproces een hele moeilijke 

uitgangspositie heeft gekozen. Over de komst van de hyperloop en een groot zonnepark 

hadden de omwonenden niks te zeggen. Dat waren de kaders. Aan de ene kant is dat wel 

duidelijk, maar omwonenden worden dan voor een voldongen feit gesteld. Het is 

lovenswaardig dat ze überhaupt nog de moeite hebben genomen, om het afgelopen jaar 

zoveel tijd in het participatieproces te stoppen. Zowel de wethouder als veel partijen gaven 
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aan dat de onderbouwing van de noodzaak duidelijk was. De ambitie om in 2035 

energieneutraal te zijn. De onderhandelingsruimte is dan onmogelijk. Het was veel beter 

geweest volgens ons, als het college deze ruimte wel had geboden, zodat bewoners met 

vertrouwen in het stadsbestuur het participatietraject ingaan. Dat ze iets wezenlijks kunnen 

bijdragen en dat er nog ruimte is om daarover te praten. Uiteindelijk is het natuurlijk ook 

niet zo, dat bewoners de enige belanghebbenden zijn, maar ze zijn wel degenen die de 

komende decennia in dit gebied wonen en hun inspraak en betrokkenheid is daarom heel 

belangrijk. 

04:17:40 
Voorzitter: Meneer Sietsma. 

04:17:42 
de heer Sietsma: Dank u wel, Voorzitter. Ik wil de heer Ubbens wat vragen. Ik heb in 

woordvoering een aantal elementen gegeven die wat ons betreft ook in die gebiedsvisie en 

in het gesprek daarover aan de orde hadden moeten komen. Maar meneer Ubbens focust 

zich vooral op de vraag: mag die hyperloop daar wel komen en moeten er wel zoveel 

zonnepanelen komen? Vindt de heer Ubbens dat wij bij ruimtelijke plannen, zoveel ruimte 

moeten geven aan inwoners die een ander belang hebben dan alleen het algemeen belang, 

of ook een andere belang hebben. En dat er altijd ruimte moet zijn om dat soort 

gemeentelijke voornemens aan te passen? 

04:18:23 

de heer Ubbens: Ja, ik denk dat het heel goed is om in zo'n participatieproces een open 

houding aan het begin aan te nemen, en te kijken in ieder geval wat bewoners willen en 

welke ruimte er geboden moet kunnen worden. Uiteindelijk, achteraf en dat geeft u ook 

aan, is er nog wel een bepaalde ruimte geweest. Maar dat wordt dan achteraf nog gezien, en 

dan kan er twintig procent vanaf blijkbaar. Maar dat heeft het hele participatieproces 

natuurlijk enorm moeilijk gemaakt, dat dat niet op voorhand wat meer duidelijk was. Ik denk 

dat er misschien anders een hele andere uitkomst van het hele proces was geweest, als die 

ruimte aan het begin wat meer was geboden. Daar geloof ik in. 

04:18:56 
Voorzitter: Meneer Van Niejenhuis. 

04:18:58 

de heer Van Niejenhuis: Dank u, Voorzitter . Ik zou de heer Ubbens willen vragen: kijk, dit is 

natuurlijk een typisch geval van individueel versus collectief belang, waarbij ik de bewoners 

van de Lagelandpolder op geen enkele manier tekort wil doen. Zij geven bijna allemaal aan 

dat zij de energietransitie belangrijk vinden. Maar wie zouden er dan allemaal moeten 

deelnemen aan het participatiestraject? Alleen deze mensen of ook de 

tweehonderdvijfendertig andere mensen in deze gemeente, die baat hebben bij deze 

energietransitie? 

04:19:25 
de heer Ubbens: Ik moet er bijna om lachen, als het niet zo treurig was. Het zijn natuurlijk 

deze mensen die die daar wonen, die daar dagelijks leven. En het gaat om die mensen die 

dan in een participatieproces over hoe het park eruit moet komen te zien, hoe groot het 

moet zijn, die enige onderhandelingsruimte van de gemeente wel nodig hebben. Een open 
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houding in ieder geval om te kijken: hoe moet het park eruit zien. Achteraf wordt er nog wel 

iets geboden, maar dan is het leed al geschied. Dan willen mensen al niet meer op een 

constructieve manier blijkbaar meepraten. Dan vind ik het heel lovenswaardig dat ze alsnog 

met een voorstel komen: we doen de helft, en we willen wel doorpraten. Want als je ze voor 

een voldongen feit stelt, ik weet niet of ik die moeite had genomen, om dan nog mee te 

praten, zoals wij dat hebben gedaan. 

04:20:14 
Voorzitter: Nog een vervolgvraag. 

04:20:16 
de heer Sietsma: Ik ben het met de heer Ubbens eens, Voorzitter , dat het belang van deze 

mensen zwaar weegt. Ik denk dat dat ook een plek krijgt in het vervolgproces. Maar hoe ziet 

de heer Ubbens dan voor zich hoe we met deze situatie omgaan in de toekomst? Als er een 

stadsuitbreiding moet komen voor een aantal duizenden woningen. Dan is het belang van al 

die mensen die een plek nodig hebben toch heel zwaar? Wat zou dan tegen de mensen 

moeten zeggen die dan toevallig al op die plek wonen? 

04:20:41 
de heer Ubbens: Dat ze mee mee kunnen praten, dat ze mee kunnen denken, dat er ruimte 

is om hun belangengroep mee te wegen. En hier is die ruimte er niet of nauwelijks geweest, 

zo hebben de bewoners ervaren. Dat is denk ik niet goed. In de commissie is ons ook 

verweten, dat wij gemakkelijke keuzes maken, door voor te stellen eerst met het voorstel 

van de omwonenden mee te gaan. Maar ik denk juist dat het helemaal niet gemakkelijk is. 

Juist omdat wij ook wel de noodzaak zien om het klimaatakkoord van Parijs te gaan halen. 

Maar die enorme opgave halen, dat moeten we wel doen samen met de inwoners. En hun 

belangen moeten daarin meegenomen worden. Juist met draagvlak voor deze initiatieven 

bereiken we op termijn veel meer dan nu de ambitie doordrammen. Het is goed om te zien 

dat we als raad in ieder geval een aantal moties indienen, om hier het één en ander aan te 

verbeteren. 

04:21:30 

Voorzitter: Dank u zeer zijn er nog andere woordmeldingen? 

04:21:33 
de heer Van Niejenhuis: Dank u, Voorzitter . Voorzitter, de PvdA steunt de 

duurzaamheidsambities van deze gemeente, zoals ik de meeste fracties in deze raad hoor 

zeggen. Dat heeft impact op de omgeving, met name de impact van deze mensen die in 

Polder lageland wonen. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik ook in de commissie gezegd, dat 

wij als PvdA-fractie best wel geworsteld hebben met ook het morele appèl en wat er op 

gedaan is en ook alle argumenten die ter tafel zijn gebracht door de inwoners. Dat wil ik 

nogmaals benoemen dat zij zich echt maximaal hebben ingezet om deel te nemen aan dit 

traject en ons kennis te laten nemen van hun argumenten. Ik denk ook dat daar heel 

zorgvuldig mee moet worden omgegaan en dat dat ook is gebeurd in dit proces. En dat dat 

in de toekomst zeker ook moet gebeuren. Daarom steunen wij de motie die D66 straks zal 

gaan indienen over de betrokkenheid van de inwoners bij de uitwerking van de plannen, de 

concrete ontwerpopgave en ook de financiële participatie et cetera. Ten tweede, tot slot 

Voorzitter , roepen wij nogmaals het college op om actief een bijdrage te leveren aan de 
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provinciale samenwerking, die wat ons betreft moet ontstaan. Die impact op mens, 

landschap en natuur en biodiversiteit als uitgangspunt gaat nemen. Als een onderlegger 

voor toekomstige plannen waren zon- en windenergie moet worden gewonnen. Wij denken 

dat de analyse waar de winning van zon en wind wel en niet kan in het landschap, niet per 

geval moet worden gemaakt, maar dat dit het moment is dat daar een provinciale 

onderlegger voor moet ontstaan. Wij zijn heel blij met de toezegging die het college daar 

vorige week al op heeft gedaan. 

04:23:01 
Voorzitter: De heer Boter VVD. 

04:23:03 
de heer Boter: Dank u wel, meneer de Voorzitter . Ik ken de PvdA als een partij die er is om 

de zwaarste lasten bij de sterkste schouders neer te leggen. Zouden we dat in Lageland ook 

niet kunnen doen, en dan wel wat meer tegemoet kunnen komen aan de belangen die de 

inwoners daar hebben en de lasten die zij ook krijgen? 

04:23:21 
de heer Van Niejenhuis: Ik weet niet of u dat suggereert, maar dat klinkt een beetje alsof de 

zwakste schouders in Lageland liggen. Is dat wat u bedoelt? 

04:23:27 
de heer Boter: Nou ja, je krijgt wel schouders als je met zo weinig bent en je krijgt dit over je 

uitgestort, lijkt mij. 

04:23:33 

de heer Van Niejenhuis: Mijn beeld van deze mensen is een heel ander beeld. Deze mensen 

hebben mij laten zien dat ze ontzettend sterk in hun schoenen staan. Ik denk dat hier een 

hele goede afweging is gemaakt tussen het collectief versus individueel belang. En ik 

nogmaals, ik realiseer me dat de impact van deze plannen op de leefomgeving van deze 

mensen heel erg groot is. Daarom is het ook goed dat wij als raad hier nogmaals zo uitvoerig 

over spreken. 

04:23:55 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

04:24:03 
mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, Voorzitter . Vogels hebben geen vliegtuigen nodig om te 

vliegen. Luipaarden kunnen hoge snelheden bereiken. Andere dieren kunnen verre 

afstanden overbruggen zonder motorische hulpmiddelen en produceren bovendien hun 

eigen vachtjes of veren. Roofvogels hebben geen bril nodig om van grote afstand neer te 

duiken en een muisje te verschalken. Gedurende de evolutie heeft een mens zichzelf 

volledig afhankelijk gemaakt van een aantal facten en heeft een lust naar meer ontwikkeld, 

die ertoe heeft geleid dat we in enkele duizenden jaren, fossiele brandstoffen en veel 

andere zaken hebben uitgeput. Ondanks de roep om soberder leven, om onthaasting en 

ontspulling, dendert het kapitalistische systeem voort. Onze religie, zeggen sommigen met 

technologie als hogepriester. Het college antwoordde vorige week een antwoord, dat het 

streven naar energieneutraal ook bestaat uit energiebesparingen. Maar de wethouder 

begreep zelf ook wel dat dit niet helemaal is wat de Partij voor de Dieren bedoelt. Zijn 
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zonneparken en windmolens, een volgende fase van de industrialisering of het 

technologische antwoord op het klimaatprobleem? Interessant aan de inspraakronde was 

een opmerking van een inwoner, dat het opeens de hele tijd gaat over de Meerstad-Noord. 

Maar dat het hun Lagelandpolder is. Doordat we het gebied refereren als Meerstand-Noord 

of, dat hebben we ook gehoord, industriegebied Noord, lijkt het veel vanzelfsprekender om 

daar een enorm zonnepark neer te zetten. Maar de Partij voor de Dieren zet wel 

vraagtekens bij de uitrol ervan. De geschiedenis heeft laten zien dat het energiezuiniger 

maken van productieprocessen, niet automatisch leidt tot minder in emisies. Dat lijkt bij 

hernieuwbare energie niet anders. De verkokering van de aanpak van maatschappelijke 

problemen is een probleem. Stikstof, huizen, klimaat, energie, we zouden het samenhang 

moeten aanpakken. Helaas blijkt dat lastig. Voor ons is een hyperloope een goed voorbeeld 

van dat wat we in het kader van energie en klimaat niet zouden moeten willen. Compleet 

overbodig. En we zijn voorstander van de energietransitie, maar zoals mijn collega Wesley 

Pechler ook zal laten optekenen, de eiwittransitie is een veel eenvoudiger wijze om tot 

minder emissies te komen. Bovendien eentje die juist heel veel land oplevert, in plaats van 

extra beslag te leggen op ons schaarse land. Wij zullen dit raadsvoorstel niet steunen. 

04:26:37 
Voorzitter: Dank u wel, ik kijk rond. Ja, meneer Van Kesteren, PVV. 

04:26:44 
de heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter . Voorzitter, inwoners meenemen in de 

plannen, laten meepraten en eventueel beleid daar waar mogelijk redelijk en billijk is, 

aanpassen of schrappen. Steeds meer inwoners willen namelijk dit rampzalige beleid niet. 

Het college wil de inwoners laten meeprofiteren. In feite zijn dat de spiegeltjes en kraaltjes. 

Of ze willen de mensen het 'beter uitleggen'. Zie hier, Voorzitter , burgerparticipatie in de 

praktijk. In Meerstad betekent dat dat toekomstige inwoners worden buitengesloten. Want 

als je mensen wilt mee laten profiteren of mee wilt laten praten, dan horen daar zeker ook 

de toekomstige bewoners bij. De PVV-fractie is, in tegenstelling tot de VVD-fractie ,en een 

meerderheid in deze raad, tegen de plaatsing van windmolens, zonnepanelen in groene 

gebieden. Omdat het contraproductief is, niet meer dan perverse gesubsidieerde 

milieuverontreiniging. Slecht voor het landschap, slecht voor het milieu, flora en fauna en de 

gezondheid van inwoners en bovenal hun portemonnee. Voorzitter, Groningen wil in 

versneld tempo in 2035 arm en in de ellende zitten. Terwijl men landelijk voor die armoede 

en ellende kiest in 2050. Ik zou het college en ook de inwoners van Groningen willen 

adviseren, om de documentaire van Michael Moore 'Plant of the Humans' te bekijken, want 

geïnformeerd worden ze niet door dit college. Volg ook onderzoeksjournalist Syp Wynia, die 

hele goeie dingen opmerkt. Hij is gepensioneerd, dus niet meer afhankelijk van een 

hoofdredacteur. Hij is begonnen bij het Dagblad het Noorden. Hele goede artikelen heeft hij 

daarover geschreven. Het voortschrijdend inzicht, zal dus sowieso in die periode van vijftien 

jaar hier in de gemeente, en landelijk hebben ze tot 2050 de tijd. Dat voortschrijdend inzicht 

bij de inwoners, Voorzitter , zal ook leiden tot geheel andere politieke keuzes. Belangrijk is 

dus dat je inwoners goed informeert en objectief informeert en dat gebeurt nu niet. 

04:29:14 
Voorzitter: De heer Boter van VVD. 
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04:29:16 

de heer Boter: Ja, dank u wel, ik sla aan op wat eerder door de VVD werd genoemd. Nu doet 

u hetzelfde wat u verwijt aan een aantal linkse partijen: u beslist over mensen. Als er nu uit 

participatie uitkomt dat er wel wat parkeerplaatsen volgelegd mogen worden, of dat een 

deel van een polder volgelegd mag worden, dan bent u toch gewoon voor, meneer Van 

Kesteren, net als de rest van de raad. 

04:29:35 
de heer Van Kesteren: Nee, Voorzitter . Wat de Partij voor de Vrijheid, met de nadruk op 

vrijheid, voorstelt is dat je bewoners objectief moet informeren zodat ze zelfstandig keuzes 

kunnen maken. Dat gebeurt nu niet, want mensen worden voor de gek gehouden en dat is 

heel jammer. Waar wij ook voor kiezen, is niet voor klimaatgezwets, maar voor aandacht 

voor de sociaalmaatschappelijke en sociaaleconomische problemen in de gemeente. Zeker 

na corona. Middenstanders die het moeilijk hebben, inwoners die hun baan verliezen. Al dat 

soort zaken zijn belangrijk en daar willen wij aandacht voor vragen. Dan zijn ook de 

kerntaken van een gemeente, in plaats van dat ideologische klimaatgezwets, waar we hier 

nu continu mee te maken hebben, waar inwoners mee te maken krijgen. Dat is een ramp 

voor deze gemeente. Alleen, na verloop van tijd zal zich dat openbaren. Daarom Voorzitter , 

zal ik ook elke maand hier een motie in gaan dienen, ook al is het dezelfde, waarin ik het 

college oproep om te stoppen met het klimaatbeleid wat gewoon geen recht doet aan 

inwoners van Groningen en ook niet aan Groningen zelf. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, 

en ik denk dat na verloop van tijd, zo zie ik het voor me, na een aantal jaren zullen er 

partijen zijn die ook achter de Partij voor de Vrijheid gaan staan. En dat we dan schouder aan 

schouder deze motie ondersteunen en oproepen het college om dit toch maar uit te voeren. 

Maar dat moment komt, daar ben ik van overtuigd. Dank u wel. 

04:31:14 

Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Van Staijen, gaat uw gang. 

04:31:19 
de heer Staijen: Dank u, Voorzitter . Het participatieproces in de aanloop naar dit besluit is 

slecht gelopen. De invloed van de omwonenden telde nauwelijks nog mee, want de uitkomst 

stond al bij voorbaat vast. Veel te veel energie-achtige projecten, industriele projecten, 

waaronder één van de grootste zonneparken van het land, in een kleine polder proppen, 

waar tenslotte ook nog mensen moeten leven en wonen. Voorzitter, op de handreiking van 

de bijna wanhopige bewoners om voorlopig maar de helft van de geplande zonnepanelen te 

plaatsen en voor het restant, samen met de gemeente een oplossing te creëren, werd niet 

ingegaan. 

04:31:58 
Voorzitter: GroenLinks. 

04:32:01 
de heer Sietsma: Ja, Voorzitter , ik wil niks afdoen van het ongemak en het leed dat die 

inwoners over zich heen krijgen, maar de heer Staijen weet toch ook dat die polder zo'n 

zeshonderd, of sommigen zeggen, zevenhonderd hectare groot is? Dat we het hebben over 

een zonnepark inclusief hyperloop en van honderdvijfenzeventig hectare. Wilt u echt 

beweren dat er niet genoeg ruimte overblijft? 
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04:32:23 

de heer Staijen: Ik heb de tekeningen gezien. Van de polder op zich, wordt al een heel hoek 

afgenomen voor een woonwijk of een straat met woningen. Op een bepaalde plekken komt 

het vlakbij de woningen, op minder dan honderdvijftig meter. Dus ja, ik vind inderdaad dat 

die polder wordt vol gestampt met industrie. Voorzitter, dit was alweer een mislukt 

participatietraject in dit college. Voorzitter, dit is gewoon doordrammen zonder draagvlak. 

We hopen dit met de motie 'Van faseren kun je leren' nog te kunnen corrigeren, maar ik zet 

daar ook vraagtekens bij. Streven naar duurzaamheid voor de hele gemeente is nodig, en is 

goed. Daar is ook de Stadspartij van overtuigd. Maar het moet niet ten laste gaan van een 

kleine groep inwoners. De wethouder zei hij vorige week dat dit project voldoet aan een 

goede ruimtelijke ordening. 

04:33:20 

Voorzitter: Meneer Van Niejenhuis. 

04:33:22 
de heer Van Niejenhuis: Dank u wel Voorzitter. Meneer Staijen, het is niet zo dat die 

zonnepanelen minder dan honderdvijftig meter van de woningen komen. Dat staat zo niet in 

de plannen. En ten tweede, uw partijgenoot zei net: 'Wij vinden het een beetje vervelend 

dat er zomaar van plannen wordt afgeweken en wij willen het college houden aan de 

ambities die zij heeft in de plannen die zij maakt.' En u zegt eigenlijk het tegenovergestelde. 

Hoe zit dat? 

04:33:48 
de heer Staijen: Ik begrijp de vraag niet. 

04:33:51 

de heer Van Niejenhuis: Voorzitter , ik vroeg de heer Sijbolts: 'Vindt u het dan vervelend dat 

het college onvoldoende draagvlak krijgt voor het parkeren?' 'Nee, ik verwijt u dat u de 

plannen zomaar inwisselt voor een ander plan.' En nu zegt u iets heel anders. Ik vind dat een 

hele inconsistente woordvoering. 

04:34:05 

de heer Staijen: Ik zeg hier ook dat er onvoldoende draagvlak is gecreëerd voor dit project. Ik 

dacht dat Sijbolts het over parkeren had gehad. Tot nu toe heb ik alle woordvoering gedaan 

over de Lagelandse polder, dus kan ik me niet voorstellen dat u daar enig verschil in kunt 

ontdekken. Ik ga verder met mijn woordvoering. Volgens de wethouder en ik citeer van 

vorige week: 'Voldoet dit project aan goede ruimtelijke ordening.' Voorzitter , daar denken 

de bewoners en ook de Stadspartij totaal anders over. Dan nog even de moties. Mijn fractie 

is ook mede-indiener van de motie: Draagvlak Lagelandpolder. En ik hoop dat via die weg de 

bewoners nog enige invloed op hun eigen leefomgeving behouden. Dank u. 

04:34:53 
Voorzitter: Nog andere woordmeldingen? Meneer Bosch. 

04:34:56 
de heer Bosch: Voorzitter , ook volgens Student en Stad is de participatie hier zeker 

misgegaan. Er is niet begonnen vanuit een gezamenlijke start van informatie. Er waren valse 

verwachtingen, en we wisten als gemeente niet waar de beslissing en de macht van de 

bewoners zou moeten liggen. Daar was heel veel onduidelijkheid en nu moeten we dat gaan 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 28 APRIL 2021 19.00 UUR 
 

repareren. Opnieuw beginnen kan simpelweg niet, omdat je met de bewoners niet weer 

terug naar nul kan. Uitstel van de plannen kunnen we wat ons betreft ons niet veroorloven. 

We moeten nu dus wel samen gaan kijken met de bewoners, hoe we in de Lagelandpolder 

alle manieren kunnen aangrijpen, om toch door middel van participatie dit samen te gaan 

doen. Kijkend naar financien, inpassing, biodiversiteit en migratie. De wethouder zal dan ook 

flink zijn best moeten doen om dit te herstellen, wat aan participatie kapot is gegaan. 

Daarnaast moeten we als raad goed nadenken hoe we dat in de toekomst willen gaan 

invullen. Enerzijds wil je natuurlijk zo veel mogelijk samen met de inwoners die om zo'n plan 

heen wonen, daarmee samen doen. Dat zou dat zou denk ik het streven moeten zijn. Maar 

aan de andere kant moet je ook een belangen afweging maken tussen de directe 

omwonenden en iedereen die daar ook belang bij heeft en inwoner is van onze gemeente. 

Dit knelt af en toe, en het is een heel erg lastig dilemma, omdat wij als raad op dit moment 

totaal niet een duidelijk handvat hebben wat we van participatie verwachten. Dat dat 

consequent botst en ik denk dat we zo snel mogelijk daar meer een plan voor moeten 

maken, hoe we dat in de toekomst gaan aanpakken, dan dat we dat per onderwerp weer 

opnieuw gaan herontdekken. Tot zover. 

04:36:41 
Voorzitter: Meneer Boter. 

04:36:42 
de heer Boter: Ja, ik heb even geluisterd. Ik hoor dat er iets kapot is gemaakt. We kunnen 

niet terug naar nul. We krijgen dat we het samen moeten doen en belangen moeten 

afwegen. Dat klinkt allemaal fantastisch, maar hoe gaan we dat dan doen volgens Student en 

Stad? Vijftig procent toch van de Lagelandpolder? 

04:37:02 
de heer Bosch: Voorzitter , wat ik ook zei is dat we het niet kunnen veroorloven om terug te 

gaan en om minder te doen voor de strijd tegen klimaatverandering. Wat we moeten doen, 

is kijken hoe we dit proces, waar al een hoop in misgegaan is, te herstellen. En te kijken of 

we dat op een op manier kunnen doen. Voor ons is het geen optie om te zeggen: hier doen 

we dan vijftig procent minder en dan zien we later wel waar we die andere vijftig procent 

plaatsen. Daarvoor hebben we de aanpak van de klimaatsverandering te lang uitgesteld. 

04:37:37 
Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Moerkerk. 

04:37:45 
de heer Moerkerk: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb natuurlijk de inspraak aangehoord van de 

bewoners. Dat was tenenkrommend. Ik wil daar ook niet zoveel meer over zeggen, daar is 

wel genoeg over gezegd. Er is net ook gezegd: 'Er kunnen nog allerlei alternatieven 

ontwikkeld worden, of op daken van gebouwen.' Ik wil daar een klein dingetje over zeggen. 

Ik sprak een paar ondernemers een of twee weken geleden en die hadden gebouwen op een 

industrieterrein met platte daken. De ene wilde graag investeren in een dak om stroom te 

maken. Maar die maakte meer stroom dan hij nodig heeft en zijn buurman wilde dat wie 

afnemen. Dit mag wettelijk niet. Er staan allerlei zaken in de weg om dit juridisch goed te 

doen en elkaar die stroom te leveren. Dus deze business case komt niet tot wasdom. Zolang 

dit soort obstakels er zijn, vind ik het absurd, vindt mijn fractie het absurd, dat je een groen 
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gebied vol legt met zonnecollectoren, in plaats van dat dit knelpunt wat ik net schets, wordt 

opgenomen. 

04:38:45 
Voorzitter: Meneer Rhebergen, ChristenUnie. 

04:38:52 

de heer Rhebergen: zDank u wel, Voorzitter . Door middel van het vaststellen van het 

gebiedsvisie voor de Lagelandpolder, geven we de mogelijkheid tot diverse ontwikkelingen 

in dit gebied. Dat daar zorgen over zijn, dat begrijp ik ook. Daarom is het goed dat er 

voorafgaand aan het vervolgproces afgesproken kaders zijn, zoals geluidsnormen, in kaart 

brengen van mogelijk gevaar en ontwikkeling van biodiversiteit. Want daaraan kunnen 

inwoners duidelijkheid ontlenen. Inspraak van omwonenden over de inrichting van het 

gebied en compensatie, is wat ons betreft van groot belang. Daarom vinden we dat de 

gemeente met de omwonenden om tafel moet, om te bespreken hoe zij in het verdere 

proces willen worden betrokken, op in ieder geval deze onderwerpen. En met hen afspraken 

moeten maken over de inrichting en de compensatie. Hierover zullen wij samen met D66 

ook een motie indienen. Tot zover Voorzitter. 

04:39:43 
Voorzitter: Dank u wel. Gaat uw gang D66. 

04:39:46 
de heer Lo-A-Njoe: Dank u wel Voorzitter. Zoals ook in de commissie aangegeven, steunen 

wij de voorliggende gebiedsvisie, inclusief het grootschalige zonnepark in de Lagelandpolder. 

De klimaatcrisis vereist namelijk dat we serieus werk maken van de energietransitie. 

Tegelijkertijd hebben we de geluiden van de omwonenden gehoord als het gaat om het 

proces tot nu toe. Naar hen luisteren is belangrijk en verstandig, want als we deze 

energietransitie willen doen slagen, dan zullen we dat echt samen moeten doen. Samen met 

de bewoners van de Lagelandpolder en straks ook samen met omwonenden van de 

volgende projecten. Want willen we de energietransitie doen slagen in onze gemeente, dan 

is het noodzakelijk dat we in deze unieke situaties, waarin de gemeente naast vergunningen 

verlener, tijdens de initiatiefnemer is, laten zien wat wij straks verwachten van particulieren 

initiatiefnemers als het gaat om projectparticipatie. En hoewel we ook kritische 

kanttekeningen plaatsen bij het proces tot nu toe, willen wij niet terug naar af. Overdoen 

gaat niet helpen, beter doen wel. Overdoen is ook niet nodig, want er liggen kansen voor 

omwonenden en voor het college. 

04:40:46 

Voorzitter: De SP. 

04:40:48 
de heer Dijk: Voorzitter , 'samen doen' heeft meneer Lo-A-Njoe het gevoel dat het nu samen 

gedaan is? 

04:40:58 
de heer Lo-A-Njoe: Ik zie ruimte voor verbetering, maar het is wel degelijk samen gedaan. Er 

zijn verschillende avonden geweest. Maar, zoals ik al aangaf: we hebben ook de geluiden van 

de omwonenden gehoord. Ik vervolg mijn verhaal. 
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04:41:07 

de heer Dijk: Maar Voorzitter, u heeft namelijk best wel wat kritiek en wat opmerkingen, 

maar vindt u dan dat het samen gebeurd is? Is dit de manier waarop D66 zegt: 'Nou, zo 

kunnen we dit soort projecten wel gaan doen.' Want als dat zo zou zijn, dan snap ik dat u 

zometeen gewoon klakkeloos voor gaat stemmen. Maar als dat niet zo zijn, zou het 

behoorlijk vreemd zijn. 

04:41:25 
de heer Lo-A-Njoe: Ik stel, voordat die naar de rest van mijn betoog luistert, waar ik ook een 

pleidooi zou doen, voor hoe we dit beter kunnen doen. Na het vaststellen van deze 

gebiedsvisie, volgt de fase van concretisering van de plannen. Dat vervolgproces is waar wij 

ons op willen richten in de motie die wij samen met de Christenunie en PvdA indienen. Wij 

vragen daarin met klem, om in het vervolgproces de bewoners als partner te zien en meer 

aandacht te geven aan het betrekken van omwonenden en hun invloed te geven op zaken 

als de inrichting en de manier waarop zij een deel van de opbrengsten ten goede willen laten 

komen van hun directe leefomgeving en henzelf. We vragen deze afspraken vast te leggen in 

de omgevingsovereenkomst, zoals dat zowel in de participatiedocumenten bij de RES, als bij 

het klimaatakkoord ook wordt geadviseerd. Wat wij in de kern vragen, is om omwonenden 

een serieuze rol aan tafel te geven in de verdere uitwerking en zorg te dragen, dat zij ook 

meerwaarde halen uit het project en dat kan. 

04:42:15 
Voorzitter: U heeft een vraag van meneer Ubbens, CDA. 

04:42:19 
de heer Ubbens: Voorzitter , op zich lovenswaardig om dat kader te stellen en om te zeggen 

wat je dan verwacht in de toekomt. Maar komt er ook een punt eventueel, dat u zegt: 'Nou, 

het is niet goed gegaan, we gaan nu niet verder.' Of komt u elke keer ook op dezelfde 

conclusie als GroenLinks uit van: het is niet goed gegaan. Maar ja, de ambitie is eigenlijk te 

groot, dus we moeten wel door. Begrijpt u het dilemma waar ik een beetje mee zit? Gaat dit 

wel echt iets opleveren als we vervolgens toch elke keer zeggen: 'Ja, het gaat niet goed, 

maar we moeten wel door.' En gaan we dat bijvoorbeeld ook bij een particuliere 

ontwikkelaar straks een keer zeggen: 'Nee, zo gaan we het niet doen.' Of komt u dan 

hetzelfde argument op tafel: 'Ja, het is niet goed, maar 2035 is nu wel heel dichtbij. Laten we 

maar weer door denderen.' 

04:43:03 

de heer Lo-A-Njoe: Ja, ik snap wat u bedoelt. Maar zoals ik aangaf, ons standpunt is dat 

overdoen van dit proces nu niet gaat helpen en dat we het vooral nu beter moeten doen. En 

daar zijn wij als raad bij. Want wij vragen om een omgevingsovereenkomst als onderdeel van 

een plan, wat voor wordt gelegd aan deze raad. Wij kunnen dan als raad op dat moment 

vaststellen, of wij vinden dat het goed genoeg is gebeurd. Dat lijkt me de logische manier om 

dit te doen. We zien tenslotte dat een aantal oppositiepartijen min of meer dezelfde wensen 

heeft. Laten we daar een brug slaan en dit samen doen. Ik vraag de indieners van de motie: 

Draagvlak Lagelandpolder, dan ook met klem, om zich aan te sluiten bij onze motie, zodat 

we samen gaan staan voor de belangen van omwonenden van de Lagelandpolder. Dank u 

wel. 
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04:43:47 

Voorzitter: Meneer Dijk. 

04:43:52 
de heer Dijk: Voorzitter , ik heb afgelopen commissie en deze gemeenteraad geluisterd. Ik 

heb ook een paar oppositiepartijen wat vragen gesteld en het was ook mijn doel, om als 

laatste te gaan. Om een klein beetje een soort van beschouwing vanuit de SP te geven. Want 

als ik kijk naar GroenLinks, dan heeft het de afgelopen maanden de indruk gewekt, dat 

bewoners van de Lagelandpolder ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben. En trekt zowel in 

de provincie als in de gemeente een soort grote broek aan, als het gaat om inspraak en 

zeggenschap voor bewoners. Maar als het puntje bij het paaltje komt, wegen de eigen 

ambities van GroenLinks zwaarder dan de inspraak en zeggenschap van bewoners. Want ik 

vroeg net een aantal punten waarop het plan door de inspraak van bewoners echt beter is 

geworden. En dat is er eigenlijk niet. Zo laat GroenLinks haar ware gezicht zien. Geen 

volkspartij maar een partij van theoretici, die weinig boodschap heeft aan de praktijk en aan 

de noden en wensen van de bewoners. Voorzitter, als ik dan naar de Partij van de Arbeid 

heb geluisterd, dan hoor ik heel veel kritiek op hoe het dat dan is gegaan, hoe dit 

participatiesproces is verlopen, maar uiteindelijk wordt het toch gewoon ingestemd. U geeft 

mensen die niet alleen maar klagen, maar mensen die daadwerkelijk willen meedenken over 

hun eigen leef- en woonomgeving daarbij wel een stok in handen. En dat is een hele 

negatieve stok. Een stok van: ze luisteren toch niet, ze doen toch maar waar ze zelf zin in 

hebben. En potverdorie, u geeft ze ook nog eens gelijk ook. Want deze mensen die we 

hebben uitgenodigd voor een debat, deze mensen die we hebben uitgenodigd om langs te 

komen, u heeft ze hoop geboden door ze een luisterend oor te bieden en uiteindelijk vol in 

te stemmen met een plan waar geen enkele van hun belangen in voort komen. Een 

hyperloop, een stroomstation, een mega zonnepark. ze doen toch wel waar ze zin in hebben 

Voorzitter. 

04:45:34 

Voorzitter: De heer Van Niejenhuis. 

04:45:37 
de heer Van Niejenhuis: Voorzitter , dank u wel. Is dat nu niet juist ook de essentie en ook 

het moeilijke van raadslid zijn? Dat je als inwoner van deze gemeente, net als deze mensen 

zelf, een hele moeilijke afweging moet maken waarvan je weet, dat het deze mensen hun 

privébelang schaadt, dat zij daar heel erg lang last van zullen hebben, dat je toch denkt: 

vanuit het collectieve belang moeten we dit doen. 

04:45:58 
de heer Dijk: Ja, Voorzitter , maar dan moet je niet een gesprek aangaan met mensen en 

zeggen: u kunt mee participeren, u kunt meedenken, u heeft zeggenschap en inspraak. 

Vervolgens niets van die inbreng, niets met die inbreng doen, en nu zeggen: 'Ja, dat is niet 

heel erg goed gegaan, maar we gaan het later, in de toekomst van de inspraak, dan gaan we 

het echt goed doen. Maar nu niet. Nu is het niet gelukt, helaas.' 

04:46:19 
de heer Van Niejenhuis: Voorzitter, dank u wel. Stelt u dan voor, dat dat ik mij niet verdiep in 

deze mensen? Dat is toch juist wat ik moet doen, om vervolgens een moeilijke beslissing te 
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nemen? En u zegt nu van, de PvdA doet er helemaal niets mee. Dat is helemaal niet waar. U 

kunt ook de motie die Lo-A-Njoe van D66 daarvoor heeft ingediend op nalezen. 

04:46:38 
de heer Dijk: Dank voor het bruggetje Voorzitter , want daarin staat inderdaad in dat het 

over profijt gaat. Als u goed spreekt met die bewoners, dan gaat het niet om het profijt. Het 

gaat om hun eigen leef- en woonomgeving. Of ze duizend euro zouden krijgen omdat er 

zonnepark in hun achtertuin wordt geplaatst, dat is in de kern niet de essentie van de kritiek 

van de bewoners. Zij wilden inderdaad zeggenschap over het park, ze doen ook een 

handreiking. Het zou mooi zijn als u die aandacht had gegeven. Nogmaals, die inspraak die 

komt dus nu nog een keer achteraf. Ik heb wekelijks contact gehad met de bewoners die in 

die participatiegroep zaten. Het was allang beklonken, het was al lang duidelijk wat er ging 

gebeuren. Week na week heeft het hun gefrustreerd. U jaagt ze weg, u jaagt ze ook weg bij 

linkse politiek en dat neem ik u kwalijk. Voorzitter, als het om de inspraak ging, een half jaar 

geleden voor afgelopen zomer, diende de SP samen met volgens mij was het 100%, hadden 

wij een debataanvraag gedaan, omdat het misging met de manier waarop bewoners 

betrokken werden. Het was muisstil vanuit GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66. 

Muisstil. En dan moeten we nu in één keer een nieuw participatieproces gaan oprichten, 

met een motie van D66 die dan oproept: willen jullie alsjeblieft bij ons aansluiten, oppositie. 

Steun de motie van de VVD, steun de motie van de SP die over een handreiking gaat. Ik ben 

benieuwd of de coalitie dat eens een keer zou aandurven. Voorzitter , een partij van 

democraten die nooit, als het er echt om gaat, als een leeuw haar tanden laten zien, maar 

piept als een heel klein muisje, als het gaat om zeggenschap. Dan vooral achteraf nog aan 

het piepen is, als het kwaad al geschied is. 

04:48:05 

Voorzitter: Meneer Sietsma, GroenLinks. 

04:48:08 

de heer Sietsma: Voorzitter , ik moet toch even reageren op het verwijt dat wij destijds 

muisstil waren. Ik moet constateren dat de SP toen, net als nu, er alleen maar op uit is om 

het besluit uit te stellen. We hebben ook toen aangegeven dat uitstel niet in het algemeen 

belang is. We zijn ook toen kritisch geweest over het gelopen proces en we hebben het 

college uitgenodigd, en uitgedaagd om het beter op te pakken. Dus al die verwijten die u ons 

maakt, die slaan nergens op. 

04:48:44 
de heer Dijk: Voorzitter, stil als een muisje ben ik volgens mij nooit geweest. Voorzitter , 

bewoners die onlangs een andere handreiking hebben gedaan aan GroenLinks, D66, 

ChristenUnie en PvdA. Zij kunnen leven met de helft van de zonnepanelen die het college 

voorstelt, en willen over de rest van de invulling van de polder, met college en raad in 

gesprek. Dat heeft niets te maken met het stoppen van deze plannen. Dat heeft te maken 

met het faseren van deze plannen. Dus het heeft er niets mee te maken dat die bewoners 

niets willen. Ze willen alleen gefasseerd die plannen gaan doen en daarover met u in 

gesprek. De SP doet daarom wederom, in de commissie ook gedaan, de oproep aan 

GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de PvdA: omarm deze handreiking nu. Voordat u mensen 

tegen u in het harnas jaagt. Want, Voorzitter , daar voor dient de SP speciaa een motie in: 
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van faseren kun je leren. Ik wil tot slot de bewoners Heike, Marieke, Roland, Synti, Erik, Alu 

en al die andere lagelanders heel erg bedanken. Want misschien wordt er nu, en ik vrees dat 

dat gaat gebeuren, door deze coalitie een plan vastgesteld waarin jullie belangen veel tekort 

worden gedaan. Jullie inbreng en jullie inzet echt tekort wordt gedaan, en dat wekt 

frustratie op. Maar ik wil jullie vragen om ook na te denken over de plannen die hierna 

komen. Er komen nog plannen voor windmolens. Het meest genuanceerde raad van de SP-

fractie komt na mij, die gaat het over windverkenningen hebben. Er komen nog plannen van 

windmolens en die moeten we nog verder uitgewerkt worden. Jullie strijd nu voor meer 

zeggenschap, heeft misschien niet direct tot betere plannen geleid, maar zullen er wel voor 

zorgen, dat bij die plannen de coalitiepartijen ietsje scherper zullen zijn. Dan hoop ik dat ze 

niet zo stil zijn als een muisje, maar hun tanden laten zien als leeuwen. Dank u zeer. 

04:50:27 
Voorzitter: Ik stel voor dat we overgaan tot preadvies van de kant van het college, op de drie 

moties. Dat we dan ook tot stemming kunnen overgaan. Het woord is aan de wethouder. 

04:50:46 
de heer Van der Schaaf: Voorzitter, ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken, ook 

al vraagt u mij direct om een preadvies op de moties, om toch op datgene wat ook gezegd is 

kort te reflecteren. Want ik denk dat data in het belang van het debat en de dingen die 

gezegd zijn, wel van belang is. Wat ik al zei, de discussie over een gebiedsvisie Meerstad-

Noord of Lagelandpolder, heeft de gemoederen hier in de raad, maar ook in de samenleving, 

flink doen verhitten. Ik heb ook in de commissie al aangegeven dat fsy volkomen terecht is, 

dat het uiteraard ook de verdienste is geweest van bewoners, net ook door de heer Dijk 

opgenoemd, die hun zaak uitstekend hebben bepleit en aan het voetlicht hebben gebracht. 

Maar ook omdat die discussie appelleert aan een aantal actuele thema's die spelen. De 

ruimtelijke ordening van de energietransitie, ik zal er nog iets over zeggen, maar ook de 

verhouding burger-overheid en ook nog eens stad-platteland. En het klopt, datgene waar wij 

mee gestart zijn als het college op basis van besluiten die door u raad zijn vastgesteld met de 

omgevingsvisie, de motie energielandschap, de Meerstad, routekaart energie, ze zijn 

allemaal een keer voorbijgekomen. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal gebaseerd op 

vaststaand beleid, niet van het college, maar van u raad voor alle duidelijkheid. Op het 

moment dat wij dan aanbellen bij een bewoner of als ze iets uit de krant moeten lezen: er 

komt een groot zonnepark in uw omgeving en ook nog een hyperloop. En we gaan met u 

praten hoe we dat in een gebiedsvisie ruimtelijk op hoofdlijnen gaan vormgeven, dan is dat 

nogal wat, dan levert dat enorm veel discussie op. Daar heb ik in de commissie al het één en 

ander over gezegd. Daar valt ook heel veel over te zeggen. Neemt niet weg, en dat houdt het 

college ook staande, dat de gebiedsvisie op het niveau waar we nu zitten, een ruimtelijke 

vertaling van deze ontwikkelingen, naar ons idee, dat echte toets van goede ruimtelijke 

ordening nog steeds kan volstaan. We hebben wel heel erg last, ook in deze discussie, van 

het probleem dat wij in heel Nederland hebben, wel een heel goed debat over hoe gaan we 

nu met die ruimtelijke ordening van de energietransitie in heel Nederland om, dat dat 

eigenlijk iets is waar we als land ook enorm mee worstelen. Toen het kabinet Rutte één in 

2010 het ministerie van Ruimtelijke Ordening afschafte, hebben we er heel veel last van 

gehad. De woningmarkt, het stikstof dossier, maar ook als het gaat om: hoe gaan we nu met 

die energietransitie om? We zien in heel Nederland een lappendeken aan aanpakken, ook op 
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het gebied van participatie, medezeggenschap, zeggenschap, financiële participatie. Maar 

dat neemt niet weg dat wij en dat is de stellige overtuiging die het college heeft, ondanks 

alle kritiek die u ook over de inhoud van het besluit over de vormgeving kunt hebben, dat wij 

juist over dat thema in Groningen echt binnen de mogelijkheden die we hebben, toch heel 

zorgvuldig te werk zijn gegaan. Ook in Lageland, ook in Meerstad-Noord. Wel degelijk blijven 

we op hele forse afstand van de woningen af, van de mensen die in het gebied wonen. We 

maken een plan, wat de biodiversiteit niet aantast, nee wat de biodiversiteit vergroot. Wat 

aandacht heeft voor cultuurhistorie, en wel degelijk tijdens het proces van gebiedsvisie al is 

aangepast, ook op aandringen van bewoners. Wellicht te weinig, zeker in de ogen van de 

omwonenden, dat ga ik niet ontkennen, maar het is niet zo dat we al van tevoren precies 

wisten, hoe alles eruit kwam te zien. Een aantal uitgangspunten stonden vast, ook door u 

raad vastgesteld. Daarmee zijn we de participatie gestart. Dat heeft inderdaad veel 

ongenoegen veroorzaakt, dat hebben we niet weg kunnen nemen. Dat kunt u ons verwijten, 

maar dat is wel waar we mee gestart zijn. En die gebiedsvisie is dus waar een goede 

ruimtelijke ordening over gaat; een afweging tussen belangen, waaronder die van 

omwonenden, maar ook die van de energietransitie, ook van de cultuurhistorie en ook van 

de biodiversiteit. En we zijn er ook nog niet. Deze visie biedt naar ons idee dus ook een 

goede basis voor een vervolg. Een vervolg waarbij inderdaad we verdergaan, dat zeg ik 

nadrukkelijk, met de participatie. Het vervolg waar de participatie dus ook weer verder gaat. 

04:54:42 
de heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter even over dat wat vastgesteld is door de raad van te 

voren. Want de omvang van het zonnepark en hoe groot dat die moest worden, is dat 

expliciet door de raad vastgesteld? Of heeft u het dan over de ambitie in de routekaart, die 

toch vrij algemeen is. Er staat niet letterlijk in volgens, mij hoe groot dit zonnepark moest 

worden. 

04:55:04 
de heer Van der Schaaf: Nee, dat klopt. Het zonnepark heeft een bepaalde omvang die ook 

kleiner is dan toen we het participatieproces begonnen. Als het gaat om wat door de raad is 

vastgesteld, dan verwijs ik naar de routekaart inderdaad naar de omgevingsvisie Next City, 

naar motie Meerstad, naar de motie in 2012 aangenomen waarin gevraagd wordt om een 

energielandschap in dit gebied te ontwikkelen. Dus inderdaad niet de exacte omvang. 

Vandaar ook dat daar ook een aanpassing op is. Ik heb wel aangegeven dat een zonnepark 

daar zou komen als uitgangspunt, maar inderdaad over de invulling, de omvang, de grenzen, 

daar is juist het participatieproces over gegaan. Ik was begonnen met: hoe verder? Wij zijn 

er dus ook van overtuigd dat de participatie niet stopt. We beseffen ons ook heel goed dat 

de manier waarop dit proces verlopen is, waar het ook aan ligt, dat niet gemakkelijker heeft 

gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat dat kan. Ik heb als u als raad ook gehoord in 

wisselende mate dringt u daar ook, denk ik, enorm op aan. Dan zullen we het hebben over 

de uitgangspunten, hoe de uitgangspunten van een visie een concrete vertaling krijgen, met 

name in hoe het zonnepark precies wordt ingericht. Het zou mogelijk nog consequenties 

kunnen hebben her en der voor de omvang. Het staat nog in de gebiedsvisie. We gaan het 

natuurlijk uitgebreid hebben over hoe die buffers worden vormgegeven, waar ook heel veel 

mogelijkheden zijn voor bewoners om daar zelf actief in te participeren. En we gaan het 

uiteraard ook hebben, en misschien dat collega Broeksma daar nog iets meer over kan 
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zeggen, over de financiële participatie en ook de zeggenschap uiteraard die bewoners over 

die financiële participatie horen te hebben. En ondanks dat dat waarschijnlijk niet de 

onvrede zal wegnemen, denken wij wel dat het wellicht de plannen draaglijker kan maken 

en nog belangrijker, de plannen ook beter kan maken. 

04:56:52 
Voorzitter: De heer Dijk. 

04:56:53 
de heer Dijk: Ja, Voorzitter , als de wethouder zegt dat de grootte van het zonnepark niet van 

tevoren vast stond, in die zin toen het participatieproces startte. Kan de wethouder dan 

aangeven met welke boodschap de mensen die het participatieproces moesten leiden, op 

pad zijn gestuurd? Want ik denk namelijk dat als je met deze bewoners gaat spreken, vind ik 

het knap werk als je dan op honderdvijfenzeventig hectare uit komt. Dat vind ik een vreemd 

participatieproces. Dan lijkt het me toch logischer dat degenen die de participatieproces 

moesten leiden een boodschap mee in hun binnenzak hebben gekregen. 

04:57:32 
de heer Van der Schaaf: Ja hoor, en volgens mij hebben we daar mede door uw toedoen 

daar vrij openlijk ook over gediscussieerd, wat het startpunt was van die participatie 

inderdaad. Dat was dat we ook op basis van de routekaart een beoogde omvang hadden van 

de energieproductie, ook in het kader van de routekaart. Verder hebben we hem ook op 

basis van goede ruimtelijke ordening, op allerlei beleidsstukken die wij daarop hebben, 

meegegeven dat ze rekening hebben te houden met de biodiversiteit, dat ze met 

ecologische hoofdstructuur rekening hebben te houden en uiteraard ook honderdvijftig 

meter als minimum uitgangspunt. Niet formeel vastgesteld door de gemeente Groningen, 

wel als uitgangspunt door de gemeente Ten Boer, destijds vastgesteld. Al dat soort kaders. 

Daar zijn ze mee op pad gestuurd. 

04:58:13 
de heer Dijk: Dus, Voorzitter , dat de bewoners het gevoel hebben gehad tijdens het 

participatieproces, dat ze eigenlijk vrij weinig te zeggen hadden over de grootte van het 

park, dat klopt? 

04:58:24 
de heer Van der Schaaf: Tot op zekere hoogte wel. Dat heb ik vorige week ook in de 

commissie duidelijk aangegeven. Dat dat ook wel een behoorlijke hypotheek natuurlijk op 

het gevoel van zo'n proces ligt, dat we wel een aantal uitgangspunten hadden. Overigens 

niet per se door het college bedacht, maar op basis van door uw vastgesteld beleid. En ook 

gezien de afstanden die wij hanteren en de aard van het gebied, dat dit een fors zonnepark 

zal worden. Dat was denk ik zonneklaar aan de start van het participatieproces. 

04:58:50 
de heer Dijk: Dus Voorzitter , de volgende keer moeten we het college op pad sturen met 

een opdracht, om niet zulke grote zonneparken aan te leggen in de gemeente Groningen. 

Dan kunnen dit soort dingen niet meer voorkomen. Daar moeten we dus moties voor 

indienen, voorstellen voor doen, want anders gaat het college dat op andere plekken weer 

doen. 
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04:59:05 

de heer Van der Schaaf: U moet het beleid vaststellen op basis waarvan wij ons baseren. Op 

het moment dat u het anders wilt, dan moet u ander beleid vaststellen. Dat klopt. 

04:59:14 

de heer Dijk: Nee, helder. Dan nog één vraag: verwacht u dat de bewoners die nu afgelopen 

participatieproces hebben meegedaan, dat die er nu nog echt zin in hebben? 

04:59:23 
de heer Van der Schaaf: Nee, daar was ik ongeveer net bij beland, ik had er net iets over 

gezegd. Ik vermoed inderdaad dat een aantal bewoners daar moeite mee heeft. Overigens is 

het ook zo, daar heeft de heer Sietsma ook al iets over gezegd, dat ook binnen de groep 

bewoners de stemming heel erg verschilt. Het is niet allemaal eenduidig. Maar ik begrijp 

heel goed, nadat u hierover een besluit heeft genomen, welk besluit u ook neemt, dat er een 

stap gezet zou moeten worden om in ieder geval een deel van de bewoners weer aan tafel 

te krijgen. Wij gaan ons best doen uiteraard, om dat te doen. We zijn er ook van overtuigd 

dat dat ook tot iets kan leiden. 

04:59:59 

Voorzitter: Tot het beter draaglijker maken van het plan. Dat is wat anders dan onvrede 

wegnemen, of dat men dat plan plotseling ondersteunt. En ook dat het wellicht het plan nog 

veel beter kan maken. Daar zijn we echt van overtuigd. Het is niet zo dat we dit doen, omdat 

het moet maar omdat we het willen. 

05:00:12 

Voorzitter: De heer Boter, VVD. 

05:00:15 
de heer Boter: Dank u wel. Ik heb één vraag aan de wethouder en wel over het 

participatieproces. Want uiteindelijk gaat het om draagvlak, niet om onvrede weg te nemen. 

Is het dan ook zo, dat waar dan ook die participatie nu nog staat of verdergaat, dat de 

bewoners eerst op tafel mogen leggen wat hun wensen en bezwaren zijn, voordat er 

stappen worden gezet en invulling wordt gegeven. Zodat er ook ruimte is voor die bewoners 

om emoties kwijt te kunnen, irritaties kwijt te kunnen, wensen kwijt te kunnen. Of ze nu 

haalbaar zijn of niet. 

05:00:43 
de heer Van der Schaaf: Ja hoor, daar is in elk participatieproces altijd ruimte voor. Tot nu 

toe was die ruimte er ook. Dus dat verandert niet. Voorzitter, ik wil tot afronding van mijn 

betoog komen. Wat een beetje samenvat denk ik, waar we het net over hadden. 

overtuiging. De overtuiging van het college is, en daarom is het ook zo'n relevante discussie 

die buitengewoon belangrijk is voor de mensen die in Lageland wonen, maar ook voor 

iedereen die te maken kan hebben met grote ruimtelijke ontwikkelingen de komende tijd. In 

Nederland, maar zeker ook in Groningen, staan we echt voor een gigantisch grote opgave als 

het gaat om ruimte, energietransitie maar ook klimaatadaptatie, verkeer en niet te vergeten 

een enorme woningbouwopgave. Willen wij onze kinderen een betaalbare, maar ook een 

schone toekomst geven, dan zal de komende jaren flink de schop in de grond moeten. Dan 

zal inderdaad zijn, dat zien we hier in Lageland, maar dat zal in veel gebieden van onze 

gemeente tot veel stress in onze samenleving leiden. De kunst is ook voor ons als politiek en 
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het college in het bijzonder, om die ene kant de samenleving te leiden om die grote 

veranderingen te ondergaan en tegelijkertijd wat met draagvlak te doen. Ik denk dat dit 

proces wel duidelijk heeft gemaakt, dat wij nog heel veel stappen te zetten hebben om dat 

voor elkaar te krijgen. Niet alleen wij in Groningen, maar allemaal in Nederland. Ik hoop ook 

dat we op die manier het debat kunnen blijven voeren in deze gemeente. 

05:02:07 
Voorzitter: Wethouder Broeksma. 

05:02:10 
de heer Broeksma: Dank u wel Voorzitter . Drie moties, nummer acht, nummer tien en 

nummer twintig. Als inleiding op alledrie dat we inderdaad die routekaart 2035, waarin we 

CO2- neutraal willen zijn, als opgave van de raadbeschouwing, daar naartoe werken. Een 

grote opgave, die zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Dat dat merken we ook nu. Zon op 

dak wordt genoemd, doen we: parkeerplaatsen, vuilnisbelten. Dat is allemaal genoemd als 

dubbel gebruik van ruimte natuurlijk wel prioritair. We kennen onze zonneladder. We 

denken daar driehonderdtien megawatt mee op te kunnen wekken. Maar dan moet er op 

land nog vijfhonderd, want de totale opgave zoals we die gedefinieerd hebben in de 

routekaart is achthonderdtien megawatt via zon op te wekken. Dan komt er nog 

windenergie bij. We denken dat hier ook een goede inpassing mogelijk is en ook mitigatie en 

compensatie. Zowel individuele compensatie als gebiedsfonds. Dat is ook in het proces 

geborgd, om dat samen met de omwonenden te doen. Er is een collectieve, duurzame 

Lageland vereniging van een aantal energiecoöperaties. Het is uw wens om dat vast te 

leggen in de motie. Er zijn twee moties: acht en nummer twintig. Die lijken op elkaar. U bent 

uitgenodigd door elkaar om daar een motie van te maken. Dat is niet gelukt. Ik adviseer u 

om één motie wel aan te nemen, de andere niet. En als ik het zeggen mag, als het college 

het zeggen mag, heeft motie acht omdat die het meest concreet is, ook met het bedrag van 

duizend euro per opgesteld vermogen, duizend euro per jaar. Dat levert iets van drieënhalf 

en vier miljoen op voor compensatie, mitigatie, enzovoort. Die is dan het meest concreet op 

dat punt. Dus dat zou het advies zijn. Neem niet beide moties aan. Als je dan toch één 

aanneemt, dan motie acht. 

05:03:59 
Voorzitter: De heer Dijk. 

05:04:01 
de heer Dijk: Voorzitter, wat is het nadeel van het aannemen van motie twintig in plaats van 

motie acht? Ik kan me voorstellen dat het voor het college prettiger is als het minder 

concreet is dan die duizend euro? Dat zou toch veel meer speelruimte kunnen geven voor 

het college? Ik vind het een vreemde uitleg. 

05:04:18 
de heer Broeksma: Ja, misschien omdat u de intentie van het college niet goed begrijpt. We 

willen hier op een goede manier omgaan met de omwonenden, met de omgeving, met de 

belanghebbenden en met het energiecollectief. Wij denken dat het van belang is om, als je 

het vervolgtraject van de participatie in gaat, om heldere kaders te hebben. En daar ook 

middelen te hebben, waar je het gesprek over kunt voeren. Op welke manier die inpassing 

moet plaatsvinden. je hebt in de inspraak ook gehoord, niet iedereen woont langs de 
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verkeersweg Eemskanaal Zuidzijde waar de omgeving al eerder heeft aangegeven in het 

proces, het zou kunnen dat we daar verkeersmaatregelen nemen. De wens voor snel 

internet heeft u gezien. De inpassing met vergroening. Dat zijn allerlei thema's waarover de 

omwonenden willen spreken. Als dat met een lege portemonnee gebeurt, is dat onhandig. 

We denken dat het goed is, om dat met een volle portemonnee te kunnen doen. Als je daar 

kaders voor geeft, doet u dat helderder in motie acht dan in motie twintig. Dus ik denk dat 

de bewoners daar blijer mee zijn dan met motie twintig. 

05:05:18 
Voorzitter: De heer Boter, VVD. 

05:05:21 
de heer Boter: Daar zit toch wel een voorfase in. Want het grote verschil tussen die beide 

moties heeft te maken met de gebiedsvisie die wel of niet van tevoren wordt vastgesteld. 

Als de wethouder mij kan toezeggen, net als bij parkeren, dat er voortschrijdend inzicht bij 

het beleid is, dat je dan dus ook uiteindelijk kunt vaststellen dat als bewoners de helft willen, 

dat dat ook een onderdeel van de participatie zou zijn. Dan valt dat verschil tussen acht en 

twintig wel wat weg. Dan snap ik de voorkeur, maar anders zit er toch wel een duidelijk 

verschil tussen beide moties. 

05:05:48 
de heer Broeksma: Motie acht gaat er inderdaad vanuit dat die gebiedsvisie is vastgesteld. 

Dus dat de kaders vanuit deze raad helder worden meegegeven waarop de 

vervolggesprekken kunnen plaatsvinden, over inpassing, over mitigatie, over compensatie, 

zowel individueel als met een gebiedsfonds. Dus in die zin is de motie acht helderder. Motie 

twintig staat ook op het voeren van die gesprekken, van de participatie. Dus dat is het mooie 

van die motie, en dat willen we ook. Maar die gaat soms niet een stap ver genoeg. Aaan de 

andere kant is het ook van belang, om die wel vast te stellen, zodat die kaders ook helder 

zijn. Motie tien gaat inderdaad over een wezenlijk andere zonnepark, halvering zegt de 

motie. Dat betekent dat de opgave niet verandert, maar dat dat betekent dat er elders een 

behoorlijk groot gebied gezocht moet worden. Wat ik u net aangaf met parkeerplaatsen 

overdekken, los van de enorme kosten die dat oplevert omdat die gewoon niet te dekken is. 

Dus dan moet het geld elders vandaan komen. Levert dat niet meer dan een hectare of tien 

op, en dat is al een onderdeel van die driehondertien megawatt piek die we denken op 

daken, op parkeerplaatsen, vuilnisbelten et cetera te kunnen aanleggen. Dus we hebben 

daar niet genoeg aan. Het gebied elders, dat hoeft niet per se een gebied van de gemeente 

te zijn. Dat betekent ook dat als het gaat over de inrichting, als het gaat over een 

gebiedsfonds, als het gaat over het rendement van het gebied, dat u daar als raad daar 

verder niets meer over te zeggen heeft. Dat betekent dat het een onderlinge afspraak wordt 

tussen al dan niet de eigenaar van het land, al dan niet een commerciële ontwikkelaar die 

daarvoor ingehuurd wordt. Dat betekent dat het rendement niet bij de bewoners komt. 

Daar zullen afspraken over gemaakt worden, maar het surplus van het rendement, wat dan 

naar de gemeentekas zou kunnen gaan, het fonds energietransitie, we hebben daar een 

brief over gestuurd, dat verdwijnt. Dus dat halen we niet. En als u zegt: 'Overdek nu de 

parkeerplaatsen met zonnepanelen', dan is daar een onrendabele top bij. Dat heb ik u net 

verteld. En die onredabele top, zou precies gedekt kunnen worden uit het surplus wat dit 

soort parken opleveren, voor zover die op gemeentegrond staan. Omdat wij, dat bent u dus 
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als raad, als hoogste orgaan daar zelf over gaan. Dat is het unieke van deze situatie. Dus in 

die zin brengt motie tien onze energiedoelstellingen niet dichterbij. Dat betekent dat we die 

elders moeten zoeken, met onzekere uitkomst. En daar zijn natuurlijk ook weer 

omwonenden, die daar ook iets van kunnen vinden. U zadelt anderen dan op, met wat u 

deze probeert te ontlasten. Het college ontraadt motie tien. 

05:08:15 
Voorzitter: Ik stel voor dat wij overgaan tot de stemming over de drie moties. Dat lijkt mij 

wel mogelijk. Ik breng in stemming, motie onder nummer acht. Zijn daar nog 

stemverklaringen nodig? Meneer boter. 

05:08:36 
de heer Boter: Ja, ik wil dan gelijk maar even alle drie doen, want wij zullen in ieder geval 

twintig en tien steunen. Maar wij zullen ook met buikpijn, en dat komt bij partijgenoten van 

mij wel vaker voor de laatste tijd, ook motie acht steunen, want ik heb een beetje het 

vermoeden dat die het mogelijk wel zou halen. Dus dan hebben we nog iets van participatie. 

05:08:55 
Voorzitter: Zijn er nog andere stemverklaringen? Meneer Dijk? 

05:08:57 

de heer Dijk: Daar sluit ik mij volledig bij aan. 

05:08:59 

Voorzitter: Meneer Rhebergen. 

05:09:03 

de heer Rhebergen: Dank u wel, Voorzitter . Omdat de motie van de VVD uitgaat van het niet 

vaststellen van de gebiedsvisie, zullen wij die niet steunen. De motie van de SP niet zullen wij 

ook steunen, hoewel wij in de commissie hebben gevraagd naar ruimte voor gefaseerde 

uitvoering, gaat dat echt over de uitvoering en deze motie gaat ervanuit dat we het besluit 

nu aanpassen, dus vandaar dat we die ook niet zullen steunen. 

05:09:29 
Voorzitter: Anderen nog? Meneer Sietsma, GroenLinks. 

05:09:34 
de heer Sietsma: Voorzitter, dank u wel. We zullen motie twintig: draagvlak Lagelandpolder 

niet steunen. Vooral omdat de motie meer inspraak, profijt concreter is. Maar ook omdat ik 

op mijn vraag aan de VVD: 'Wilt u het proces nu overdoen?' Als antwoord krijg, dat dat daar 

wel op neerkomt. Dus daar kunnen wij ons niet in vinden. 

05:10:02 

Voorzitter: Dat waren de stemverklaringen. Dan gaan we stemmen. Motie nummer acht: 

meer inspraak en profijt voor de Lagelandpolder. Tweeënveertig stemmen worden 

uitgebracht, omdat de heer Pechler zich niet helemaal lekker voelde en naar huis is gegaan. 

Tweeënveertig stemmen zijn uitgebracht. Die motie is door alle fracties gesteund en 

aanvaard. Dan de motie onder tien: van faseren kun je leren. Ik open de stemming. Er zijn 

tweeënveertig stemmen uitgebracht. Ik sluit de stemming. Voor zestien. tegen zesentwintig. 

De motie is verworpen. Tot slot motie onder nummer twintig: draagvlak Lagelandpolder, 

VVD, CDA, SP, Stadspartij en 100%. Ik open de stemming. Tweeënveertig stemmen 
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uitgebracht. Ik sluit de stemming. Voor achttien, tegen vierentwintig. Daarmee is de motie 

verworpen. Dan het voorstel zelf, breng in nu in stemming. Ik sluit de stemming. 

Tweeënveertig stemmen uitgebracht. Voor vijfenwintig, egen zeventien, waarmee het 

voorstel is aangenomen. Dat brengt ons naar het agendapunt onder zes C: Uitkomsten van 

de windverkenning. Daar is een tweetal amendementen ingediend, met de kanttekening dat 

het amendement onder A2, Partij voor de Dieren, alleen door Partij voor de Dieren wordt 

ingebracht. Niet meer door de PVV. De andere zaken blijven zoals ze waren. Wie mag ik het 

woord geven vver dit onderwerp? Gaat uw gang, GroenLinks. 

05:14:15 
mevrouw Nieuwenhout: Dank u wel Voorzitter . Van de noodzaak van de energietransitie is 

bijna deze hele raad overtuigd. Dat windmolens daar ook deel van moeten uitmaken, daar 

zijn we ook bijna allemaal van overtuigd. Hoe dat dan verder precies moet ingevuld worden, 

daar verschillende meningen over, en dat respecteren wij ook. Toch vinden wij het 

belangrijk, dat hebben we in de commissie ook al gezegd, dat het vervolgproces door een 

brede groep gedragen is en dat daarbij de inbreng van de bewoners ook heel belangrijk is. 

Wij hebben daarom een motie gemaakt over de participatie van de inwoners. In het proces 

tot hieraan toe, hebben zij al heel veel kunnen zeggen en is al die input verzameld in 

boekjes. Maar nu is het zaak om de input in het vervolgproces, ook te borgen. Daarom 

hebben wij een motie gemaakt en we hopen dat die breed gesteund wordt door de raad, uit 

respect voor de inwoners. 

05:15:11 

Voorzitter: Dank u wel 100% Groningen. Oh, nee er is nog een vraag. De heer Brandenbarg. 

05:15:30 

de heer Brandenbarg: Ja, ik had nog een vraag aan GroenLinks, Voorzitter . Ik heb ook die 

motie gezien en je zou het een tik op de vinger is naar het college kunnen noemen. Want er 

staan hele strenge voorwaarden voor die participatie in. Voorwaarden waar een heel groot 

deel van de bewoners nu ook al zegt: ja, we hadden die wel terug willen zien in het huidige 

raadsvoorstel. Vindt u dan dat het tot nu toe, ondanks dat die windverkenning die al twee 

jaar aan de gang is, dat dat eigenlijk onvoldoende is gedaan? 

05:16:03 

mevrouw Nieuwenhout: Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Het idee is juist dat in de 

windverkenning, het woord zegt het al: verkenning, zijn alle verschillende belangen van de 

bewoners, van de belangenvereniging in de buurt verkend. In de vervolgstap is het dus van 

belang, om die allemaal een plaatsje te geven in de concretisering. Dus het is geenszins een 

verwijt aan het college dat het hiervoor niet goed is gegaan, maar meer een waarborg voor 

het proces hierna. 

05:16:29 
Voorzitter: De heer Brandenbarg. 

05:16:31 
de heer Brandenbarg: Is dan die verdere inpassing, waar u ook in uw motie het over heeft, 

ook één waarbinnen bewoners in Roodehaan bijvoorbeeld nog zouden kunnen zeggen: nou, 

we willen daar eigenlijk misschien maar één, of we willen ze helemaal niet, of we willen ze 
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niet op een lijn, maar mooi verspreid door het landschap. Hoe ziet u die medezeggenschap 

waar u over spreekt in uw motie precies? 

05:16:52 
mevrouw Nieuwenhout: Dat is een hele goede vraag. Hier draait het al de hele 

raadsvergadering over. Wat bedoelen we precies met participatie en hoe ver reikt dat? Dat 

is ook voor elk project denk ik anders. Zoals ik het hier in deze motie heb gezegd, gaat het 

vooral om de inpassing. Dus niet of het plan wel of niet doorgaat. Dat staat voor mij als een 

paal boven water. Bijvoorbeeld, wat GroenLinks betreft, kan Groningen Airport Eelde wel 

stoppen als vliegveld. Zouden de molens bijvoorbeeld best iets hoger kunnen zijn en 

daardoor minder molens, als dat dezelfde hoeveelheid windenergie oplevert. Op die manier 

is er volgens mij nog wel wat te doen in de inpassing. Daarnaast zijn ook heel veel andere 

dingen over mitigatie, compensatie, wat er precies in de omgeving verder gebeurt, waar de 

inwoners een gelijkwaardige rol in kunnen hebben. 

05:17:45 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren heeft nog een vraag en dan ga ik naar meneer Moerkerk. 

05:17:49 
de heer Van Kesteren: Voorzitter, ik zou willen vragen aan de woordvoerster van GroenLinks 

of ze begrijpt dat steeds meer mensen zeggen dat die burgerparticipatie, die GroenLinks 

voor ogen heeft, dat dat in feite niet zoveel voorstelt. Dat is ook wel begrijpelijk vanuit het 

communisme waar uw partij op gefundeerd is. Begrijpt u dat, dat steeds meer mensen tot 

die conclusie komen? En dat is in de verkiezingsuitslag ook wel gebleken. Het gaat natuurlijk 

verder dit proces. 

05:18:20 

mevrouw Nieuwenhout: De verkiezingsuitslag op basis waarvan wij hier zitten, gaf bijna een 

kwart aan GroenLinks het vertrouwen, om de belangen af te wegen, en dat is dus ook 

precies wat wij doen. Wij wegen de belangen af tussen verschillende dingen, dus de 

belangen van de inwoners, de huidige inwoners, toekomstige generaties, alles daartussenin. 

Wat ons betreft is inspraak dus niet dat je alles over alles kan besluiten, maar wel dat er over 

bepaalde onderwerpen duidelijke inspraak mogelijk is. Binnen die kaders die dus gesteld 

worden door bijvoorbeeld het Parijs akkoord en de noodzaak om iets te doen aan 

klimaatverandering, daarbinnen is nog heel veel mogelijk op het gebied van inspraak. 

05:19:02 
Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Moerkerk, gaat uw gang. 

05:19:11 
de heer Moerkerk: Dank u, Voorzitter . We staan nu toch ineens voor een besluit over een 

eerder uitgewerkte casus, waarin heel duidelijk naar voren is gekomen dat omwonenden 

faliekant tegen zijn. Er is rigoureus onderzoek gedaan door de universiteit. Wij zoeken naar 

mogelijkheden om bij te dragen aan energietransitie en dat onderstrepen wij ook zeer. Dat is 

hard nodig. Maar daarvoor moet iedere optie goed onderzocht worden. De raad is 

toegezegd dat dit voor alle opties zou gebeuren. Er zijn meerdere locaties die onderzocht 

zouden worden. We willen daarom eerst kennis nemen als fractie van ook die uitkomsten 

van andere locaties. Naar ik meen zijn het zeven locaties. Als we dat in beeld hebben, dan 

vinden we het pas tijd om rigoureus keuzes te maken, zodat we als raad in balans met ook 
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bewoners en na participatie een wijs besluit kunnen nemen. Maar dit gaat te snel, met te 

weinig kennis. Dank u wel, Voorzitter . 

05:20:06 
Voorzitter: Meneer Ubbens heeft een vraag aan u. 

05:20:09 

de heer Ubbens: Wilt u dan ook participatieproces voor elk van die zeven locaties, ook de 

locaties die om allerlei redenen in een eerdere fase zijn afgevallen? Dus er moet een 

participatieproces met bewoners en omwonenden van locaties waarvan we al zeiden: 'Ze 

zijn ongeschikt voor windmolens', toch doen? Zodat u weer een brede afweging kunt 

maken? Begrijp ik dat goed? 

05:20:29 

de heer Moerkerk: We vinden de impact op de omgeving zo sterk door deze molens, dat dit 

zorgvuldig moet gebeuren. Dus daar waar dat nodig is, daar waar omwonenden zich roeren 

en waar gesprekken zinvol zijn, moeten we dat zeker doen. Dat hangt ook af van de schaal 

waarop je iets doet. Als het om één molen gaat op het industrieterrein, dan is de impact niet 

zo fors, maar dat hangt dus van de locatie af hoe sterk je dit moet insteken. 

05:20:55 

Voorzitter: Goed. Mevrouw De Wrede, woordvoering. 

05:21:01 

mevrouw De Wrede: Ik had eigenlijk een interruptie, maar goed woordvoering. Het is 

wederom de woordvoering van de heer Pechler, maar die moest onverwacht vertrekken 

vanavond. In principe zijn wij voorstander van windenergie, ook op land en zeker in de 

gemeente Groningen. We stonden initieel dan ook positief tegenover deze twee locaties, of 

in ieder geval tegenover het onderzoeken daarvan. Drie jaar geleden hebben we een 

voorgenomen motie ingediend, om een aangenomen motie om in het vervolgproces goed 

de effecten op de vogel- en vleermuizenlevens te bekijken. Daar zien wij niet zo heel veel 

van terug. We hadden graag gewild dat Westpoort en Roodehaan als geschikt uit het 

onderzoek waren gekomen. Nou, dat is niet zo. Deze locaties zijn ongeschikt. Uit het 

oogpunt van biodiversiteit en dierenwelzijn liggen naast de Natura 2000-gebieden. Diverse 

natuurorganisaties hebben erop gewezen dat deze gebieden echt ongeschikt zijn voor 

windmolens. Wij vinden het werkelijk stuitend dat een partij als GroenLinks, die toch ook 

wel eens het één en ander zegt over natuur, hier windmolens wil plaatsen. En daar wilde ik 

eigenlijk op interrumperen zonet maar goed, dat zeg ik dan nu maar even. 

05:22:22 
Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout. 

05:22:25 
mevrouw Nieuwenhout: Dat aanbod neem ik graag aan. De vraag die ik zou willen stellen aan 

de Partij voor de Dieren is, hoe zij het vertragen van de energietransitie en de gevolgen 

hiervoor voor klimaatsverandering dan weegt? En de gevolgen voor de dieren die dit 

uiteindelijk ook heeft. Is het uiteindelijk niet in ons allerbelang, dat we echt iets gaan doen 

aan klimaatverandering? Ik weet dat u nu gaat zeggen dat de eiwittransitie een grotere 

impact heeft, maar wat ons betreft doen we allemaal. Dus ook windmolens op deze plek. 
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05:23:00 

mevrouw De Wrede: Voorzitter, ik denk dat GroenLinks ongelooflijk naïef in deze hele 

discussie staat. Ik denk dat we daar echt met zijn allen heel duidelijk over moeten praten. 

We kunnen het hele land volzetten met windmolens en zonnepanelen, want het is een 

lekker verdienmodel natuurlijk waar een heleboel ondernemers op inspringen. Maar zolang 

wij de emissies in deze maatschappij niet realiseren, door iets te doen aan de economie en 

het kapitalistische systeem waar we inzitten, dan helpen alle windmolens van de hele wereld 

niet om iets te doen aan de opwarming van de aarde. Mevrouw Nieuwenhout, zou ik tegen 

u willen zeggen: het is ook uw college die alle bomen in deze gemeente kapt. Althans heel 

veel. Voor ruimtelijke ordeningsplannen. Het is ook uw college dat blijft inzetten op 

economische groei, op werkgelegenheid in deze gemeente. Want het is ook het college dat 

vergunning verleent voor een vergroting van een kippenstal. 

05:24:02 
Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout. 

05:24:03 
mevrouw Nieuwenhout: Het beeld dat nu geschetst wordt van een verschroeide aarde met 

geen levend plantje er meer op, maar alleen nog maar grote fabrieken, dat slaat natuurlijk 

nergens op. GroenLinks zich ook in voor bomen en voor het behoud van groen overal. Kijk 

bijvoorbeeld naar het Groenplan. Maar dat is niet het onderwerp van deze vergadering. De 

vraag aan u dan: de manier waarop de gemeente nu zelf als ontwikkelaar optreedt en de 

gevolgen die dit heeft, de positieve gevolgen voor de biodiversiteit bijvoorbeeld dat je de 

windmolens stil kan zetten op het moment dat er vleermuizen aankomen, dat je een 

radardetector voor zeearenden erop kan zetten, al die vormen van mitigatie. Zorgen die er 

niet voor dat het toch wel acceptabel is, om windmolens neer te zetten? Ervan uitgaande 

dat het ook een belangrijk belang is dat we zorgen dat de aarde niet verder verschroeid. 

05:24:56 
mevrouw De Wrede: Al die compensatie en mitigerende maatregelen, zijn in de praktijk 

papieren beloftes die niets uit halen. Dat weet u ook. Het zijn slechts instrumenten om door 

te kunnen gaan met ontwikkelingen die eigenlijk alleen in het belang van mensen zijn, 

namelijk het opwekken van energie. Het is een papieren werkelijkheid waar u in gelooft en ik 

vind het bijzonder treurig. Het is niet voor niets dat het Groninger Landschap, 

Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen, er voor pleiten om eerst naar andere 

locaties in de gemeente Groningen te kijken. Want deze twee locaties zijn natuurlijk niet 

gekozen omdat ze op zo'n goede plek liggen om windmolens neer te zetten. Nee, het zijn 

toevallig grondlocaties van de gemeente Groningen. Laten we kijken naar locaties die niet 

naast Natura 2000-gebieden liggen, met in het geval van Roodehaan broedende zeearenden 

en de grootste slaapplaats van kolganzen in heel Nederland. Deze bredere verkenning is niet 

uitgevoerd, want we hebben ons beperkt tot de mogelijkheden binnen de grenzen van de 

gemeente Groningen. Kijken naar gebieden in Ten Boer, waar echt aanzienlijk minder 

natuurwaarde aanwezig is, en de afstand tot belangrijke natuurgebieden aanzienlijk groter is 

dan hier bij Roodehaan, dat is iets wat we eigenlijk gelijk na de herindeling hadden moeten 

doen. Dat is helaas niet gebeurd. Dat was de beste tijd geweest en de één na beste tijd is nu. 

Sofon heeft sinds september vorig jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de risico's van 

windenergie op het vogelleven en met name beschermde soorten, voor heel Nederland. 
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Kijkend naar de gedetailleerde kaart voor de Regionale Energiestrategie regio Groningen, 

zien we dat van de zes geplande windmolens is slechts één in groen, oftewel acceptabel 

gebied staat. De overige vijf staan in donkergeel tot donkeroranje gebied. Kijken we naar de 

voormalige gemeente Ten Boer, dan is achter Lewenborg een lange strook blauwgroen 

gebied; bijna geen risico's. Een lineaire opstelling parallel aan de N360, zouden we ons daar 

dan ook heel goed kunnen voorstellen en wat ons betreft beginnen de onderzoeken 

daarvoor vandaag. Alhoewel draagvlak ook een belangrijk punt is, is dat voor ons niet 

doorslaggevend. Soms zijn zaken echt nodig. Ook met weinig draagvlak. Voor de 

eiwittransitie is bijvoorbeeld ook nog geen meerderheid. We zullen die overgang naar meer 

plantaardigheden heeft toch echt moeten maken, om onze zoetwatervoorraad te behouden, 

het landgebruik te reduceren, de CO2- uitstoot te verminderen, minder landbouwgif te 

gebruiken, onze oerbossen te behouden en dierenwelzijn een kans te geven. Wat betreft 

draagvlak voor windmolens, hebben we goede moties gezien van andere partijen om de 

plaatsing voor omwonenden in ieder geval enigszins acceptabel te maken, door ze te laten 

delen in de lusten, lokaal eigenaarschap en zeggenschap te regelen en de slagschaduw op 

nul te zetten en geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Die motie zullen we dan ook 

steunen. Maar wat voor ons leidend is, is de ecologie. Dan zien we dus plekken in onze 

gemeente, waar plaatsing substantieel minder schade aan de natuur aanbrengt dan hier. Wij 

dienen een amendement in. Als dat wordt aangenomen steunen wij het voorstel. Zo niet, 

steunen wij het voorstel niet. Dank u wel. 

05:28:12 

Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout nog een vraag. 

05:28:15 
mevrouw Nieuwenhout: Nog één concluderende vraag. Mevrouw De Wrede had het over 

een papieren werkelijkheid. Is een verkiezingsprogramma van de partij die geen 

verantwoordelijkheid durft te nemen, niet de echte papieren werkelijkheid? 

05:28:31 

mevrouw De Wrede: Ja, weet u, u mag best schermen hoor. Met het feit dat u 

verantwoordelijkheid durft te nemen en wij vinden het in principe ook heel goed dat het 

college vaart zet achter die energietransitie. Daar zijn wij helemaal geen tegenstander van 

alleen het moet niet leiden tot aantasting van de biodiversiteit en ten koste gaan van natuur. 

Dat is keihard wat hier wel gebeurt. Dit is gewoon een heel slecht plan, echt een slecht plan, 

waar u achter staat. Dat mag u zich aantrekken met uw verantwoordelijkheid. 

05:29:04 

Voorzitter: Meneer Brandenburg heeft ook nog een vraag aan u, mevrouw De Wrede. 

05:29:08 
de heer Brandenbarg: Ik hoorde mevrouw De Wrede volgens mij zeggen dat ze de motie van 

GroenLinks goed vond en zou steunen. Maar nu lees ik daar ook in dat ook bijvoorbeeld 

inwoners die niet in de buurt van zo'n park wonen, kunnen investeren in een 

windmolenpark. Vindt de Partij voor de Dieren dat nu wenselijk? Dat iemand met wat 

kapitaal in Helpman kan investeren voor een leuk rendement in een windmolen die hij zelf 

niet voor de deur heeft? Is dat echt de kant die de Partij voor de Dieren op wil? 
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05:29:37 

mevrouw De Wrede: Dat is op zich wel een hele goede vraag. Ja. Inderdaad, we kunnen de 

motie steunen, maar dat is inderdaad een goed punt. Het maakt gelijk ook duidelijk dat 

participatie ook belangrijk is en een hele zorgvuldige inpassing van die dingen. 

05:29:58 
Voorzitter: Meneer Brandenbarg, u was al vooraangekondigd. Wilt u ook de woordvoering 

gelijk oppakken? 

05:30:08 
de heer Brandenbarg: Ja hoor, ik ben de beroerdste niet. Ja, Voorzitter, vooropgesteld om 

daar maar een eind aan te maken meteen. Mijn fractie vindt dat we hier een grote 

verantwoordelijkheid hebben met elkaar. Die voelen wij ook zeker. Dat maakt het besluit 

wat hier voorligt ook lastiger. Want het staat buiten kijf, dat de overheid een grote 

verantwoordelijkheid heeft om die noodzakelijke overgang naar schone energie mogelijk te 

maken. Die overgang is dankzij een economisch systeem, waarin het plunderen van de aarde 

winstgevend is, veel en veel te lang uitgesteld. Maar diezelfde overheid heeft ook de dure 

plicht om dat op een manier te doen, die het vertrouwen van bewoners niet schaadt. Die het 

vertrouwen dat de overheid een partner is die naast de mensen staat, het vertrouwen in de 

politiek in zijn algemeenheid en in linkse politiek in het bijzonder. En het vertrouwen dat 

deze noodzakelijke en belangrijke verandering uiteindelijk ten goede gaat komen aan alle 

inwoners. Juist daarom Voorzitter, vindt mijn fractie dat we nu niet moeten kiezen door te 

gaan met deze opgave bij Roodehaan. Mijn fractie vindt namelijk de volgorde verkeerd. Kijk, 

als dit college de afgelopen drie jaar nu alle gemeentelijke panden had voorzien van 

zonnepanelen, als dit college de motie van de SP voor zonnepanelen op alle 

corporatiewoningen had uitgevoerd, als dit college het mogelijk had gemaakt dat minder 

kapitaalkrachtigen hun eigen energie kunnen opwekken via een gemeentelijk energiebedrijf, 

en als dit college dwingende afspraken met bedrijven en instellingen over hun 

energieverbruik had gemaakt, ja, als dit allemaal was gebeurd, Voorzitter, dan had de 

gemeente een ander gesprek kunnen voeren met de inwoners bij Roodehaan. Dan had ze 

aan die inwoners bij Roodehaan kunnen vragen: hoeveel en tegen welke voorwaarden 

kunnen jullie nog bijdragen? Dan had je een ander gesprek gehad. Maar nu, nu ontstaat het 

beeld dat dit college al die moeilijkere zaken lekker uit de weg gaat en vooral snelle meters 

wil maken en daarbij onvoldoende die betrouwbare partner is die naast mensen hoort te 

staan. Dat wordt nog verder gevoed, door het feit dat er nu nog een motie legt van de 

grootste partij, GroenLinks, richting haar eigen wethouder om meer werk te maken van 

bewonersparticipatie. Voorzitter, het op die manier organiseren, schaadt het vertrouwen en 

brengt een zo noodzakelijke verandering echt alleen maar verder weg. En dat bijt ons 

uiteindelijk in de staat. En daarom moeten we nu pas op de plaats. 

05:32:42 
Voorzitter: Mevrouw Boogaard, Partij van de Arbeid. 

05:32:44 
mevrouw Boogaard: Ja, Voorzitter , ik kan de heer Brandenbarg volgen op het moment dat 

hij zegt: 'We moeten alles doen wat we kunnen op andere plekken. We moeten zorgen dat 

de plannen actueel zijn. Daar hebben we ook om gevraagd. Dat gaat er komen, een 

actualisatie van die plannen.' Maar begrijp ik het nu goed dat de heer Brandenbarg zegt dat 
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we niks anders gaan doen, totdat die plannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn? Want dat vind 

ik wel een groot beslag nemen op wat wij hier te doen hebben. 

05:33:09 
de heer Brandenbarg: Ja, dat zeggen wij inderdaad. Het gaat om de volgorde van de dingen. 

Het gaat erom dat je nu van één groep inwoners onevenredig veel vraagt, terwijl je al die 

andere dingen nog niet hebt gedaan. En daar heeft het college welgeteld drie jaar de tijd 

voor gehad. We hebben nog geen visie op zon op daken, we hebben nog geen visie over het 

terugdringen van energiegebruik. Alle moeilijke, want ik snap dat het politiek ook moeilijke 

zaken zijn, gaat dit college uit de weg. Dan kun je dus niet bij inwoners aankomen met: 'Ja, u 

krijgt zes molens en daar kunt u niet meer over meepraten.' 

05:33:46 
Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout, gaat uw gang. 

05:33:50 
mevrouw Nieuwenhout: Nog één interruptie voor de SP. Is de heer Brandenbarg het niet met 

GroenLinks eens, dat het helemaal niet klopt dat de inwoners niet kunnen meepraten? Want 

het hele idee is juist dat ze zeer goed kunnen meepraten in het vervolgproces. Daar is deze 

motie ook voor bedoeld. 

05:34:06 
de heer Brandenbarg: Zeker, maar u weet net zo goed als ik dat uit deze verkenning komt, 

dat een overgrote meerderheid, negentig procent van de omwonenden, deze windmolens 

niet willen. Dat ze ook nog richting ons hebben aangegeven: als jullie het al doen, neem dan 

onze voorwaarden op in het raadsvoorstel wat voorligt. Dat is ook niet gebeurd. En dat het 

vertrouwen in het proces, gedurende het proces blijkt uit onderzoek van de RUG is gedaald, 

en dat is precies waar mijn fractie zich zorgen over maakt. Als we daar nu op deze manier 

mee omgaan, dan kan ik u één ding voorspellen en dat is dat elk project wat moet bijdragen 

aan die ambitie in de toekomst, op achterstand staat. Dat moeten we hier met elkaar niet 

willen. 

05:34:49 
Voorzitter: Meneer Staijen. 

05:34:51 
de heer Staijen: Dank u, Voorzitter . Wind op zee is blijkbaar geen onderdeel van de ambities 

van dit college. Maar het aantasten van de leefomgeving van de inwoners rondom 

Roodhaan, blijkbaar wel. Draagvlak of niet, ze moeten er komen. Dan maar tweedehandsjes, 

die elders al vervangen zijn door modernere windmolens met een hoger rendement. 

Refurbished, dat is alleen maar een mooi woord voor een grote onderhoudsbeurt. Ze 

worden er niet moderner van, dus het blijft een laag rendement. Voorzitter, ook hier is 

participatieproces niet best geweest. De inwoners zijn wederom voor een voldongen feit 

geplaatst en mogen dan ook nog meepraten misschien over de kleur van de verf op de 

torenhoge hinderpalen. Eerst besluiten en dan gaan praten, dat is een oude regenten truc, 

maar die past niet meer in deze tijd. Voorzitter, de Stadspartij blijft bij haar standpunt dat 

windturbines op zee thuishoren. Daar is het rendement veel hoger en vooral de overlast veel 

lager. Dan de moties. De motie kader participatie vinden wij veel te laat, als de besluiten al 
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genomen zijn. Het amendement: terug naar de tekenkamer, dienen wij mede in, want de 

Stadspartij wilt doodgewoon geen windmolens in Roodehaan. Dank u. 

05:36:11 
Voorzitter: Mevrouw Boogaard, Partij van de Arbeid. 

05:36:13 

mevrouw Boogaard: Dank u wel Voorzitter . In de commissie hebben wij al aangegeven de 

keuze van het college om Roodehaan verder te verkennen, te steunen. We staan achter de 

ambities om als gemeente een bijdrage te leveren aan de energie-ambitie. Via een heleboel 

stappen zijn wij nu gekomen in de fase waarin zichtbaar en voelbaar wordt, dat die mooie en 

noodzakelijke ambities ook op plekken in de gemeente pijn gaan doen en schuren. Dan is 

het verleidelijk om te pleiten voor een pas op de plaats, op het overdoen van eerdere 

stappen, om zo de moeilijke keuzes vooruit te schuiven. Feit blijft, dat als we als raad achter 

de ambities staan, het ergens bij inwoners pijn gaat doen. We zijn overtuigd dat het college 

dit proces rondom de mogelijke windparken hier zorgvuldig doorlopen heeft. Wat ons 

betreft gaan we dus verder met de verkenning van Roodehaan. Maar daarbij verwachten we 

wel twee zaken, zoals ik ook al aangaf in de commissie. Vanwege de ingediende moties en 

amendementen benoem ik zie hier toch nog een keer. Ten eerste, ook in deze volgende fase 

verwachten we een zeer kritische blik vanuit het college richting de bezwaren die met name 

door natuur- en milieuorganisaties gesteld zijn. Zorg dat wij een goed en volledig beeld 

krijgen van de impact van dit park op de natuur en de biodiversiteit. Een enkel vinkje achter 

een MER-beoordeling is voor ons niet voldoende. 

05:37:27 

Voorzitter: De heer Brandenbarg. 

05:37:31 
de heer Brandenbarg: Dank. Volgens de PvdA gaat het dus altijd ergens pijn doen, die 

energietransitie. Dat vraag ik me toch wel af. Is dat inderdaad wat zo is? Is het niet zo dat als 

jij het als gemeente mogelijk maakt dat iedereen panelen op zijn eigen dak kan zetten, op 

zijn corporatie kan zetten, op zijn schuurtje, op zijn carpot kan zetten en daar vervolgens zelf 

van profiteert, dat het helemaal geen pijn hoeft te doen? 

05:37:56 
mevrouw Boogaard: Voorzitter, maar dat is toch echt een schijntegenstelling. Dat is ook wat 

we gaan doen. Daar komt die actualisatie ook voor. Daar zijn we mee bezig, dat vraagt tijd, 

dat vraagt geduld, dat vraagt energie en dat staat helemaal los van het feit dat we daarmee 

niet de volledige opgave gaan realiseren. De suggestie wekken dat dat wel zo is, dat is 

gewoon een beetje flauw. Die discussie hebben we al heel vaak gevoerd. We zullen meer 

moeten doen dan zonnepanelen op particuliere daken neerleggen. 

05:38:24 
de heer Brandenbarg: Nee, dat begrijp ik, maar dan kom ik terug op het punt van de 

volgende, maar dat wilde ik nu niet maken. Waar het om gaat is, u zegt nu: 'Ja, dat kost tijd, 

dat kost moeite, dat kost energie.' Diezelfde tijd, moeite en energie, die hebben we niet als 

het gaat om zes windmolens bij Roodehaan. Want dan vindt u het te gemakkelijk dat wij 

pleiten voor een pas op de plaats. Dit college had ook de afgelopen drie jaar wel iets kunnen 

doen met die zon op daken. We hebben daar helemaal niks van gezien! 
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05:38:52 

mevrouw Boogaard: Voorzitter, het is in dit geval niet dat we een pas op de plaats maken 

met het plaatsen van zonnepanelen op particuliere daken, op bedrijfsdaken enzovoort. We 

hebben daar een andere rol. In die rol kunnen we daar niet dwingend optreden, daar 

kunnen we stimuleren, daar kunnen we via fondsen wat we nu gaan proberen, mensen 

helpen om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is een ander proces en dat weet u ook. Dat 

zijn twee losse feiten en die moet je niet met elkaar gaan vermengen, want dan geef je 

mensen een vals beeld van hoe het in elkaar zit. 

05:39:24 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede heeft ook een vraag. 

05:39:27 
mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter . Ik wilde de vraag toch ook even aan mevrouw 

Boogaard stellen van de Partij van de Arbeid. Die, zoals wij allemaal weten, binnen een paar 

jaar gaat fuseren met GroenLinks. Dus eigenlijk ook een hele groene partij is. Wat vindt uw 

partij er nu van dat de windmolens bij Roodehaan geplaatst worden naast een Natura 2000-

gebied en dat allerlei natuurorganisaties heel duidelijk zeggen: jongens, doe dit nu alsjeblieft 

niet en kijk nog even verder. 

05:40:00 
mevrouw Boogaard: Ten eerste zijn we natuurlijk heel blij dat ze niet in een Natura 2000-

gebied geplaatst worden. Maar volgens mij was ik dat precies aan het vertellen, toen ik 

onderbroken werd door de SP. Wij hebben nu een eerste verkenning. Daar hebben de 

natuurorganisaties hun mening over gegeven, de gemeente heeft deze verkenning 

opgedaan maar die informatie is niet volledig. We gaan nu de volgende fase in, als wij 

akkoord gaan met het voorstel. In die fase gaan we onder andere een MER-beoordeling 

doen. Zoals ik ook in de commissie heb gevraagd, vraag ik nu wederom: ga verder dan dat, 

zie de MER als een ondergrens. 

05:40:38 

mevrouw De Wrede: Dat waardeer ik heel erg, mevrouw Boogaard. Kunt u zich voorstellen 

dat het misschien in het kader van de ecologie en de zeearenden en het dierenwelzijn en dat 

soort dingen, het veel beter zou zijn om eens te kijken naar één van die andere vijf 

zoekgebieden die nog over zijn, en die zich niet toevallig naast een Natura 2000-gebied 

bevinden? 

05:41:02 
mevrouw Boogaard: Volgens mij gaan we op hetzelfde moment weer een brede verkenning 

doen, vanwege het feit dat we ervoor kiezen dat Westpoort niet geschikt is, met name om 

deze redenen. Dus ik denk ook dat die gebieden daadwerkelijk wel weer in beeld komen. 

Het college maakt nu een beoordeling dat het hier kan. Dat volgen wij, maar wel met de 

kanttekening dat dat niet betekent dat we daarmee akkoord kunnen gaan, voordat we goed 

zicht hebben op wat dat betekent voor natuur en de biodiversiteit. Dat is wat ik hier 

aangeef. Het tweede punt: zorg voor een duidelijke plek voor de omwonenden en 

belanghebbenden in het proces, waarbij ze mee kunnen praten over de uiteindelijk 

inrichting, mitigatie en compensatie. Maar waarbij zij en anderen in de gemeente ook de 

tijd, ruimte, begeleiding en vrijheid krijgen, om binnen vooraf opgestelde kaders 
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onderzoeken of zij ook zelf in één of andere vorm willen en kunnen mee participeren in het 

park. Wat ons betreft missen wij deze heldere kaders hier nog steeds. Vandaar dat wij ook 

samen met GroenLinks de motie indienen. 

05:42:05 
Voorzitter: De heer Van Kesteren heeft nog een vraag aan u. 

05:42:09 
de heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter . PvdA vindt heel belangrijk de natuur en biodiversiteit. 

Dus ik begrijp de opmerking van mevrouw De Wrede wel dat de fusie er wel aan zit te 

komen. Maar ik wil vragen: wat is nu de meerwaarde van de Partij voor de Arbeid, voor 

gewone mensen die deze gekkigheid niet willen vanwege hun leefklimaat, vanwege hun 

gezondheid, maar bovenal vanwege hun portemonnee. Dat moet de PvdA toch veel meer 

aan het hart gaan dan de natuur en de biodiversiteit. Al dat vage klimaatgezwets wat ik hoor 

van de Partij van de Arbeid. Dat is toch helemaal niet waar uw achterban op zit te wachten? 

05:42:50 
mevrouw Boogaard: Volgens mij zit onze achterban, net als uw achterban, erop te wachten 

dat we hier een leefbaar land houden en een leefbare wereld houden, waar het ook over 

twintig jaar nog goed toeven is. Dat kan alleen als we stappen gaan maken in deze opgave. 

Dan kunt u 'nee' schudden, maar we kunnen hier een hele lange discussie over voeren. Ik 

denk niet dat dat een meerwaarde op gaat leveren. 

05:43:13 
Voorzitter: Nee zegt, meneer Van Kesteren. Maar wilt u uw woordvoering nu doen? 

05:43:19 

de heer Van Kesteren: Ik kom er in mij woordvoering op terug. Voorzitter, laten we stoppen 

met deze contraproductieve gekkigheid. Wind, zon, biomassa als lucratief verdienmodel met 

enorme winsten. Gelegitimeerd met misleidende argumenten van een schone wereld, 

vermarkt door quasi-wereldverbeteraars ook wel gewiekste subsidie ondernemers. 

Voorzitter het college gaf zojuist te kennen dat het college werkt aan een schone wereld 

voor onze kleinkinderen. Voorzitter, in werkelijkheid betekent dat wandelen en op de 

elektrische fiets met je kleinkinderen door een geruïneerd en verontreinigd landschap. Dat 

volstaat met turbinnes en zonnecollectoren in het landschap, in plaats van grazende koeien 

in het weidse Groningse landschap. We zijn bezig met een staaltje volksverlakkerij, dat zijn 

weerga niet kent, Voorzitter . Over de rug van goedgelovigen en zelfs geïndoctrineerde 

inwoners die niet of nauwelijks objectief worden geinformeerd of worden gehoord. De 

burgerparticipatie. De inwoners worden een rad voor ogen gedraaid. De PVV-fractie zal dan 

ook met elke maand met terugkerende moties, voortdurend aandacht hiervoor vragen. In 

het belang van de argeloze onwetende en zelfs geïndoctrineerde inwoners. Voor hun 

gezondheid, voor het landschap, voor hun portemonnee, voor hun leefomgeving. Daar 

wordt nu totaal geen recht aan gedaan. Het gemeentebestuur en een meerderheid in deze 

raad, moeten zich de ogen uit hun kop schamen. Dank u wel. 

05:45:13 
Voorzitter: Zijn er nog andere woordmeldingen? Ja, meneer Bosch Student en Stad. 
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05:45:19 

de heer Bosch: Voorzitter, het aanpakken van klimaatverandering is de grootste uitdaging 

van deze tijd. De vorige generaties hebben dit helaas veroorzaakt, en wij gaan dit als 

politieke generatie oplossen. Dat is ook heel erg nodig. Participaties daarin is ook essentieel, 

en daarom moeten we als raad daar consequent en goed over spreken. Daarom steunen wij 

de motie van GroenLinks. Met name ook het laatste dictum waarin we dat in de toekomst 

gaan oplossen, met een goed gevoel besteden. Dank u wel. 

05:45:56 
Voorzitter: Zijn er nog andere woordenmeldingen? Meneer Lo-A-Njoe 

05:45:58 
de heer Lo-A-Njoe: Dank u wel Voorzitter . We hebben met diverse bewoners gesproken en 

zijn tot aan vandaag in goed contact met een aantal van hen. En ook van de mensen die 

liever geen windmolens willen hebben bij Roodehaan, horen wij dat zij de procesparticipatie 

tot nu toe als positief hebben gezien. Wat bewoners nu echt de vraag is, is dat de raad een 

beslissing neemt, voordat ze verder willen praten over de wijze waarop de plannen vorm 

gaan krijgen. Dat vinden wij een logische gedachte. Ze voelen ongemak en onzekerheid over 

de mate waarin ze in het vervolgproces als gelijkwaardige partner mogen meepraten in de 

planuitwerking. Dat terwijl er wel zorgen zijn bij hen over zaken als refurbished turbines, die 

meer geluid lijken te maken dan nieuwe. Mogelijk ecologische schade, met name voor 

vogels. En hetzelfde geldt voor de mate waarin zij wat gaan hebben aan de opbrengsten. 

Wat betreft die refurbished molens vragen de omwonenden zich nog steeds af, hoe het nu 

zit. Gaan we straks de best beschikbare technologie inzetten? Of staat al vast dat we gaan 

voor tweedehandsjes die meer lawaai maken dan nieuwe. Voorzitter, de omwonenden 

kijken mee. We vragen de wethouder om op deze plaats toch nog een keer een helder 

antwoord te geven op deze vraag. Aangezien dit veel bewoners echt bezighoudt, merken 

wij. Wij vinden dat de rol van omwonenden en hun belang in dit soort zaken beter 

gewaarborgd moet worden en vervolgens vastgelegd moet worden in de participatie- of een 

omgevingsovereenkomst. Daarom delen we samen met GroenLinks, CDA, VVD, ChristenUnie 

en PvdA een motie in, die onder andere vraagt om samen met de omwonenden te komen 

tot afspraken over hun participatie, en invloed in het vervolgproces. En de wijze waarop zij 

wat hebben aan de opbrengsten van deze windmolens. Dank u we. 

05:47:32 

Voorzitter: Meneer Brandenbarg, SP. 

05:47:34 

de heer Brandenbarg: Voorzitter, dank. Nu ken ik nog een andere motie van D66 ooit, die 

zei: de grootte van je kapitaal moet geen belemmering vormen, om mee te delen als je in de 

buurt van zo' n park woont. Nu zie ik in de motie van u staan: ook als u niet in de buurt van 

zo'n molen woont, dan kun je via een windaandeel of iets meedelen. Vindt D66 het echt 

wenselijk, dat mensen die kapitaal hebben, hun spaargeld inzetten om een rendement te 

behalen in een molen die niet bij hun, maar bij anderen in de gemeente in de voortuin 

staat? 

05:48:13 
de heer Lo-A-Njoe: Laat helder zijn dat het voor D66 niet een vraag is, of er actief financieel 
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geparticipeerd kan worden of passief. Wat ons betreft zouden zowel omwonenden die niet 

kunnen investeren, moeten kunnen profiteren. Als wel mensen elders in de gemeente die 

wel willen investeren. 

05:48:36 
Voorzitter: Meneer Staijen. 

05:48:37 
de heer Staijen: Voorzitter, ik wil de heer Lo-A-Njoe vragen wat het nut nog is van 

participatie, als besluit eigenlijk al vast staat? Komt u niet veel te laat met uw motie? 

05:48:49 
de heer Lo-A-Njoe: Nee, dat denk ik niet, want dit is wat wij van omwonenden horen en waar 

ze ook behoefte aan hebben: neem een beslissing. U heeft dat volgens mij ook gehoord bij 

het inspreken. Deze raad is nu aan zet om die beslissing te nemen. Daarnaast heb ik de zorg 

uitgesproken van de bewoners over het vervolgproces. Daar maken we ons hard voor. 

05:49:09 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

05:49:11 
mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter . Ik wil ook aan de heer Lo-A-Njoe vragen van 

D66, een partij die natuurlijk voornamelijk heel rechts is, maar hier en daar zook wel eens 

een beetje groen kleurt. Wat vindt u van de ecologische gevolgen van de geplande 

windmolens bij Roodehaan, naast het Natura 2000-gebied? Betekent dat ook iets voor uw 

partij? Of zegt u: 'Dat kan ons eigenlijk helemaal niks schelen.' 

05:49:36 
de heer Lo-A-Njoe: Voorzitter, ik ga graag op een ander moment met mevrouw De Wrede in 

gesprek over onze uitgangspunten. Dan zal ze zien, dat wij toch niet een rechtse partij zijn 

maar een progressieve partij. Wij hechten wel degelijk aan de natuurwaarde en de 

ecologische waarde. Wij geloven echter ook in de mogelijkheden van de technologie, om te 

kijken hoe we dat zo veel mogelijk kunnen mitigeren. Ik heb in aanloop in de voorbereiding 

naar dit debat onder andere gelezen over zeearend radars, die kunnen zorgen dat deze 

vogels niet geraakt worden, dat de molens stilgezet kunnen worden. Daar kijken we met 

interesse naar. Wij spreken ook de zorgen uit voor het ecologisch gebied, maar we hebben 

wel hoop en geloof dat we daar een goede oplossing voor kunnen vinden. 

05:50:33 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

05:50:38 
mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter . U gelooft in de zeearend detector. Zou die ook 

de molens doen stilstaan voor de brandganzen die daar in grote hoeveelheid vertoeven? Of 

mogen die allemaal in mootjes gehakt worden? 

05:51:05 
de heer Lo-A-Njoe: Ik ben geen radarexpert. Wat ik aangaf is dat ik geïnteresseerd ben in 

oplossingen die er voor dit soort problemen lijken te zijn. Dat we die vooral verder moeten 

verkennen en dat we onze zorgen inderdaad voor vogels ook uitspreken. 
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05:51:23 

Voorzitter: Ja, ik probeer tot een afronding te komen, dus ik kijk even wie nog geen 

woordmelding heeft gehad en dat nog wel zou willen. Meneer Boter, en dan meneer 

Rhebergen. 

05:51:33 
de heer Boter: Dank u wel, meneer de Voorzitter. Ik had al wat gezegd, maar nu ontwikkelt 

zich een debat waar ik nog wel wat punten over het winddossier wil zeggen. Ter aanvulling 

en recapitulatie, we willen liever geen windmolens op land. Maar als de participatie goed is, 

dan kan het wel. Refurbished molens, daar zijn we niet voor, maar niet om de reden dat ze 

dan in regenboogkleuren geschilderd kunnen worden en misschien wat goedkoper zijn, want 

daar zijn we natuurlijk wel voor, maar ook omdat er mogelijk geen subsidie op zit, en het 

verdienmodel toch wat moeizamer is. Dat is ook de reden dat stilzetten van molens heel 

leuk kan zijn voor de tijgermug en een of andere brandgans, maar dan is de opbrengst wel 

lager. Dus je zult toch goed moeten kijken waar je een windmolen neerzet en of je wel een 

goed rendement haalt. Wat wel handig is, om na dba's te kijken en het bromgeluid dat er 

niet in komt, want dat is een vrij groot probleem bij Meeden in omgeving, dus dat wil je ook 

niet in Roodehaan en Engelbert. Uiteindelijk vinden wij wel een heel groot verschil met het 

dossier wat we hiervoor besproken hebben. Dat ging een plan vastleggen en daar wilden we 

nog participatie. Hier gaan we voor een planvorming nog participatie doen, even los van wat 

het voortraject is. Dat is voor ons een wezenlijk verschil. Daarom ondersteunen wij ook de 

motie van GroenLinks. Wij zijn ook heel optimistisch, want wij zien bij één agendapunt 

verder, dat we opeens een hele brede participatie kunnen doen. Voor een paar windmolens 

kan het vliegveld al dicht, dat kan allemaal. Dus dan is het jammer dat dan niet een park 

kleiner kan. Nu hoeft voor ons het vliegveld niet dicht. Dus dat is voor de participatie dan. 

Maar een brede participatie en open participatie, zijn wij voorstander van. Dan zien wij 

graag wat daar uitkomt. 

05:53:02 

Voorzitter: Meneer Rhebergen, ChristenUnie. 

05:53:06 
de heer Rhebergen: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, er is al heel veel gezegd vandaag, 

maar ook vorige week in de commissie. Wat ons betreft ligt er een een gedegen 

windverkenning, waarin diverse fasen zijn doorlopen. Uit die verkenning blijkt dat locatie 

Roodehaan geschikt is voor windmolens. Omwonenden hebben ons gevraagd om nu een 

principebesluit te nemen, ook over de windmolens. Zodat helder is binnen welk kader zij 

daarin kunnen participeren. Die participatie vinden wij van groot belang. Zowel actieve als 

passieve participatie. Daarom dienen wij de motie van GroenLinks mede in. Tot zover. 

05:53:46 
Voorzitter: Meneer Ubbens. 

05:53:48 
de heer Ubbens: Ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij de woordvoering van de ChristenUnie. 

Ik denk dat het probleem van draagvlak voor zo'n plan is, dat de bewoners op voorhand niet 

altijd het vertrouwen hebben dat allerlei voorstellen die in een eerder traject wel zijn 

gedaan, ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dus er zijn allerlei mogelijkheden, 
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maar wat blijft er uiteindelijk van over? Ik denk dat daar een duidelijk kader voor nodig is. Ik 

hoor wel een aantal fracties zeggen: ja, er moet een kader komen, maar uiteindelijk staat 

wel boven tafel dat het windpark er ook moet komen. Voor ons is dat wel echt 

voorwaardelijk, dus draagvlak bij de omgeving is voorwaardelijk uiteindelijk om bij een 

investeringsbesluit wel of niet, een go-no go moment te zeggen: willen we dit wel of niet. 

Wij zien nog wel mogelijkheden, om als de motie wordt aangenomen en daar is een 

meerderheid voor, om dat draagvlak te realiseren en om uiteindelijk die windmolens op 

Roodehaan te realiseren. Haar het is voor ons zeker geen zekerheid. Er moet nog een 

heleboel water onder de brug door, voordat we daar zijn. 

05:54:53 

Voorzitter: Dank u zeer. Mijn indruk is dat we over kunnen gaan tot beantwoording van de 

kant van het college. En preadvies over twee amendementen en een motie. Het college, de 

wethouder. 

05:55:08 
de heer Broeksma: Dank u wel Voorzitter . De windverkenning, inderdaad anderhalf jaar 

geleden, bijna twee jaar geleden gestart met een intensief participatieproces, samen met de 

Grunneger Power, om ook de energiecoöperatie kant in beeld te hebben en de natuur- en 

milieufederatie afdeling Groningen, om ook de ecologische aspecten goed te laten landen in 

het participatieproces, zoals dat tot nu toe heeft plaatsgevonden. Een intensief proces, 

uniek, zoals u gehoord heeft en ook eerder aangegeven werd. We hebben u boekjes of 

magazines gegeven met alle meningen, alle zorgen voor-en tegenstanders. Twijfels, alle 

gedachten staan daarin, als het gaat over ecologie, over de technische aspecten, de mening 

van de omwonenden. De totale afweging, zodat u die afweging te maken. We denken dat de 

raad met deze informatie, alles wat er is. een optimale afweging kan maken en optimaal in 

staat is om die afweging te maken, om die volgende stappen te kunnen zetten. Die afweging 

gaat over een aantal zaken die moeilijk bij elkaar te vergelijken zijn. Het gaat over het 

individuele belang, het belang van omwonenden ten opzichte van het belang van het geheel. 

Het gaat over de ruimte ten opzichte van het landschap, de noodzaak van de 

energietransitie ten opzichte van ecologie. Dat zijn geen verschillende dimensies, maar dat 

zijn allemaal ingrediënten waar u als raad een basisbesluit moet nemen. Het is ook door een 

aantal partijen aangegeven, de omgeving, vraagt daar ook om. Eigenlijk moeten we niet 

vergeten, dat we het hier over twee omgevingen hebben. U heeft ons op pad gestuurd om in 

twee gebieden te zoeken. Dus er is een grotere kaart gemaakt, met een aantal gebieden. Dat 

is in amendement drie ook aangegeven: kunnen we die andere gebieden nog niet een keer 

onderzoeken. Van al die gebieden worden deze als de twee meest kansrijke gezien. Dat 

hebben we ook met de provincie overlegd. De provincie heeft ook gezegd: 'Dit zijn de 

plekken waar u naar kunt kijken.' Is dat het onderzoek zodanig geweest dat dit de uitkomst 

moet zijn, dat er op beide locaties windmolens komen? Nee. Uiteindelijk is het voorstel wat 

voor u ligt, het basisbesluit wat u neemt. Als ik dat afpel gaat het over twee besluiten. 

Westpoort nu niet. Roodehaan volgende stap zetten. En als u vraagt over het 

participatieproces, over de verdeling van het rendement en over refurbish of niet, of had dat 

niet van tevoren gekund, voordat wij dit besluit nemen? Stelt u eens even voor, als we dat in 

Westpoort hadden gedaan. Dat we uitgebreid het traject hadden gedaan, al die bewoners 

ook erbij betrokken hadden: hoe wilt u dit? Hoe wilt u dat, hoe wilt u dat? En dan aan het 
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eind: we gaan het niet doen. We gaan voorstellen om het niet te doen. Dus het diepgaande 

participatieproces, waar wij u toe verleid hebben, dat is eigenlijk voor niks geweest. 

Bewoners vragen daar ook om. Bewoners vragen: neem nu het basisbesluit, geef ons 

helderheid in Westpoort dat jullie er voorlopig niet mee doorgaan, geef ons helderheid in 

Roodehaan, dat we daar een volgende stap kunnen zetten, dat we daar mee kunnen 

denken, aan hoe de inpassing plaats gaat vinden, hoe de mitigatie plaats kan vinden, hoe de 

compensatie plaats kan vinden, hoe wij betrokken kunnen worden in het verdere proces. 

Geef ons nu dat basisbesluit en dan haken wij daarbij aan. 

05:58:24 
Voorzitter: De heer Brandenbarg. 

05:58:26 
de heer Brandenbarg: Ja, Voorzitter , ik probeer het toch scherp te krijgen. Want de 

wethouder zegt: 'Als het afpel, dan blijft nu over: Westpoort nu niet en Roodehaan nu de 

volgende stap zetten.' Dat klinkt mooi, maar daar bedoelt de wethouder toch mee: nu het 

besluit nemen dat er zes windmolens in een lijn komen, in Roodehaan, toch? 

05:58:53 
de heer Broeksma: Dan is het basisbesluit. Daar gaan we nu een MER-vergunning, MER-

procedure voor aanvragen. Het hele vergunningstraject gaat daar voor lopen. Wij denken 

dat de uitkomst zal zijn, dat het daar mogelijk is. Daar heeft die intensieve verkenning toe 

geleid. We denken dat het in Westpoort een moeilijk verhaal zal zijn. Dus daarom dit 

voorstel, dat klopt. Het is niet niks, wat u op het punt staat te besluiten. 

05:59:14 
de heer Brandenbarg: Nee, precies. Dus stel, we zouden hiermee instemmen, dan kunnen 

we op het volgende moment niet meer zeggen: we doen het toch niet? 

05:59:27 

de heer Broeksma: Uiteindelijk komt dat proces van vergunningen en dan gaan er natuurlijk 

een financieel plaatje bijkomen dus het komt hier nog een keer terug, zeker wel. Als u zegt, 

nou uiteindelijk alles overziend, we vinden het niks of de mitigatie of de compensatie voor 

de omgevingm of de betrokkenheid in het verdere proces is onvoldoende geweest, dan kunt 

u zeggen: dit is niet de uitkomst die wij willen. Misschien goed om te beseffen, dat is ook bij 

Meerstad-Noord en Lageland, die molens. 

05:59:59 
De heer Broeksma: U bent zelf weer aan zet. Het gaat hier over gemeentegrond. Het gaat 

hier niet over een externe investeerder of een externe partij die hier molens neerzet, maar 

wij zijn het zelf. U bent zelf, als hoogste orgaan van de raad en van de gemeente, in staat om 

hier de afwegingen te maken. Zoals gezegd wordt er niet naar een bepaalde uitkomst 

toegewerkt, mocht u dat denken, want die suggestie wordt gewekt. Nee, wij zeggen: 

"Westpoort niet, Roodehaan wel een verdere stap". Waarom willen we die stappen zetten 

en wat is het deel van de afweging die je moet maken? Dat is die routekaart. We hebben 

daar, naast zon op daken en op land, ook een opgave voor windenergie genoemd. Dit is een 

deel van die opgave en dat is ongeveer de helft. Met deze zes windmolens zijn we er nog 

niet. Er zal nog ergens een plek gevonden moeten worden voor nog zes windmolens of 
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misschien met een andere capaciteit. Het zouden er vijf kunnen zijn, misschien zeven of 

misschien wat anders. 

06:01:05 
De heer Broeksma: Wij willen de energievraag en de energie-opwek op een goede manier 

doen. We willen van de fossiele energie af. Dat is wat u uitgesproken heeft met de 

routekaart 2035. Richting de Partij voor de Dieren zeg ik dat het terugdringen van die 

energievraag - ik heb het ook in de commissie gezegd - daarbij hoort. De groei van de 

energievraag kan niet meer. Wij moeten terug in de energievraag. Dat kan door isolatie. Dan 

gaat het comfort omhoog en de energievraag naar beneden, maar dat betekent ook dat we 

anders moeten omgaan met hoe wij energie inzetten. U weet dat we dat op allerlei 

manieren proberen te doen. 

06:01:45 

Vicevoorzitter: Ik kan moeilijk een punt vinden in uw betoog. Mevrouw De Wrede heeft nog 

een vraag. 

06:01:52 
Mevrouw De Wrede: Ja, maar die was van lang geleden. Een hele tijd terug vertelde de 

wethouder dat er bij Roodehaan en Westpoort was gezocht en dat er niet voor Westpoort 

was gekozen, maar om wel door te gaan met Roodehaan . Die keuze is niet gebaseerd op 

ecologische overwegingen. Klopt die constatering? 

06:02:22 
Vicevoorzitter: De wethouder. 

06:02:23 

De heer Broeksma: Die overweging is een deel van de complete afweging van het gebied en 

van de ecologie. Eigenlijk was de ecologie een belangrijk element om het daar niet te doen, 

hoewel de mortaliteit en alles zou kunnen voldoen aan de Natuurbeschermingswet en de 

vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. De mortaliteit zou onder 

de één procent zijn, maar op allerlei aspecten - volgens mij is dat ook aangegeven in het 

boekje in het raadsvoorstel - zit het tegen de rand aan. Dus wij stellen voor om die drie 

molens bij Westpoort nu niet te plaatsen en op Roodehaan de volgende stap wel te zetten. 

06:03:04 
Vicevoorzitter: U heeft nog een vraag van de heer Van Kesteren. 

06:03:06 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. De wethouder zegt dat we drastisch terug 

moeten in de energievraag. Ik wil van de wethouder weten hoe zich dat verhoudt en of dat 

niet haaks staat op het stimuleringsbeleid van dit college dat ze iedereen in de elektrische 

auto en op de elektrische fiets en -scooter willen? Die rijden niet op lucht. Dat moet ook 

opgewekt worden en dat kunnen de windmolens en zonnecollectoren absoluut niet, dus 

daar zal toch veel fossiel voor nodig zijn. Vindt u het beleid van dit college niet een beetje 

inconsequent? 

06:03:41 
De heer Broeksma: U kent de mobiliteitsvisie zoals we die onlangs, in concept, naar buiten 

hebben gestuurd en waarop inspraak mogelijk is. Wij komen daar ongetwijfeld nog over te 
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spreken. Als u uw steun uitspreekt voor de visie van het college om mensen uit de auto te 

krijgen en meer op de gewone fiets en te gaan wandelen, dan accepteer ik die steun en ben 

ik daar blij mee. U neemt nu, als het gaat over de windverkenning, het basisbesluit. Dat 

willen de omwonenden ook om vervolgens verder te gaan met de participatie. Het was gek 

geweest als we met Westpoort die volgende stap al gezet hadden om uiteindelijk te zeggen 

dat we hier niet mee verder willen. 

06:04:22 
De heer Broeksma: Voorzitter, ik kom nu bij de amendementen en de motie. Amendement 2 

van de Partij voor de Dieren. U vraagt om alternatieve invulling. Eigenlijk hebben we daar 

net even over gesproken. Er zijn een aantal gebieden aangewezen, oorspronkelijk om te 

kijken of dat plekken zouden kunnen zijn waar er verdere intensieve verkenning gedaan zou 

kunnen worden. Gedurende anderhalf jaar waren er veel bewoners bij betrokken. Het heeft 

ook een paar centen gekost. Kunnen we die andere zeven plekken niet eerst doen? U heeft 

zelf, als raad, gekozen om deze twee plekken als voorkeurslocaties te hebben. Het waren de 

meest kansrijke plekken. De heer Ubbens van het CDA gaf al aan dat allerlei andere plekken 

behoorlijk snel afvallen, omdat dat niet de beste plekken zijn om daar nu naar te kijken. Van 

deze twee plekken denken wij dat één van beide plekken daarvoor het beste geschikt is. 

06:05:20 

De heer Broeksma: Dan, als het gaat over de ecologie en de vergunning voor de 

Natuurbeschermingswet. Het is niet niks om daar een vergunning voor te krijgen dus daar 

wordt stevig gekeken naar de impact op de natuur, de ecologie en de biodiversiteit van elk 

ruimteproject wat je onderneemt. Er staat onder andere in dat de mortaliteitsnorm per 

soort onder de één procent moet zijn. Zowel in Westpoort als in Roodehaan zitten we onder 

die één procent mortaliteitsnorm. In Westpoort zitten we daar vlak onder en bij Roodehaan 

zitten we daar ruim onder. Dat is echt een ander verhaal. We gaan verder dan de 

Natuurbeschermingswet voorschrijft. Ondanks dat we er in Westpoort onderzitten zeggen 

we dat we er vlak onder zitten. Het gaat ons er niet om om precies de normen te halen, 

maar het gaat erom dat we de juiste beslissingen nemen en wij gaan nog verder. 

06:06:17 
De heer Broeksma: Is er een redelijke inzet mogelijk, waardoor het nog minder kan? U heeft 

gelezen over de zwarte wiek waar wij mee bezig zijn. Daar heb ik u vorige week iets over 

verteld. Dat is een project waar we aan deelnemen. Eén wiek zwart betekent dat er voor 

vogels en vleermuizen een ander type herkenning is en dat er een eerdere notie is dat ze 

daar omheen moeten. Stilstand ten behoeve van de vleermuizen is mogelijk. De zeearend-

detector is genoemd en daar zijn goede ervaringen mee in Zeeland. Juist vanwege de 

nabijheid van natuurgebieden zijn we extra zorgvuldig op deze punten. Dus het college 

ontraadt amendement 2. Amendement 3 gaat erover om al de opties eerst te onderzoeken. 

Volgens mij ben ik daar zojuist op ingegaan. Ook die ontraden wij. Eerst deze twee, want dat 

heeft de raad besloten en daar is overeenstemming mee met de provincie, want de 

provinciale Omgevingsverordening is daar leidend in. De provincie heeft gezegd: "Zoek deze 

twee plekken uit en doe het zorgvuldig en goed met een goed participatieproces" Dat 

hebben we gedaan en u heeft de resultaten daarvan gezien. Nu ligt het basisbesluit voor. Wij 

ontraden amendement 3. 
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06:07:25 

De heer Broeksma: Voorzitter, motie 11. Het college is van plan, na het basisbesluit wat nu 

voorligt en als u daar 'ja' op zegt, de bewonersparticipatie verder vorm te geven over de 

thema's die ik heb genoemd: de inpassing, mitigatie, individuele- groeps- en 

gebiedscompensatie, gebiedsfondsen, enzovoort. Bijvoorbeeld de vraag of er een 

refurbished of een nieuwe molen moet komen. De suggestie dat een refurbished of 

gebruikte molen meer geluid zou maken is niet waar, maar het kan een afweging zijn. Mocht 

dat wel zo zijn dan is dat een keuze. Ook als het gaat om de best beschikbare techniek. Dat is 

precies een onderdeel van het vervolgproces dat we met de omwonenden willen 

vormgeven. Ik zie in motie 11 veel bespreekpunten. Er is veel wat we herkennen en wat we 

al van plan waren in het vervolgproces. 

06:08:25 

De heer Broeksma: Nogmaals, bewoners vragen: "Neem nu dit basisbesluit, zodat we verder 

kunnen en aan kunnen schuiven". We hebben gemerkt dat binnen de bewoners - in het dorp 

Engelbert - veel kennis is over dit proces. Ze vragen om hen te ondersteunen met de kennis, 

zodat ze de goede vragen stellen en ze iemand op pad kunnen sturen om onze vragen te 

beantwoorden. Dat gaan we ondersteunen. U zegt in motie 11: "Wij willen borgen dat het 

op de manier gebeurt zoals wij dat willen en dat er kaders zijn. We denken dat het goed is 

om het helder te maken op de onderwerpen die in de motie zijn genoemd". Voor motie 11 

geeft het college oordeel raad. Ik ben er, volgens mij, doorheen, Voorzitter. Tot zover. 

06:09:14 
Voorzitter: Zo te zien bent u niet de enige. Volgens mij is de raad wel toe aan een rondje 

besluitvorming. Wees gerust, u krijgt nog dertien moties Vreemd aan de orde van de dag en 

ik kom nog met een procedurevoorstel. Wij gaan heel snel stemmen, tenzij iemand nog de 

moed heeft om een stemverklaring af te leggen. Het is niet te geloven. 

06:09:49 
De heer Brandenbarg: Voorzitter , het gaat om een stemverklaring voor motie 11. Wij zijn 

voor een kader over participatie, maar er zit nog een onderdeel in deze motie en dat gaat 

over financiële participatie. Navraag bij de indieners leert dat het betekent dat ook niet-

omwonenden kunnen meeprofiteren door financieel te investeren in een windmolen die 

niet voor hun eigen deur staat. Dat wordt ermee bedoeld en dat leidt er, volgens mijn 

fractie, toe dat je de ongelijkheid rondom de energie vergroot. Kapitaalkrachtigen kunnen 

een lekker rendement halen op een windmolen die niet voor hun deur staat en waar ze zelf 

geen nadeel van hebben. Dat moeten we echt niet willen met elkaar en daarom zullen wij 

tegenstemmen. 

06:10:36 
Voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw De Wrede. 

06:10:40 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Over de wenselijkheid van windmolens en de 

locaties hebben we het eigenlijk helemaal niet vanavond. We hebben het alleen nog maar 

over de burgerparticipatie. Dat is best makkelijk is, want dat leidt lekker af van het 

onderwerp. Motie 11 gaan wij toch ook maar niet steunen. Het is zo'n enorme lap tekst en je 

doet er een week over voordat je hem helemaal tot je hebt genomen. Er zit inderdaad een 
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heleboel in die motie waar je nog eens wat langer over na moet denken. De heer 

Brandenbarg had helemaal gelijk met zijn interruptie. Wij willen hier later een uitgebreid 

debat over hebben, maar we zullen deze motie nu niet steunen. 

06:11:23 
Voorzitter: Ik kan merken dat u de heer Pechler mist. Anderen nog? De heer Van Kesteren. 

06:11:36 
De heer Van Kesteren: Amendement 2 zouden wij eerst wel steunen, maar toen ik het 

dictum kritisch doorlas zag ik dat daar gewag gemaakt wordt van een andere invulling en dat 

moeten we helemaal niet hebben. Vandaar dat we ons volledig richten op amendement 3. Ik 

zie net dat motie 11 een motie is van alle coalitiepartijen. Het is een motie die de inwoners 

misleid, dus daar doen wij niet aan mee, Voorzitter. 

06:12:08 
Voorzitter: Er kan mij iets ontgaan zijn, maar CDA en VVD die... 

06:12:16 
De heer Van Kesteren: Dat denk ik ook, maar in elk geval zijn er hier partijen die een beetje 

tegen de macht aanschuren en daar dolgraag deel van uit willen maken, Voorzitter. Zover 

gaat mijn fractie niet. 

06:12:31 
Voorzitter: Ik vind het zelf ook al redelijk laat op de avond worden. Wij gaan over tot 

stemming. Meneer Van Staijen geeft nog een stemverklaring. 

06:12:41 

De heer Van Staijen: Ja, heel kort. Met inbegrip van uw correctie ben ik het volkomen eens 

met de heer Van Kesteren? 

06:12:50 

Voorzitter: Dat is mooi. Het is maar goed dat de avondklok is afgeschaft anders hadden we 

nu een vet probleem. Wij gaan stemmen. Eerst het amendement onder A2 van de Partij voor 

de Dieren , getiteld 'Stormrondje'. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Er zijn 

tweeënveertig uitgebracht. Er zijn twee stemmen voor en veertig tegen en volgens mij 

betekent dat dat dit amendement is verworpen. Dan het amendement 3 'Terug naar de 

tekentafel' van 100% Groningen, Partij voor de Dieren en de Stadspartij. Ik sluit de 

stemming. Tweeënveertig stemmen uitgebracht, elf voor en eenendertig tegen. Verworpen. 

Dan de motie van GroenLinks, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Partij van de Arbeid 'Kader 

voor participatie'. Ik open de stemming. Tweeënveertig stemmen uitgebracht en ik sluit de 

stemming. Drieëndertig voor en negen tegen. De motie is aanvaard. Het hoofdvoorstel. Ik 

open de stemming. Tweeënveertig stemmen uitgebracht. Ik sluit de stemming. Voor 

eenendertig, tegen elf. Voorstel aangenomen. 

7. Moties vreemd aan de orde van de dag  
06:15:59 
Voorzitter: Dan komen we bij agendapunt zeven en dat zijn de moties Vreemd aan de orde 

van de dag. Het voorstel is dat de indieners kort de motie toelichten en mocht er nog 

iemand een vraag hebben dan kan die vraag gesteld worden en vervolgens komt het pre-
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advies. We gaan er niet nog een heel debat over voeren, want dat is net, in het presidium, zo 

afgesproken en kan het snel.  

7a. Kom weer in beweging met hulp van ondernemende 

sportaanbieders  
Voorzitter: Motie 7a is van 100% Groningen, D66, VVD, CDA, GroenLinks en PVV onder de 

titel 'Kom weer in beweging met hulp van ondernemende sport aanbieders!' Wie van de 

indieners wens daar een toelichting op te geven? Mevrouw Menger 

06:16:44 
Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Ik zit hier als een blij mens. Blij en tevreden 

omdat ik met een aantal fracties een gezamenlijk doel vond. Onze samenwerking was een 

beweeglijke en dynamische. Ik heb gemerkt dat, waar je in essentie hetzelfde belang 

nastreeft, er een mooie verbinding ontstaat. Ik heb met diverse partijen gesproken en daar 

was het belangrijkste wat naar boven kwam: in gezamenlijkheid iedereen weer in beweging 

krijgen. Dichtbij, in de buurt of thuis, laagdrempelig, voor iedereen betaalbaar en dus 

haalbaar, toegankelijk, beperkt en onbeperkt. Lokale sportondernemers die vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid iets terug willen geven aan de samenleving. Juist in deze 

tijd. Zich aansluiten bij kwetsbare wijken, solidariteit bij uitstek, in gezamenlijkheid 

optrekken met buurtcoaches, sportverenigingen, grote sportclubs, de zorgverzekeraar en de 

gemeente. Dit is waar betrokkenheid en zorgzaamheid voor staat. Dank u, Voorzitter. 

06:17:53 
Voorzitter: Dank u zeer. De motie is ook door Student en Stad en de ChristenUnie 

ondersteund. Dus vrij breed. Wenst iemand daar nog een vraag over te stellen? De heer 

Sijbolts. 

06:18:11 
De heer Sijbolts: Dank u wel, Voorzitter. Op zich een goede motie. U heeft het in de motie 

voornamelijk over de meest kwetsbare gebieden en beperkt dat tot een aantal wijken. Ik 

ben benieuwd of dat de insteek is of dat we de motie steunen en dat het college wordt 

gevraagd om breder te kijken dan alleen de kwetsbare wijken? Het fysiek mentale welzijn 

van de inwoners is natuurlijk breder dan alleen die wijken. 

06:18:39 
Mevrouw Menger: Dank u wel voor de vraag, meneer Sijbolts. Uiteraard is het voor 

iedereen. Ik dacht dat ik dat wel benoemde, maar wij zeggen wel dat er ook naar de 

kwetsbare wijken gekeken moet worden. Juist in deze wijken hebben mensen meer moeite 

om te sporten en in beweging te komen. Wij vinden dat een zorg die wij serieus moeten 

nemen. Vandaar dat wij specifiek die wijken noemen. 

06:19:12 
Voorzitter: Dat waren de toelichtende vragen. Ik kijk even naar het college voor pre-advies. 

06:19:18 
Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Het college ziet inderdaad dat de coronacrisis in 

alle lagen van de bevolking een negatief effect heeft op de mentale en de fysieke 

gezondheid. We zijn bezig met een sociaal perspectiefplan corona om daarmee hopelijk de 
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schadelijke korte termijneffecten en de wat langere termijneffecten te kunnen beperken. 

Het verzoek van de indieners van deze motie past, wat het college betreft, uitstekend in de 

doelstellingen van dit plan. Om onze inwoners in wijken en dorpen meer in beweging te 

krijgen is de inzet van de ondernemende sportaanbieders - zo noem ik het maar even en vat 

ik kort samen wat in de motie vervat staat - van harte welkom en hard nodig, evenals de 

inzet van de sportverenigingen waar we nu ook veel mee samenwerken. Kortom, Voorzitter, 

we vinden het een sympathieke motie waar we graag invulling aan willen geven. Dus 

oordeel raad, wat ons betreft. 

06:20:17 
Voorzitter: Met deze toezegging kijk ik naar de indiener of het nog in stemming moet 

worden gebracht. Ja? Dan brengen we de motie in stemming. Tweeënveertig stemmen 

uitgebracht en iedereen is voor. Hartelijk dank voor deze motie.  

7b. Eerst zien dan geloven  
Voorzitter: Dan onder 7b 'Eerst zien dan geloven'. Wie mag ik het woord geven namens de 

indieners? De heer Koks. 

06:21:34 
De heer Koks: Voorzitter, in 2015 heb ik mij samen met mijn strijdmakker toentertijd, de 

heer Loopstra, sterk gemaakt voor zoveel mogelijk regionaal profijt van de 

aanbestedingssom voor de Aanpak Ring Zuid. Uiteindelijk is er zeventig procent uitgekomen 

dat neer zou dalen in de regio in de vorm van werkgelegenheid of spijkers bij de Gamma. 

Gezien de ellende die we met de zuidelijke ring te maken hebben gehad - de financiële 

tekorten en de verdubbeling van de aanlegduur - vinden wij het heel belangrijk dat de raad 

erbovenop blijven zitten dat die zeventig procent daadwerkelijk terechtkomt in de regio. 

Vandaar dat er toentertijd tweejaarlijks gerapporteerd zou worden. Ondertussen blijkt, uit 

informatie van het college, dat dat opgerekt wordt naar drie keer over de dubbele 

aanlegduur. Dat betekent dat als de CHP reeds lang vertrokken is er nog een rapportage 

komt. Wij willen dat deze rapportage om de twee jaar blijft plaatsvinden en daar hebben wij 

een motie voor. 

06:22:49 
Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog vragen aan de indieners over deze motie? Dat is niet het 

geval. De wethouder voor pre-advies. 

06:22:59 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. De SROI-gegevens, zoals u die vraagt, zijn tot nu 

toe met u gedeeld. Dat doen we in de voortgangsrapportage. U weet dat CHP bijna aan de 

contractuele verplichtingen van vijf miljoen heeft voldaan dus daar rapporteren we over. 

Ten aanzien van de rapportage werkgelegenheidseffecten weet u dat er sinds de 

vaststellingsovereenkomst, in principe, geen extra werk meer wordt gevraagd. Door CHP is 

bij de aanbesteding een aanbieding gedaan om daar drie keer over te rapporteren en nu het 

werk langer duurt is het nog steeds drie keer. We hebben gezegd: "Geen extra werk, want 

de voortgang en aanleg van de weg is het belangrijkste wat er is". 

06:23:45 
De heer Broeksma: Ik kan het niet afdwingen, omdat het geen onderdeel is van het contract 
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en van het aanbod wat CHP heeft gedaan in de aanbesteding. Ik zal er wel zeer sterk op 

aandringen. Dat kan ik doen en dat doe ik al om in 2021 alsnog de eerstvolgende rapportage 

te laten plaatsvinden. Dat is dit jaar. Ik stel voor dat, zodra die binnen is, u kunt zien hoe de 

stand van zaken is en of er verdere maatregelen nodig zijn. De motie kan ik niet uitvoeren en 

daarmee ontraadt het college de motie. Ik zal sterk aandringen op een rapportage in dit jaar, 

zodat op het moment dat die rapportage verschijnt, u alsnog kunt zien of er nadere 

maatregelen nodig zijn. Het college ontraadt. 

06:24:34 
De heer Koks: Ik heb daar nog een korte reactie op. Wij kunnen ons werkelijk, met de beste 

wil van de wereld, niet voorstellen dat CHP, waarvan je denkt dat het een professionele 

organisatie is die er een boekhoudprogramma op nahoudt, niet met één druk op de knop 

kan uitdraaien - of het nu één keer in de drie jaar of één keer in de twee jaar is - welk bedrag 

er in de regio is neergedaald. Dat is één. In de tweede plaats hebben wij die afspraak 

toentertijd gemaakt met het college. Wij, als raad, hebben geen afspraken gemaakt met 

CHP. Het college heeft toentertijd toegezegd dat er om de twee jaar gerapporteerd kan 

worden en daar houden wij het college aan. 

06:25:11 
Voorzitter: Wethouder, nog een reactie. 

06:25:15 
De heer Broeksma: Ik geef u aan dat ik het niet kan afdwingen. Die druk op de knop, die u 

suggereert, is er niet. De voorbeelden die u gaf zijn misschien wat extreme voorbeelden, 

zoals de spijkers die bij de Gamma worden gekocht. Dat betekent dat er vanuit CHP bij elke 

onderaannemer gekeken moet worden wat er is gebeurd, welke contracten er tot nu toe zijn 

afgesloten en elke feitelijke realisatie waar het om gaat. Dat is geen druk op de knop. Die is 

er gewoon niet. Het betekent voor CHP dat er iemand voor moet gaan zitten. Ik vind dat dat 

dit jaar zou moeten gebeuren. Dat ben ik helemaal met u eens. Nogmaals, ik stel u voor om 

te wachten op de rapportage in 2021 en mocht er aanleiding zijn - als het sterk afwijkt van 

die zeventig procent - om verder in te grijpen, dan is dat aanleiding om op dat moment daar 

met elkaar over van gedachten te wisselen. 

06:26:08 

De heer Koks: De vraag is of ik de motie handhaaf? Dat is inderdaad het geval. Ik handhaaf 

de motie. 

06:26:13 
Voorzitter: Ja, maar als hij wordt gehandhaafd ga ik kijken of er stemverklaringen zijn. 

Meneer Van Niejenhuis. 

06:26:21 
De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, voor ons is, op dit moment, de toezegging van het 

college voldoende. Wat mij betreft houden we de motie op zak voor het moment waarop de 

rapportage verschijnt om vervolgens te kijken of het nodig is om extra informatie te 

ontvangen. 

06:26:35 
Voorzitter: Nog anderen? De heer Leemhuis. 
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06:26:39 

De heer Leemhuis: Mijn fractie begrijpt de wens van de indieners van de motie. Mijn fractie 

hoort ook de uitleg van het college en mijn fractie is tevreden met wat de wethouder 

toezegt, namelijk dit voor te leggen aan CHP. Wij hopen dat het college daarin succesvol kan 

zijn. Wij zullen tegen de motie stemmen. 

06:26:59 
Voorzitter: Mevrouw Moorlag van de ChristenUnie. 

06:27:04 
Mevrouw Moorlag: Dank, Voorzitter. Met deze toezegging van de wethouder sluiten wij ons 

bij de Partij van de Arbeid aan. 

06:27:12 
Voorzitter: Ik stel u voor dat we de motie in stemming gaan brengen. Ik open de stemming. 

De heer Loopstra is er even niet dus die stemt niet mee. Dat betekent dat er eenenveertig 

stemmen moesten worden uitgebracht en die zijn ook uitgebracht. Dat betekent zestien 

voor en vijfentwintig tegen. Daarmee is de motie verworpen.  

 

7c. Vinger aan de Pols  
Voorzitter: Dan ben ik bij de motie 3 'Vinger aan de pols'. Een hoop fracties hebben die 

ingediend. Wie mag ik vragen voor een toelichting? 

06:28:54 

De heer Koks: Mij wel, Voorzitter, dank u wel. We hebben een aantal weken geleden een 

aantal bewoners, die woonachtig zijn rondom de aanleg Ring Zuid, gehoord in de raad en de 

commissie. Zij hebben, in alle toonaarden, aangegeven wat voor overlast ze hebben. Niet 

alleen qua verkeers- en bouwlawaai, maar ze vrezen ook voor schade aan hun woningen. 

Deze motie roept het college op om verder aan de praat te gaan met deze bewoners om te 

kijken wat hun klachten exact zijn, wat de mogelijke oplossingen zijn en om de raad 

daarover te rapporteren voor één juli. Wij vragen om de viermaandelijkse rapportage, over 

de voortgang van de Aanpak Ring Zuid, voor één juli aan te leveren. Dat is een periode van 

twee maanden, waarin het college de tijd heeft om zowel de gesprekken met de bewoners 

te voeren als om die reportage aan te leveren. Dat lijkt ons haalbaar. Het wordt raadsbreed 

ondersteund, dus ik neem niet aan dat de fracties nu opeens hun stem gaan intrekken en ik 

hoop dat deze raadsbrede steun intact blijft. 

06:30:22 
Voorzitter: Ja, daarom wordt de vraag of er nog vragen aan de indieners een klein beetje 

onnodig, maar ik kan wel een pre-advies vragen aan het college. De wethouder. 

06:30:36 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Als ik kijk naar de drie verzoekpunten: aan de 

praat gaan met de genoemde groepen bewoners? Dat doen we. Soms doe ik dat zelf en 

soms gaat dat ambtelijk of een combinatie. De rapportage voor één juli over de maanden 

januari tot april? Dat kunnen we doen. Naast de gebruikelijke onderwerpen ook op de 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 28 APRIL 2021 19.00 UUR 
 

uitkomsten van die gesprekken ingaan? Dat gaan we doen. De drie verzoekpunten gaan we 

doen. Ik zeg het toe, we gaan de motie uitvoeren. Oordeel raad. 

06:31:14 
De heer Koks: Ik wil een groen plaatje zien, Voorzitter, dat mag wel, hè? Even stemmen. 

06:31:20 

Voorzitter: Ik weet niet of meneer Loopstra dan blijft zitten of niet. Dat is een beetje 

spannend, maar ik ga er wel vanuit. Hij lacht, dus het komt wel goed. We gaan een keer voor 

de gein stemmen. Er moeten tweeënveertig stemmen worden uitgebracht. Ik open de 

stemming. Een goede voorspeller, het is unaniem aanvaard.  

7d. Rust voor de Buitenhof  
Voorzitter  Wij gaan naar de motie 4 'Rust voor de Buitenhof'. Wenst één van de indieners 

daar een toelichting op te geven? De heer Koks. 

06:32:42 
De heer Koks: Ja, daar was ik alweer, Voorzitter. Het is de laatste keer, dus dan bent u van 

mij verlost. Het gaat nu over de Buitenhof waar bewoners zich al jarenlang inzetten voor het 

reduceren van het verkeerslawaai wat de A7 hen aandoet. Uiteraard vinden we dat 

Rijkswaterstaat cq het Rijk, als eigenaar van de A7 , ook verantwoordelijk zou moeten zijn 

voor de aanpalende milieuschade die dat veroorzaakt, maar zoals wij allen weten is dat bij 

Rijkswaterstaat een lastige kwestie. Neem De Bruggen en nog een aantal andere kwesties. 

Vandaar dat we een motie hebben ingediend, raadsbreed gesteund, die het college vraagt 

om, in ieder geval, bij het korte stuk bij de busafritten een geluidswerende voorziening aan 

te leggen, met bewoners en bedrijven die aan de A7 liggen aan de praat te gaan en te 

onderzoeken hoe het hele stuk langs de A7 verder van geluidsisolatie kan worden voorzien, 

om daar een zonne-energie wal van te maken en te kijken of de rendementen daarvan 

ingezet kunnen worden om een deel van die aanlegkosten te gebruiken en vervolgens 

natuurlijk op de stoep te staan bij Rijkswaterstaat, het Rijk, een nieuwe minister. Wie weet 

kan mevrouw Paulusma op pad gestuurd gestuurd om ervoor te zorgen dat het Rijk gaat 

bijdragen aan deze geluidswerende voorzieningen. Nogmaals, Voorzitter, ook deze motie 

wordt raadsbreed gesteund, dus als ik voor een tweede keer het groene licht zie kan mijn lol 

niet op vanavond. Dank u wel. 

06:34:29 
Voorzitter: Dat is u van harte gegund. Ik kijk naar de wethouder of daar nog een pre-advies 

op komt. Wethouder? 

06:34:34 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. We hebben u, op uw verzoek, een degelijk 

onderzoek toegestuurd en we hebben u uitgenodigd om daar een standpunt over in te 

nemen. U doet dat op duidelijke wijze om verder uit te zoeken op welke manier er wat zou 

kunnen gebeuren, al dan niet met zonnepanelen. U vraagt hoe de financiering plaats zou 

kunnen vinden met Rijkswaterstaat? Ik heb u daar eerder een winstwaarschuwing voor 

gegeven en om een raadsvoorstel op te stellen van, in ieder geval, die afdoende 

geluidswering bij de bus op- en afrit. Die laatste kosten schatten wij op drieënhalf à vier ton 

inclusief de planvoorbereiding. Ik adviseer u wel om een integrale afweging bij de begroting 
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te maken, want dit kost geld wat niet begroot is. Het betekent dat op het moment dat we dit 

doen er iets anders niet kan gebeuren en die afweging is, uiteraard, aan u. Op het moment 

dat wij voor één oktober daar duidelijkheid over kunnen geven - daar zullen wij ons best 

voor doen - kunt u bij de begrotingsbehandeling afwegen of u deze drieënhalf à vier ton 

hiervoor nodig heeft. U weet dat de één komma zeven miljoen van een andere orde is, maar 

uiteindelijk is het laatste woord aan u en we verwachten dat u de integrale afweging bij de 

begroting kunt maken. Dat gezegd hebbende, Voorzitter, oordeel aan de raad. 

06:35:58 
Voorzitter: Ik stel voor dat we gaan stemmen. Ik open de stemming. De motie is unaniem 

aanvaard.  

7e. Naast de lasten, ook de lusten voor omwonenden  
Voorzitter: Wij gaan naar de motie onder M7 'Naast de lasten, ook de lusten voor 

omwonenden'. Wie van de indieners mag ik daar het woord over geven? De heer Lo-A-Njoe. 

06:36:49 

De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, Voorzitter. We hebben vandaag een debat gevoerd over 

twee grote duurzame energieprojecten. Gezien het niet te onderschatten belang van de 

energietransitie zal het vast niet de laatste keer zijn. Wat dan niet helpt is, dat er door 

gebrek aan heldere afspraken en toetsingskaders die vooraf beschikbaar zijn, grote 

verdeeldheid ontstaat in deze raad en dat we draagvlak verliezen bij onze inwoners voor 

wind- en zonneparken. Als we de energietransitie op een goede manier willen vormgeven 

zullen we meer tot elkaar moeten komen en vooraf heldere afspraken moeten maken over 

de manier waarop omwonenden kunnen meedoen en mee kunnen profiteren bij wind- en 

zonneparken. Wij dienen daarom - ook meneer Van Kesteren, samen met de fracties uit 

coalitie en oppositie een motie 'Vreemd' in die, in navolging van eerdere moties van onze 

kant, het college oproept om een gemeentelijk toetsingskader te ontwikkelen voor de 

projectparticipatie bij wind- en zonneparken en deze aan de raad voor te leggen. We vragen 

daarbij om de kosten die gemoeid zijn met compensatie en participatie van omwonenden, in 

al zijn vormen, nadrukkelijk te beschouwen als een vast en zeker onderdeel van de 

exploitatiekosten. Wat onder de streep overblijft is dan rendement en kan ingezet worden 

voor het fonds Energietransitie. Dank u wel. 

06:37:54 

Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog vragen aan de indieners? Dat is niet het geval. De 

wethouder voor pre-advies. 

06:38:02 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Eerder deze avond zijn er twee belangrijke 

besluiten genomen over een zonnepark dan wel een windverkenning. Dat zijn twee wind- en 

zonneparken waar wij energie willen opwekken en waar wij heldere afspraken over maken. 

Bij wind heb ik aangegeven dat je daar het goede moment voor moet kiezen. Niet te snel, 

omdat er dan veel energie verloren gaat in de participatie, maar dat je wel de kaders 

aangeeft. U heeft eerder gevraagd om kaders aan te geven waarbinnen die participatie 

plaats kan vinden als het gaat over inpassing, mitigatie, compensatie, enzovoort. Er moet 

daar voldoende ruimte zijn om om te gaan met de dilemma's die daarbij komen kijken. De 
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biodiversiteit en ecologie kan bijvoorbeeld haaks staan op het maximaliseren van het 

rendement. Dus dat die dilemma's helder zijn en dat daar een kader is om daarin keuzes te 

maken, zodat u, als raad, uiteindelijk optimaal gepositioneerd en geïnformeerd bent om een 

weloverwogen besluit te nemen over wat daar verder plaatsvindt. We hebben niet zoveel 

van die grote zonne- en windparken, dus het zal maatwerk blijven. Wij kunnen deze motie 

uitvoeren. U wilt dit en wij willen het ook. We willen die kaders vaststellen, zodat u 

handvatten heeft om een afweging te maken in de vervolgtrajecten van dit soort wind- en 

zonneparken. Oordeel aan de raad, Voorzitter. 

06:39:38 
Voorzitter: Wenst u de motie in stemming te brengen? Ja, dan open ik de stemming. De heer 

Van Staijen. 

06:39:48 

De heer Van Staijen: Een kleine verklaring. De Stadspartij zal deze motie steunen ook al zijn 

wij tegen windturbines binnen de gemeentegrenzen, maar dit is in elk geval een aanzet tot 

een beter participatietraject. 

06:40:03 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

06:40:06 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Wij zullen de motie niet steunen, alhoewel 

deze, zo op het oog, sympathiek lijkt. Wij zijn bang dat hij ertoe leidt dat de 

exploitatiekosten zullen stijgen en daardoor de kans nog groter is dat windmolens nabij 

natuurgebieden met weinig omwonenden worden geplaatst. 

06:40:28 
Voorzitter: De heer Van Kesteren. 

06:40:29 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, ik twijfelde heel erg, want we willen die wind- en 

zonneparken helemaal niet. Ik heb ruggespraak gehad met mijn fractiemedewerkers en bij 

ons werkt het zo dat de meerderheid beslist, dus ik moet voor stemmen. 

06:40:50 
Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks. 

06:40:57 

Mevrouw Nieuwenhout: Ik weet niet of dat helemaal volgens de eed is die we hebben 

afgelegd, maar dat terzijde. GroenLinks vindt het belangrijk dat participatie niet alleen maar 

om geld gaat en dat willen we nog een keer extra benadrukken. Het gaat om het totale 

plaatje van leefbaarheid in een gebied, dus met die woorden erbij steunen wij deze motie. 

06:41:19 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren wil nog even reageren. 

06:41:21 
De heer Van Kesteren: Daar wil ik toch op reageren, Voorzitter. Wij hebben een horizontale 

organisatie. Ik begrijp dat GroenLinks dat van topdown is. Iedereen richt zich naar de baas. 
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Een beetje het communistische ideaal van 'iedereen voor het hetzelfde'. Dat werkt bij ons 

niet zo. Partij voor de Vrijheid! 

06:41:42 
Voorzitter: Dat was nog even gratis zendtijd. Mevrouw Boogaard. 

06:41:47 

Mevrouw Boogaard: Voorzitter, wij kunnen ons aansluiten bij de woorden van GroenLinks 

met de aanvulling dat niet altijd om geld gaat, maar dat het best geld mag kosten. Dank u 

wel. 

06:41:56 
Voorzitter: Dan gaan we stemmen. Ik open de stemming. Tweeënveertig stemmen 

uitgebracht, veertig voor en twee tegen. De motie is aanvaard.  

7f. Forum Groningen is van Groningers  
Voorzitter: Dan ben ik motie 9 'Forum Groningen is van Groningers' van de SP. De heer Dijk. 

Alles helder. Nog vragen over deze motie? Nee. Pre-advies van het college. De wethouder. 

06:43:15 

De heer Broeksma: Voorzitter, hoeveel spreektijd heb ik nog? Deze motie lijkt uit te gaan van 

het idee dat sommige dingen gratis zijn, maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Als je iets 

kosteloos wilt aanbieden betaalt uiteindelijk altijd iemand de rekening. Het is wel wonderlijk 

dat deze indieners een heel ander antwoord hebben op de vraag over wie de rekening dan 

precies zou moeten betalen. Voorzitter, dat gezegd hebbende snap ik wel het punt wat de 

indieners hier proberen te maken, want het Groninger Forum heeft een rol als het gaat over 

het faciliteren van het debat en, volgens mij, snappen de indieners heel goed dat dat niet 

kan betekenen dat we daar een gratis zaalverhuur-centrum van maken. Het punt dat de 

indieners wel maken is dat het mooi zou zijn als groepen die zich met maatschappelijke 

discussies bezighouden een plek kunnen krijgen zonder dat ze daar marktconforme tarieven 

voor zouden moeten betalen. Ik heb daar vanmiddag, toen ik de motie voor het eerst zag, 

over nagedacht en we kunnen natuurlijk niet zeggen dat iedereen die zich maar meldt daar 

een plek kan krijgen, maar ik kan me best voorstellen dat de raad zegt: "Laten we een aantal 

keer per jaar zo'n initiatief van bewoners mogelijk maken". Dan is er nog steeds de vraag wie 

dan de rekening moet gaan betalen. Daarvoor wil ik graag in gesprek gaan met het 

Groninger Forum, zodat u als raad de mogelijkheid krijgt om, bijvoorbeeld, een aantal keer 

per jaar het Forum ter beschikking te stellen voor bewoners zonder dat zij daar de volledige 

kosten voor betalen. Ik hoop dat ik op die manier aan de intentie van de indieners tegemoet 

kan komen. 

06:44:41 
De heer Dijk: Voorzitter, dat het lijkt me donders mooi. Dan trek ik de motie in, want ik heb 

niks met groene schermen. 

06:44:45 
Voorzitter: De motie is ingetrokken.  
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7g. Gevolg is harder dan ik hebben kan  
Voorzitter: Dan zijn we bij M12. Dat is de motie van Student & Stad 'Gevolg is harder dan ik 

hebben kan'. Meneer Bosch voor een toelichting. 

06:45:01 

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Ik zal, voor de bevordering van de snelheid van de 

vergadering, motie 12, 13 en 14 nu toelichten. Het gaat over de verhuurdersvergunning. De 

verhuurdersvergunning is een goed middel en een stap naar een eerlijkere huurdersmarkt in 

Groningen. Er wordt een vuist gemaakt tegenover verhuurders die de kantjes er aflopen. De 

verhuurdersvergunning kan nu naar een nieuw niveau getild worden en daarvoor zijn twee 

zaken nodig: Meer meldingen van ongewenst gedrag wanneer daar sprake van is en meer 

doen met deze meldingen. Het college zet daar al goede stappen in, zoals de uitbreiding van 

de capaciteit en het handhavingsbeleid. Door middel van de volgende drie moties 'Vreemd' 

hopen wij de bestaande verhuurdersvergunning nog meer kracht bij te zetten. De eerste 

motie, motie 12, is samen met de PVV ingediend en wil ervoor zorgen dat het 

handhavingsbeleid mee gaat nemen dat wanneer een huurder eventueel zonder huis komt 

te zitten, omdat de verhuurdersvergunning wordt ingetrokken, er meer duidelijkheid komt 

en dat de communicatie goed is. 

06:46:07 
De heer Bosch: Motie 13 is samen met de PVV, VVD en Partij van de Arbeid en wil ervoor 

zorgen dat de bekendheid onder jongeren en huurders hier in Groningen beter wordt. 

Daarvoor hebben we nou eenmaal een iets ander communicatiebeleid nodig dan dat we 

vaak doen. Het is meer dan alleen een briefje in de KEI-week. Het is werk maken van hoe je 

die huurders en jongeren goed bereikt. Daarvoor deze motie. Tot slot motie 14. Die is samen 

met de Partij van de Arbeid, 100%Groningen en de PVV. Deze motie wil gaan onderzoeken 

of het mogelijk is om de uitspraken van de huurcommissie erbij te betrekken. Dat zou een 

hele grote stap kunnen zijn in meer meldingen van ongewenst verhuurgedrag, zodat we een 

grotere vuist kunnen maken tegen verhuurders die de kantjes er aflopen. Tot zover. 

06:47:02 
Voorzitter: Zijn er nog vragen aan de indieners? Nee, dan pre-advies van de kant van het 

college op de drie moties 12, 13 en 14. 

06:47:13 
De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Even een puntje van orde. Betekent het dat 

motie 15 is ingetrokken? 

06:47:19 
De heer Bosch: Voorzitter, nee, dat is niet het geval. Die zal ik zo kort toelichten omdat het 

een wat andere insteek heeft. 

06:47:24 
De heer Van der Schaaf: Geen probleem, maar ik dacht dat ik misschien iets had gemist. Ik 

begin bij de moties die zijn ingediend. Ik ben blij met de woorden van de heer Bosch over 

het belang van de verhuurdersvergunningen. Er is duidelijk gebleken in de bespreking bij de 

commissie dat er veel draagvlak is voor deze aanpak en dat we gezamenlijk inderdaad nog 

op zoek zijn hoe we het effectiever kunnen maken. Ik geef nu het advies over de drie moties. 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 28 APRIL 2021 19.00 UUR 
 

Hoewel wij de gedachte achter motie 12 begrijpen moeten we hem toch ontraden, omdat 

datgene waar hiervoor bepleit wordt niet past in een handhavingsprotocol. Een 

handhavingsprotocol is een interne werkwijze en geeft richtlijnen voor het toezicht over hoe 

we, met name, omgaan met de verhuurder. Het zegt niet zoveel over wat de rechten zijn 

van een huurder. We hebben juist steeds helder - ook twee jaar geleden toen we begonnen 

met deze vergunning - en duidelijk aangegeven hoe wij aankijken - dat zullen we ook in de 

voorlichting doen - tegen de rechten van een huurder. Dat is niet iets wat je in een 

handhavingsprotocol kan oplossen. Het past in die zin niet in deze doelstelling, maar wellicht 

wel in de moties 13 en 14 waar ik nu een advies op ga geven. Het oordeel van het college 

voor motie 12 is ontraden. 

06:48:43 
De heer Van der Schaaf: Voor motie 13 zouden we zeggen: "Oordeel aan de raad". Daar kan 

inderdaad, bijvoorbeeld als het gaat om die effectieve campagne, de positie van de huurder 

en wat er zou gebeuren wanneer die vergunning wordt ingetrokken in worden 

meegenomen. We hebben al aangegeven dat wij, naast het maken van de informatieflyer en 

andere informatie-uitingen, met u kunnen kijken hoe we een effectievere campagne kunnen 

organiseren. Dus wat deze motie betreft is het oordeel aan de raad. Dat geldt ook voor de 

derde motie. Volgens mij heb ik al in de commissie aangegeven dat wij inderdaad de 

gegevens in ons dashboard, dat we gaan gebruiken, voor de indicator huurcommissie 

hebben opgenomen. We zullen de uitspraken inzichtelijk gaan maken en die betrekken bij 

de handhaving. 

06:49:35 
Voorzitter: Ik kijk even naar de indiener. M12, wenst u die in stemming te brengen? Ja, dan 

gaan we M12 in stemming brengen. Geen stemverklaringen meer? Nee, dan gaan we 

stemmen. Er zijn tweeënveertig stemmen uitgebracht. Zes voor en zesendertig tegen. Dat 

betekent dat de motie is verworpen.  

7h. Er komt een communicatieplan, die je normaal alleen in 

films ziet  
Voorzitter: Dan de motie onder M13. Wenst u die in stemming te brengen? Ja. Zijn er nog 

stemverklaringen? Gaat uw gang. 

06:50:47 
Mevrouw Brouwer: Dank u wel, Voorzitter. Wij gaan voor deze motie stemmen en we 

hebben daar een suggestie bij om vooral de Universiteit en de Hanzehogeschool hierbij te 

betrekken. Volgens mij is dat de eerste ingang waar de studenten binnenkomen, zodat ze 

daar al goed geïnformeerd kunnen worden over de verhuurdersheffing. 

06:51:10 
Voorzitter: Dat was mevrouw Brouwer van GroenLinks. Zijn er nog andere stemverklaringen? 

Nee, dan gaan we stemmen voor M13. Ik open de stemming. Ik heb straks zelf ook een claim 

op de begroting, maar die kunt u zelf wel raden, denk ik. Er zijn tweeënveertig stemmen 

uitgebracht en allemaal voor, dus hij is unaniem aanvaard. Hartelijk dank voor deze motie.  
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7i. Pak nou de hand, stel niet teveel vragen, je kunt niet als 

enige de huisjesmelkers zich laten gedragen  
Voorzitter: Dat brengt ons naar die van nummer 14. Wenst u die in stemming te brengen? 

Ja. Zijn er nog stemverklaringen? De VVD, gaat uw gang. 

06:53:05 

Mevrouw De Vries: Met de toezegging van de wethouder in de commissie, dat er bij het 

gebruiken van data, zoals deze data, goed gekeken wordt naar privacy, zullen wij 

voorstemmen. 

06:53:15 
Voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Ik 

open de stemming. Er zijn tweeënveertig stemmen uitgebracht en deze is ook unaniem 

aanvaard.  

7j. Informeren kun je leren, o het is een wonder!  
Voorzitter:  Dan zijn we bij de motie onder 15 van Student & Stad. Meneer Bosch. 

06:54:18 

De heer Bosch: Voorzitter, in de kern is het een plan welke is bedacht door de Groninger 

Studentenbond. Wij zien hier kansen om effectiever te communiceren met inwoners. Anders 

en aan de voorkant in plaats van afwachten of alle inwoners mee kunnen komen en het wel 

begrijpen en de juiste mensen weten te vinden. Wanneer je ergens komt te wonen en er 

spelen al zaken in jouw buurt, waar dat dan ook over gaat, kunnen we je direct inlichten 

wanneer je je inschrijft op deze locatie. Dat kan veel verschillende kanten opgaan. Wanneer 

we een onderzoek doen of dit mogelijk is kan vervolgens door onze raad bekeken worden 

hoe we dit kunnen gaan gebruiken. In de motie, zoals u heeft gelezen, staan twee 

voorbeelden. Bijvoorbeeld over aardbevingsschade of het schoonmaken van een park in de 

buurt. Het kan verschillende kanten opgaan, maar laten we deze nieuwe manier van 

informeren onderzoeken, kijken of het mogelijk is en er daarmee voor zorgen dat we 

dichterbij onze inwoners komen te staan, zodat ze, direct als ze ergens komen wonen, juist 

ingelicht zijn. Tot zover. 

06:55:20 

Voorzitter: Zijn er vragen aan de indiener? Nee, dan pre-advies van de kant van het college. 

De wethouder. 

06:55:28 

De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. In zijn algemeenheid zijn we het helemaal 

eens dat we alles moeten doen wat logischerwijs kan om de informatie aan de voorkant te 

verbeteren. Het lastige in dit geval is wel - u noemt een aantal voorbeelden - om gebruik te 

maken - dat heb ik ook in de commissie aangegeven - van een combinatie van de BAG en de 

doelgroep waar we het over hebben bij een verhuurdersvergunning. Bij de BAG staat op de 

administratie niet of iets een omzettingsvergunning heeft of niet. Bovendien is het zo dat 

andersom ook niet duidelijk is dat op het moment dat je geen omzettingsvergunning hebt 

het niet zou kunnen betekenen dat je niet te maken zou kunnen hebben met waar de 

verhuurdersvergunning op doelt. Die koppeling is in de huidige techniek niet te maken, 
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terwijl de motie daar vooral over gaat. Het algemene idee zou ik doen, maar tegelijkertijd 

voorzien we dat al, is mijn idee, met moties 13 en 14. Als ik deze motie nu oordeel aan de 

raad ga geven zou ik het verkeerde signaal afgeven door te zeggen dat het wel zou kunnen 

via de BAG. Dat kan eenvoudigweg niet, dus om die technische reden zullen we deze motie 

ontraden. 

06:56:53 
Voorzitter: Mijn advies is dat u nog een keer separaat met de wethouder in overleg treedt 

over wat wel kan. Dat is namelijk altijd beter dan een verworpen motie. 

06:57:08 
De heer Bosch: Dat begrijp ik goed. Ik kijk mijn mede-indieners aan wat zij ervan van denken 

om hem terug te trekken en op een ander moment opnieuw kunnen dienen. Ik zie een duim. 

Dan doen we dat en trek ik bij deze de motie in. Dank u wel. 

06:57:29 
Voorzitter: Dan vindt er nog een keer overleg plaats over hoe we het wel zou kunnen.  

7k. Aanpassen klimaat en energie gerelateerd beleid  
Voorzitter: Dan zijn we bij de motie onder nummer 17 van de PVV: 'Aanpassen klimaat en 

energie gerelateerd beleid'. Is dit nou uw Carthago-motie? 

06:57:49 
De heer Van Kesteren: Dat klopt helemaal, Voorzitter. Een motie van gezond verstand en 

realiteitszin. 

06:57:54 

Voorzitter: Die krijgen we dus nu vanaf elke vergadering? 

06:57:57 
De heer Van Kesteren: Maakt u uw borst maar nat, Voorzitter. 

06:58:02 
Voorzitter: Licht u het nog eens toe. 

06:58:05 
De heer Van Kesteren: Dat doe ik met plezier. Voorzitter, ik heb het er in mijn woordvoering 

al uitgebreid over gehad en onder de aandacht gebracht. De klimaatideologie en navenant 

beleid leidt tot het tegenovergestelde van wat men beoogt. Dat is heel vaak zo met links 

beleid. Allesbehalve een betere en schonere wereld, Voorzitter. Inwoners moet je, als je die 

erbij betrekt, breed, volledig en objectief informeren. Ook de media moet hierin zijn 

verantwoordelijkheid nemen en niet activistisch allerlei artikeltjes schrijven dat het toch 

geweldig is waar de gemeente Groningen bezig is, maar ze moet ook een beetje kritisch zijn. 

Daarom roep ik iedereen op, inwoners van Groningen, maar ook bestuurders en 

gemeenteraad, om de documentaire van Michael Moore te bekijken en de drieluik van 

Marijn Poels. Hij heeft kortgeleden weer een documentaire gemaakt. Hij is een linkse 

documentairemaker. Dat zeg ik er even bij voordat je denkt dat het wel weer een PVV'er zal 

zijn, maar dat is dus niet zo! Lees ook eens onderzoeksjournalist Syp Wynia. Hij heeft een 

blog en daar kun je gratis lid van worden. Dan wordt je goed op de hoogte gehouden en 

breed geïnformeerd. Allemaal heel belangrijk, Voorzitter. Het zijn 'must sees' en 'must reads' 
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voor obsessieve bestuurders en het bewust misleiden en indoctrineren van inwoners. Dan 

zouden heel veel mensen bewust politieke keuzes maken die nu vaak gebaseerd zijn op 

weinig inhoudelijk motivatie, ben ik bang. Dat moet veranderen. Dat is mijn missie en ik ga 

daar dus elke maand een motie over indienen. 

06:59:58 
De heer Van Kesteren: Ik ga daar elke maand een motie over indienen. Ik ben benieuwd of 

dat in de toekomst ook meer stemmen oplevert dan één. 

07:00:11 
Voorzitter: Heeft iemand nog een vraag aan de PVV? Dat is niet het geval. Ja, op dit punt 

bedoel ik, hoor. Niet in den brede. Is er nog pre-advies van de kant van het college. 

Wethouder. 

07:00:25 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Energietransitie is transitie van fossiel naar 

duurzaam en conform staand beleid voert het college dat uit. Over het gebruik van aardgas 

nog even. In de energietransitie moeten we van CO2-uitstoot af. Aardgas leidt tot CO2-

uitstoot. Juist in Groningen hebben we de keerzijde van gaswinning ook gezien. Reden te 

meer om te stoppen met aardgas, ook al halen we het van elders. De windturbines en de 

zonnepanelen kunnen we controleren. Dat geldt niet voor de aardbevingsproblematiek. Dat 

geldt ook niet voor de impact van klimaatverandering, dus we moeten actie ondernemen en 

niet doorgaan op de huidige voet. U noemt een film. Die film heb ik niet gezien, wel de 

kritieken die de film misleidend en absurd noemen. De film is een tijdje van YouTube 

verwijderd geweest, maar ik zag vanmiddag weer een onscherpe versie terug. Wel 

interessant is punt over het blijven groeien. In onze energieplannen gaan we dan ook uit van 

ongeveer eenderde vermindering van onze energiebehoefte en wij zetten bijvoorbeeld in op 

het stimuleren van fietsen en lopen in plaats van autogebruik en uw steun daarbij is welkom. 

Toch ontraadt het college de motie. 

07:01:39 
Voorzitter: Wenst u desalniettemin de motie in stemming te brengen, meneer Van 

Kesteren? 

07:01:43 
De heer Van Kesteren: Jazeker, Voorzitter, reken maar. 

07:01:46 
Voorzitter: Dan gaan we stemmen. Stemverklaring, meneer Staijen. 

07:01:52 
De heer Staijen: Graag, dank u. Ja, de Stadspartij is het bij heel veel klimaatmaatregelen niet 

eens met wat het college wil, maar dit gaat ons toch veel te ver, dus we zullen dit niet 

steunen. 

07:02:01 
Voorzitter: Dan gaan we stemmen. 

07:02:07 
De heer Dijk: Voorzitter, deze komt iedere maand terug toch? 
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07:02:09 

Voorzitter: Wat zegt u? 

07:02:10 
De heer Dijk: Het is een motie die iedere maand terugkomt, toch? 

07:02:17 
De heer Van Kesteren: Ja, dat is gewoon een excuus zoeken om eerder naar huis te gaan. 

07:02:22 
Voorzitter: Wij gaan stemmen. 

07:02:34 
Voorzitter: Zacht tromgeroffel in de verte. Hoort u het niet? 

07:02:42 
De heer Van Kesteren: Hier gaan we de campagne mee in, Voorzitter. 

07:02:53 

Voorzitter: Dan had ik helemaal niet begrepen. 

07:02:54 
Voorzitter: We houden de spanning er nog even in. 

07:03:04 
Voorzitter: Er zijn 42 stemmen uitgebracht. Voor één en 41 tegen. Volgens mij betekent dat 

dat deze motie verworpen is.  

7l. Groningen op weg naar de vrijheid  
Voorzitter: Dan zijn we bij de motie onder nummer 18 en dat gaat over 'Groningen op weg 

naar de vrijheid!' van de PVV en de Stadspartij. Wie mag ik het woord geven van de 

indieners? Ja, meneer Van Kesteren. 

07:03:32 
De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. Het moet weer leuk worden voor de inwoners en die 

krijgen al genoeg voor de kiezen in deze gemeente. We moeten elkaar ontmoeten, beetje 

handel en wandel, vooral veel gezelligheid. Jong en oud zijn daaraan toe. En bovendien, 

Voorzitter, het kost de gemeente geen drol. Dat is ook niet onbelangrijk. Dank u wel. 

07:04:01 
Voorzitter: Dank u zeer. Wenst iemand nog een vraag te stellen aan de indieners. Dat is niet 

het geval. Dan doe ik u op dat punt een toezegging. Ik zit wel met wat juridische kaders, 

maar dat vind ik allemaal niet zo vreselijk interessant. Het idee is goed. Ik heb binnenkort 

overleg met de Koninklijke Vereeniging en ik zal het inbrengen. Voldoende? Ja, vind ik ook. 

07:04:24 

De heer Van Kesteren: Vraagt u mij of we deze nog in stemming gaan brengen? 

07:04:26 

Voorzitter: Wat zegt u? 

07:04:26 
De heer Van Kesteren: Het is een toezegging, toch? 
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07:04:28 

Voorzitter: Ja. 

07:04:28 
De heer Van Kesteren: Zullen we het dan in stemming brengen? Dat is wel leuk, hè. Ja, dan 

ben ik de klos. Nu, wat vindt de Stadspartij? 

07:04:39 

De heer Sijbolts: Ik zou wel een groen scherm in beeld willen zien, de heer Van Kesteren. 

07:04:41 

De heer Van Kesteren: Wat zegt u? 

07:04:43 
De heer Sijbolts: Ik zou wel een groen scherm in beeld willen zien. 

07:04:45 
De heer Van Kesteren: Ja, leuk. Zullen we dat doen. Ja, doen we, Voorzitter. Ik wil dat ook 

een keer meemaken. 

07:04:52 

Voorzitter: Er ligt een toezegging van mijn kant. Ik ga binnenkort in gesprek en we zullen ons 

best doen om dit leuke initiatief te steunen. Er wordt gevraagd om een stemming. Doe het 

mij nu even niet aan om die motie te verwerpen, ondanks het late tijdstip. We gaan 

stemmen. 

07:05:12 
De heer Van Kesteren: Nog wel een deel zuurgehalte in de raad. Een beetje, toch? 

07:05:56 

Voorzitter: Uitgebracht zijn 42 stemmen. Ik sluit de stemming. Voor 27, tegen 15. Motie is 

aangenomen. Ik hou u op de hoogte of het gaat lukken en we gaan ons best doen. 

7m. Meer balans burgerparticipatie bij versterken en 

vernieuwen  
07:06:12 

Voorzitter: Dan de laatste motie, dat gaat over burgerparticipatie bij versterken en 

vernieuwen. Meneer Van Kesteren voor een toelichting. 

07:06:26 

De heer Van Kesteren: Ja, eigenlijk spreekt dit wel voor zichzelf, hè. Ik heb al zo vaak in 

commissies daar een pleidooi voor gehouden en dat is nu in een motie vervat, dus ik ben 

benieuwd. 

07:06:46 

Voorzitter: Wenst iemand de indiener nog een vraag te stellen over de motie? Nee, dan gaan 

we naar het college voor een preadvies. 

07:06:55 
De heer Van der Schaaf: Ja, dank u, Voorzitter. Ja, deze motie lijkt over burgerparticipatie te 

gaan, maar het gaat toch uiteindelijk weer – in die zin is het dus al de tweede keer deze 

maand – over het klimaat en dat we niet van het gas af moeten, dus we zullen deze motie 
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ontraden. Als klimaatideologie betekent dat we er alles aan moeten doen om naar 100 

procent duurzame energie te gaan, dan moeten wij denk ik allemaal klimaatideoloog 

worden. Ik denk dat de inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen er heel 

veel aan hadden gehad, als we die keuze 30 jaar geleden al hadden gemaakt. 

07:07:31 
Voorzitter: Constaterende dat het college twee minuut 30 aan spreektijd over heeft, ga ik 

nog even rond. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Meneer Staijen, gaat uw 

gang. 

07:07:49 
De heer Staijen: Ja, dank u. De Stadspartij zal deze motie steunen. Veel inwoners, vooral in 

de buitengebieden kunnen de extreem hoge kosten van gasloze energie niet ophoesten. Het 

staat echter voor ons niet vast dat dat ook per se aardgas moet zijn. Er zijn ook andere 

gassoorten te maken, denk ik. 

07:08:06 
Voorzitter: Nog anderen? Ja, de heer Benjamins. 

07:08:08 
De heer Benjamins: Dank u wel, Voorzitter. Ja, los van het preadvies van het college dat 

volledig zullen volgen, zullen wij tegen deze motie stemmen, omdat wij niet vinden dat al die 

plannen 'een in het beton gegoten advies' met zich meebrengen. 

07:08:21 
Voorzitter: Anderen nog? Nee, dan open ik de stemming. 

07:09:10 
Voorzitter: Tweeënveertig stemmen uitgebracht. Tegen 33 en voor negen. Daarmee is de 

motie verworpen en zijn we aan het eind van deze vergadering.  

8. Sluiting 
Voorzitter: Dank u allen voor de aanwezigheid en weer tot ziens. 

 


