
 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 13 oktober 2021,  

Besprekende de de collegebrief “Woonvorm Hoofdweg Harkstede”. 

 

Constaterende dat: 

● De omgang met de omwonenden van de beoogde locatie vooral gericht was 

op participatie in het hoe van de realisatie van de woonvorm, terwijl 

omwonenden te weinig en te laat volledig inzicht werd verschaft over het 

waarom en aard van de woonvorm en de afwegingen in het locatieonderzoek,  

● De omwonenden en de inwoners van Harkstede mede om die redenen zeer 

wantrouwend zijn en veel bezwaren hebben tegen het huisvesten van deze 

bewoners. Ze hebben dat in de aanloop van deze besluitvorming op vele 

momenten duidelijk gemaakt. 

● Dat de participatie onder dergelijke omstandigheden van omwonenden in 

verhouding tot een professioneel gemeentelijk apparaat daarom erg 

belastend is geweest, 

 

Overwegende dat: 

● het noodzakelijk is dat de beoogde bewoners van de locatie zo snel mogelijk 

een dak boven hun hoofd wordt geboden, 

● de zorgverleners hebben toegezegd goed te wegen wie er in aanmerking 

komt om er te wonen en een fasering van de toeleiding zullen toepassen. 

● de ervaring bij andere  locaties in Nederland is dat zich geen 

noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan; 

● het omgevingsonderzoek aangeeft, dat met de juiste maatregelen het risico 

op incidenten zeer gering is, 

● Het niet onbegrijpelijk is dat omwonenden, gelet op de verstoorde 

verhoudingen, andere conclusies trekken uit het onderzoek, 

● Het terrein en de toegang zodanig ingericht kunnen worden dat het aan de 

veiligheidseisen kan voldoen. 

● alles afwegende de locatie in Harkstede voldoet aan de eisen voor een 

rustige woonplek voor de beoogde bewoners,  

● het college de omwonenden bij de uitvoering van de adviezen van het 

omgevingsonderzoek over risicobeheersing nadrukkelijk wil betrekken,  

● de omwonenden ten behoeve van een goede en veel aandacht vragende 

participatie onafhankelijke ondersteuning verdienen; 

 

Verzoekt het College: 

 

1. Ervoor te zorgen dat omwonenden, zorgverleners en de beheerder met  

elkaar in gesprek gaan over tenminste: 

● De inrichting van het terrein  

● Het tempo waarin  het aantal bewoners toegroeit naar het maximum van tien 

(incl. beheerder),  



● Het opstellen van leefregels, zodat het risico op incidenten tot een minimum 

wordt beperkt. 

● 24/7 communicatiemogelijkheden en beheer om bij eventuele incidenten 

ogenblikkelijk te kunnen optreden, 

● Overige beheersmaatregelen als genoemd in het omgevingsonderzoek, die 

(mogelijk later) nodig en nuttig kunnen zijn om eventuele incidenten te 

voorkomen, 

 

2. De omwonenden daarbij op kosten van de gemeente onafhankelijke ondersteuning 

aan te bieden. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
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