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00:16:51

Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom bij de meningsvormende sessie over de 

verschillende stukken met betrekking tot de binnenstad. Te weten, de raadsvoorstellen 

'Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt', 'Vaststelling functioneel 

ontwerp en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet tijdelijke haltes Gedempte Zuiderdiep en 

Gedempte Kattendiep' en 'Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet 

Rodeweeshuisstraat' plus nog de collegebrief 'Actualisatie binnenstadsvisie en 

uitvoeringsprogramma (wensen & bedenkingen)'. Hierover was op 17 november al een 

uitgebreide informatiesessie in Het Kasteel, dus nu geen technische of feitelijke vragen 

meer, maar politieke vragen en uw mening graag. Vorige week hadden we enkele insprekers 

bij het onderwerp Grote Markt. We hebben nu nog een paar extra insprekers op de andere 

onderwerpen. Ze zijn beiden al digitaal aanwezig. De heer Geert de Breuker namens 

werkgroep Toegankelijk Groningen en de Oogvereniging over de tijdelijke haltes en de 

actualisatie van de binnenstadsvisie. Mag ik u het woord geven, de heer De Breuker?

00:18:07

De heer De Breuker: Ben ik te horen?

00:18:09

Voorzitter: Ja.

00:18:11

De heer De Breuker: Op zich kunnen wij ons vinden in het plan voor de tijdelijke bushalten. 

Er zijn [onhoorbaar] gemaakt voor rolstoelers en er komen ook geleidelijnen. Waar wiij het 

grootste probleem mee hebben, en dat staat ook in het document, is dat het zebrapad over 

de Herenstraat wordt verwijderd. Dit betekent dat de enige veilige oversteek over de 

Herenstraat bij de Herenbrug is en dat er dus voor het hele stuk tot aan de Herenstraat geen 

enkele officiële oversteekplaats is. [Onhoorbaar] van belang is voor kwetsbare voetgangers, 

zoals blinden en slechtzienden, maar ook mensen die moeilijker ter been zijn, om zich prettig 

en veilig in de binnenstad te kunnen bewegen. Wij begrijpen de motivatie, waarom het 
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zebrapad op de huidige locatie wordt verwijderd, vandaar ons voorstel om het zebrapad te 

verleggen in zuidelijke richting, naar de singels toe, bijvoorbeeld bij [onhoorbaar] voor 

[onhoorbaar]. In het [onhoorbaar] verder met de werkgroep zal worden besproken. Dit 

gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en er komt geen vervangende zebra, terwijl wij dit 

voor een goede toegankelijkheid en veiligheid voor blinden en slechtzienden wel van 

essentieel belang vinden. Wij hebben het gevoel, dat we volledig zijn overgeleverd aan het 

auto-, bus- en gemotoriseerd verkeer. Ik zou de raad willen oproepen en toch willen pleiten, 

om toch in te stemmen met een vervangzabra richting de singels. Wanneer ik dan naar de 

actualisatie binnenstad kijk en vooral het participatiedocument bijlage drie, dan staat daarin 

dat voor blinden en slechtzienden, door de nieuwe inrichting, de toegankelijkheid onder 

druk is komen te staan. Daarbij wordt ook verwezen naar het verwijderen van zebrapaden 

en [onhoorbaar]. Hier kunnen we ook denken aan de shared space, alles op hetzelfde niveau 

en geen trotttoirranden meer, waardoor het voor ons als blinden en slechtzienden toch 

moeilijker is om ons veilig te kunnen oriënteren. In de binnenstadsvisie staat een korte 

paragraaf over toegankelijkheid. Wij zouden toch wel willen vragen om aan de 

toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden extra aandacht te besteden en aan concrete 

en werkbare aanpassingen en voorzieningen te denken. Niet alleen bij nieuwe projecten die 

uitgevoerd gaan worden, maar ook bij al die projecten die officieel dan wel klaar mogen zijn, 

maar waarbij de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden toch ernstig is beknot of 

ingeperkt. Ik noem nu het u misschein welbekende rijtje: Brugstraat, Munnikenhof en Sint 

Jansbrug. Tot slot wil ik ook nog kort iets zeggen over Rodeweeshuistraat, want het doet ons 

veel plezier dat in dat ontwerp wel aandacht is voor toegankelijkheid voor blinden en 

slechtzienden door de natuurlijke gidslijnen en geleidelijnen, maar wat wij jammer vinden is 

dat er voor de hele binnenstad wel een uniforme lay-out is uitgewerkt – namelijk de gele 

steentjes, de blauwe lijn en de goot – maar dat uniforme voorzieningen voor blinden en 

slechtzienden voor de binnenstad, vooralsnog ontbreken. In de Brugstraat liggen 

geleidelijnen, in de Munnikenhof liggen geen geleidelijnen en wat dan precies in de 

Rodeweeshuisstraat gaat gebeuren, weet ik niet. Het is dus ook een pleidooi om bij de 

binnenstadsvisie - Sorry?

00:22:58

Voorzitter: Kunt u tot een afronding komen?

00:23:00

De heer De Breuker: Ik kwam tot een afronding. Om bij de actualisatie van de binnenstad te 

denken aan een uniform plan om de toegankelijkheid voor slechtzienden te verbeteren en in 

het geval van de tijdelijke bushaltes toch te gaan voor een zebra ter vervanging van de 

huidige zebra. Ik dank u.

00:23:23

Voorzitter: Hartelijk dank voor dit, volgens mij, heel heldere pleidooi. Zijn er in de zaal vragen 

voor de heer De Breuker? Ik kijk even rond en ik zie geen vragen. Nogmaals hartelijk dank 

voor uw inspraakreactie. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan de heer Buurman 

van Digibites, ook over de tijdelijke haltes.

2



Grote markt + Tijdelijke haltes + Rodeweeshuisstraat + 

Binnenstadsvisie

00:23:46

De heer Buurman: Ja, ook voor ons geldt, we zijn er content mee dat er bushaltes komen op 

het Gedempte Kattendiep, alleen waar ze nu geplaatst worden komen, daar zijn we het 

uiteraard niet mee eens. Zoals het nu getekend is, volgens jullie plannen, komt het op ons 

trottoir, waar ons terras is in de zomer. Ze komen dan vrij dicht tegen onze palen aan, die nu 

nog aan het pand staan. Ook met het oog op het hotel wat boven ons gaat komen, wat 

misschien de pilaren weg gaat halen, maar misschien ook niet. Dat is nog niet zeker. Kijk, dan 

is het niet meer uit te voeren. Op het moment dat die palen daar weggehaald moeten 

worden, dan zullen die bushaltes die daar dan geplaatst zouden zijn, ook weg moeten. Dat 

zijn namelijk zulke forse pilaren, die je niet even weghaalt met een kraantje. Daar komt bij, 

dat wij onze terrasvergunningen net sinds juli hebben ontvangen van de gemeente 

Groningen en daar ook graag plaats voor willen maken in het voorjaar, want vanwege 

corona kon dat niet eerder. Er staan zes kleine bomen langs de lijn, waar de bussen nu 

langskomen. Ik heb met mevrouw De Boer op zeven december gesproken en zij kon mij 

vertellen dat die boompjes vergunningsvrij verwijderd kunnen worden. Ons voorstel is dan 

ook gezamenlijk, vanuit Digibites, maar ook vanuit de pandeigenaar, om eens te kijken of die 

bomen verplaatst kunnen worden en op die plek de bus te laten rijden en vervolgens 

daarnaast een halte te creëren – één of twee naar gelang – zodat wij ons terras op die zijde 

kunnen behouden. Dat het ook veilig blijft en er genoeg ruimte achter het bushokje blijft om 

weg te kunnen lopen, hetzij het trottoir op hetzij links- of rechtsaf. We zien nu bij Weeva en 

bij de overkant van Weeva dat de busstroken best wel klein zijn. De bushokjes, waar je 

uitstapt op het fietspad, dat wordt best wel gevaarlijk. Dat fietspad verdwijnt ook bij ons, bij 

Digibites. Verder willen wij graag dat er een zebra-overgang blijft tussen het Kattendiep en 

Hemingway's en Boccacio. Dat is toch wel een druk punt en zeker als daar straks naar 

duizend bussen langs gaan komen, lijkt het me het niet vervelend om daar een zebrapad te 

hebben. Ja, puur uit veiligheid, omdat dat best wel een doorsteek is van mensen die ook 

naar, waar het oude casino zat, lopen en naar de binnenstad gaan. Ja, dus dat is een beetje 

ons plan. Om dus de bomen daar weg te halen en te verplaatsen naar een betere plek en 

dan vervolgens daar de bussen langs te kunnen laten gaan die richting de stad komen. Dat is 

mijns inziens -

00:27:03

Voorzitter: Hartelijk dank voor uw pleidooi. Zijn er vragen vanuit de zaal? Ik zie een vraag 

vanuit de Stadspartij.

00:27:10

De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Een vraag aan de heer Buurman. U gaf aan dat er 

tijdelijke bushaltes op het net vergunde terras zijn getekend. Ik ben benieuwd hoe u 

daarachter kwam, dat dat ging gebeuren?

00:27:26

De heer Buurman: Ik kwam daar helaas pas op zeven december achter, toen mevrouw De 

Boer en Gilles Ali bij mij waren in Digibites en mij alle plannen hebben laten zien met 

tekeningen, zoals het plan er nu ligt. Ik heb het hele plan bekeken en daarom hebben wij ook 

gevraagd om hierbij aanwezig te kunnen zijn, om dit even toe te lichten. Van die pilaren is 
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namelijk niet zeker of die wel of niet blijven staan. De pandeigenaar is daar nog mee bezig in 

verband met het nieuwe hotel, wat er gaat komen. Medio februari start de bouw. Dat is een 

beetje lastig. Ze hebben nu op 40 centimeter vanaf die paal getekend dat daar een bus 

langskomt. Wij hebben enkel glas, dus niet zulke hele dikke ramen. U kunt zich voorstellen 

als er duizend bussen voor mijn ramen langskomen, dat het niet heel erg gezellig gaat 

worden.

00:28:20

Voorzitter: Dank u wel, duidelijk verhaal. Zijn er verder nog vragen aan de inspreker? Ik kijk 

even rond, ook digitaal, maar ik zie verder geen vragen. Dan zou ik u hierbij allebei hartelijk 

willen danken voor uw aanwezigheid. Dan gaan we nu verder met het raadsdebat. We 

hebben ongeveer vier minuten per fractie. Welke fractie mag ik het eerste het woord geven? 

Niet allemaal tegelijk. De heer Leemhuis van GroenLinks.

00:29:00

De heer Leemhuis: Ja, ik wil wel beginnen. Bedankt, Voorzitter. Bedankt, insprekers. Ik ga ze 

even alle vier bij langs. De Grote Markt. Mijn fractie is natuurlijk heel blij met de mooie 

plannen die gepresenteerd zijn. We herwinnen op deze manier weer openbare ruimte en die 

maken we ook mooier. We investeren voor jaren in een enorme verbetering met meer 

groen, meer bomen, meer beleving, klimaatadaptatie en wat nog niet meer. Wij zijn wel blij 

met het 'spannende bosje' om het zo te zeggen. Het is wel een mooie vinding en wij juichen 

dat zeer toe. Het is ook mooi dat daar de ster van Bouwma in hergebruikt zal worden. Wij 

vinden het ook goed dat de fietsen welkom blijven, dat er aandacht is voor het behoud van 

die fietsroutes. Het is prima om te proberen fietsstromen te nudgen, een andere route te 

geven, maar het is mooi dat het ook fietsroutes blijven.

00:30:05

Voorzitter: U heeft een reactie van de heer Sijbolts.

00:30:09

De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, de heer Leemhuis had het over dat 

'spannende bosje'. Ik neem aan dat hij dan de bomen bedoelt, die gepland zijn op de Grote 

Markt. Er is ook een reactie binnen van, niet cultureel erfgoed, maar van de ... Ach, hoe 

heten ze? Wie helpt mij? De commissie voor de monumentenzorg van de gemeente 

Groningen, die zeggen: in historisch perspectief, is dit niet de beste oplossing. Misschien wel 

de slechtste oplossing. Dat laatste zijn mijn eigen woorden. Wat vindt u van hun 

waarneming?

00:30:45

De heer Leemhuis: Ik heb wel begrip voor de inbreng van de monumentencommissie. Ze 

hebben ook een punt, dus moet je een goede afweging maken tussen wat het advies is, in 

historisch perspectief. Het is inderdaad zo dat in de geschiedenis van Groningen daar nooit 

bomen hebben gestaan. We hebben echter ook de vraag te stellen: hoe willen we Groningen 

klaarmaken voor de toekomst en wat zijn de dingen die stadjers nu belangrijk vinden? Meer 

groen en meer bomen staat daar vooraan. Komt ook nog bij dat het een afspraak in het 
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coalitieakkoord is en het al jarenlang in ons verkiezingsprogramma staat om meer bomen te 

plaatsen, dus wij zijn er heel blij mee.

00:31:24

Voorzitter: U heeft nog een vervolgvraag van de heer Sijbolts.

00:31:27

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks stond 

inderdaad dat er bomen op de Grote Markt moeten komen en dat stond al sinds 2002 ook in 

het verkiezingsprogramma van de Stadspartij -

00:31:36

De heer Leemhuis: Dan bent u vast heel blij.

00:31:38

De heer Sijbolts: Ja, alleen de plek van de bomen en de manier waarop de bomen nu 

geplaatst lijken te gaan worden, daar zijn we minder blij mee. We hebben ook de reacties 

gehoord en gelezen van bijvoorbeeld het nieuwe hotel wat daar -

00:31:52

Voorzitter: Komt u tot een vraag?

00:31:54

De heer Sijbolts: Vindt u ook niet dat er beter naar de omgeving moet worden gekeken en 

gesproken en dat het veel beter ingepast kan worden, dan nu rücksichtlose vanachter een 

bureau wat bomen neer te plempen en het maar over iedereen uit te storten?

00:32:06

De heer Leemhuis: Wij zijn vooral blij met de bomen en we vinden het een spannend 

voorstel. We vinden het goed doordacht. Over de inspraak van het hotel denken we toch 

een beetje: ze zijn er net, ze zullen echt geen last hebben van afnemende zon of de zon-

inschijning – misschien ergens in de zomer, rond tien uur 's avonds of zo – maar het lijkt een 

wat overtrokken reactie. Wij zijn er heel blij mee. Ik wil graag doorgaan, want ik wilde nog 

wat meer dingen bespreken dan alleen de bomen op de Grote Markt, waar we wel heel blij 

mee zijn. Ook de omfietsroute vinden we een goed idee, langs de 

Rodeweeshuisstraat/Kwinkenplein. Wel vragen we ons af of het niet verstandig is om te 

proberen ook al eerder te beginnen met die omrijdroute. Wij zijn bang dat als je pas in de 

Guldenstraat begint, dat dan de neiging van fietsers veel sneller zal zijn om al de noordzijde 

Grote Markt te nemen. Misschien moet je al eerder bij de fietsstromen beginnen met ze te 

nudgen. Over de tijdelijke haltes. Ja, wij snappen de zorgen van de heer De Breuker wel 

enigszins over het verdwijnen van zebrapaden bij de haltes. Wij hebben daar ook nog niet 

een goed antwoord op. Wij willen wel het college vragen om zowel voor de Westerhaven, 

voor de Sint Jansbrug en ook voor deze zebrapaden toch aandacht te geven; hoe kunnen we 

dat nu zo doen, dat de voetganger daar in een betere positie komt? We zien het nu bij de 

Sint Jansbrug. Als het druk is met auto's, is het daar eigenlijk voor voetgangers niet te doen 

en dan hebben we het nog niet eens over mensen die slecht zicht hebben of slecht ter been 

zijn. We willen het college oproepen, om daar echt serieus werk van te maken. We zien ook 
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in dat voorstel iets over het zoeken naar andere fietsroutes, als alternatief voor het 

Zuiderdiep. Mijn fractie denkt aan de route Coehoornsingel Herebinnensingel. Als die 

rustiger zou worden met auto's en misschien minder geparkeerde auto's zou hebben, zou 

het een prima route zijn. Misschien is dat iets om uit te werken. Over de 

Rodeweeshuisstraat zeggen we: we vinden wat weinig vergroening in het stuk, dus 

misschien kan het college daar nog wat extra aandacht aan geven. We zijn verder dus blij 

met die plannen. Daar zijn geen spannende bosjes, hoor ik de heer Van Niejenhuis zeggen. 

Ja, dan de binnenstadsvisie. De plannen nu laten zien dat we in 2016 echt hele goede 

plannen hebben gemaakt, een hele goede nieuwe visie voor de binnenstad van de stad 

hebben ontwikkeld. We zien ook, dat die nieuwe ontwikkelingen die het college schetst, 

beantwoorden ook zeer aan de dingen die wij als als fractie heel belangrijk vinden. Ik zie dat 

de tijd op is en dan houd ik het voorlopig bij complimenten, maar ik denk dat het college dat 

prima vindt.

00:35:06

Voorzitter: Hartelijk dank. Welke fractie zou ik dan het woord mogen geven voor een 

woordvoering? PvdA?

00:35:11

De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, we hebben vier onderwerpen die we 

in samenhang bespreken en dat zal ik ook doen in een niet al te lang betoog, hoop ik. Wij 

zijn heel blij, dat we dit in samenhang bespreken, dat is allereerst het compliment wat ik aan 

het college wil maken. We hebben het over de Grote Markt en de inrichting van de 

Rodeweeshuisstraat en Zuiderdiep, Kattendiep en ook de visie die er overheen ligt. Later 

vanavond na deze bijeenkomst volgt dan nog de retailvisie. Dat is denk ik een compliment 

waard, dat je het als college nu tegelijkertijd aan de raad voorlegt, zodat we het ook samen 

kunnen beoordelen. Op inhoud worden wij heel blij van deze plannen. Het sluit volledig aan 

bij de ambities die deze raad eerder vaststelde. We zien bijvoorbeeld in de actualisatie van 

de visie op de binnenstad, dat het ook echt recht doet aan de veranderende 

omstandigheden. Een voorbeeld, het college overweegt om een actieve rol te gaan nemen in 

het vastgoed als één van de instrumenten om de visie te realiseren, om die binnenstad beter 

en mooier te maken en toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vind ik ook echt des 

PvdA's, dat moeten we niet aan de vastgoedmarkt overlaten, maar daar moeten we op 

durven te interveniëren. Voorzitter, een paar korte opmerkingen tot slot. Er zijn wat zorgen 

van ondernemers rondom de voormalige V & D. Zij zijn slecht bereikbaar en zij hebben ons 

daar ook over benaderd. Ik ben benieuwd of het college al met hen in gesprek is en of daar 

een oplossing in zicht is, want dit heeft ook ook al een keer eerder gespeeld. Wij hebben ook 

de reactie van de monumentencommissie gelezen. In mijn woorden zijn zij niet zo blij dat 

deze bomengroep – zo noem ik het, dat vind ik een iets fijnere formulering – geen recht doet 

aan de ontwerpprincipes uit het verleden. Dat snappen wij wel en tegelijkertijd vinden wij 

het een originele invulling. Het geeft het plein een wat informeler aanzien, vinden wij, en 

misschien nodigt het ook uit tot dat informele gebruik. In combinatie met bijvoorbeeld het 

initiatiefvoorstel, wat we onder andere met D66 hebben gemaakt, over spelen in de 

binnenstad, denken we dat het een hele leuke manier is om het plein wat meer te 
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vergroenen. Het laatste punt, we herhalen het nog eventjes, maar de PvdA heeft ook in het 

verleden met de SP samen opgeroepen om met een oplossing te komen voor de mensen die 

moeite hebben om de afstand van de Grote Markt naar Zuiderdiep of Sint Janstraat af te 

leggen. Het college heeft al toegezegd om met een plan te komen en ik ben benieuwd of er 

al een leuk treintje rijdt. Dank.

00:37:30

Voorzitter: Is dat een vraag of een ... Ja, gaat uw gang.

00:37:34

De heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Zelfs twee vragen. We kennen de Partij van de Arbeid 

natuurlijk ook als een partij die opkomt voor de lokale ondernemers. Er zijn een heleboel 

lokale ondernemers ontevreden over de huidige plannen. Wat vindt de Partij van de Arbeid 

daarvan? Daarnaast zou ik nog een vraag willen stellen. Vorige week heeft onder andere de 

heer Alders een kritische noot gekraakt tijdens de inspraaksessie over deze plannen. Daarin 

gaf hij aan dat vooral met heel veel bewoners niet gesproken is. Ik ben benieuwd wat de 

Partij van de Arbeid daarvan vindt?

00:38:07

De heer Van Niejenhuis: De heer Alders had het niet over de binnenstadsvisie, maar over de 

retailvisie. Ik heb hem zelf bij allerlei bijeenkomsten gezien over de binnenstad, logistiek en 

mobiliteit. Ik weet niet zo goed, waar die vraag om gaat. De eerste vraag, welke 

ondernemers bedoelt u?

00:38:20

De heer Sijbolts: Ik bedoel bijvoorbeeld de marktondernemers en de historische 

poffertjeskraam, uniek in zijn soort in Nederland.

00:38:28

De heer Van Niejenhuis: Ja, dat vind ik nog lastig om daar een mening over te formuleren. 

Kijk, volgens mij is het heel gebruikelijk dat op het moment, dat er veranderingen zijn en 

ondernemers zien het aan hun terras raken – zoals de inspreker – of aan hun omzet, dat 

daar een reactie op volgt. Als er niet meteen een reactie komt van de raad die aansluit bij de 

vraag, dan wordt de politiek ook benaderd. Dat is nu gebeurd. Dat geeft geloof ik wat druk 

op het college om met een goede oplossing te komen. Ik heb er vertrouwen in dat die komt. 

Ten aanzien van uw eerdere opmerking, Voorzitter, dan neem ik die ruimte ook nog even, 

over de bomenkap voor het hotel en dat daar dingen zijn neergepleurd zonder overleg. Nu, 

misschien heb ik dingen gezien die u niet heeft gezien, maar ik geloof dat daar een vrij 

uitvoerig participatieproces aan vooraf is gegaan en dat die bomen ongeveer 20 meter van 

het hotel vandaan staan, dus ik kan de reactie van die ondernemer echt totaal niet plaatsen.

00:39:17

De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, ik heb gezegd 'neergeplempt' en niet 'neergepleurd'.

00:39:21

Voorzitter: Waarvan akte. Dan zou ik graag vragen wie er woordvoering wil doen? De heer 

Dijk van de SP?
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00:39:30

De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter. Ik begin even met de Grote Markt, met de bomen, want 

groen is goed en volgens mij is het een wens van veel partijen om bomen op de Grote Markt 

te krijgen. Ik zal u eerlijk toegeven, dat ik niet zo goed weet wat ik met dit spannende bosje 

aan moet. Aan de ene kant denk ik leuk, aan de andere kant zien wij inderdaad de zorgen 

van de monumentenzorg en de cultuurhistorische aspecten. Wij zien ook wel een beetje een 

mogelijk gebrek aan ruimte – maar dat is ook een vraag die ik hier stel – omdat er veel op 

die Grote Markt moet en we kunnen ons voorstellen dat het niet een bosje hoeft te zijn. 

Overigens wat het hotel aan de oostwand vindt, dat maakt ons echt helemaal niets uit in dit 

verband. Het gaat ons er meer om, moet het een bosje worden of zou je een betere 

afweging kunnen maken om vanuit het oogpunt van ruimte ook ergens anders in de 

binnenstad, op een andere plek, bomen te planten?

00:40:28

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Leemhuis.

00:40:32

De heer Leemhuis: De SP vindt mij altijd aan hun zijde, als ze nog meer bomen op andere 

plekken in de stad willen. Is het niet juist het voordeel van een bomengroep samen, dat je 

dan echt iets doet aan die hittestress en dat je een nieuwe sfeer creëert, waar ook gespeeld 

kan worden en waar je in een andere sfeer toch op de mooiste plek van de stad kunt zitten 

onder een bladerdek?

00:40:55

De heer Dijk: Nu, Voorzitter, ik weet niet of vlak voor het Vindicatpand per se de mooiste 

plek van de stad is, maar dat daargelaten -

00:40:59

De heer Leemhuis: Als je naar het stadhuis kijkt, wel.

00:41:01

De heer Dijk: Dat daargelaten, een flauwe grap van mij. Nee, daarom zeg ik ook, wij zitten 

hier echt een beetje mee als fractie. Ook – dan wil ik nu graag uitwijden – omdat die 

binnenstad moet voor iedereen zijn. De Grote Markt ook. Dat wordt door iedereen altijd 

gezegd. Dan krijgen we een probleem met een poffertjeskraam en we zetten een spannend 

bosje op de Grote Markt, wat onzes inziens ook gebrek aan ruimte kan opleveren 

bijvoorbeeld voor de kermis. Het laatste is een vraag, want wat wij echt vinden is, dat de 

kermis móet in de binnenstad. Het is één van de weinige momenten – ik kom daar later op 

terug – dat heel veel stadjers en niet-stadjes wel in de binnenstad komen, die daar anders 

zelden tot niet komen? De vraag is: levert het gebrek aan ruimte op voor de kermis in de 

binnenstad?

00:41:43

Voorzitter: U heeft daar een vraag over van mevrouw Moorlag.
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00:41:47

Mevrouw Moorlag: Ja, bedankt, Voorzitter. Ja, wij hebben in de stukken gelezen dat die 

ruimte voor de kermis blijft. Heeft de SP dat niet gelezen?

00:41:55

De heer Van Niejenhuis: Zeker, alleen zie ook dat als je ruimte op de binnenstad inperkt, dat 

je dan wel ruimte inperkt. Natuurlijk blijft er ruimte voor de kermis, maar wordt het minder 

ruimte of wordt het dezelfde ruimte die er nu is? Wat ons betreft, vinden wij dat ... 

Nogmaals, we vinden het ingewikkeld. We zouden ons kunnen voorstellen dat dat botst. 

Ook, omdat – dat punt heb ik nog niet gemaakt – er bijvoorbeeld problemen zijn met een 

bloemenkraam of een poffertjeskraam. Dat vinden wij ook zo een punt. Een poffertjeskraam 

is iets – kijk, ik hoef het niet op te nemen voor een particuliere ondernemer hier – maar een 

poffertjeskraam, daar hebben we er niet zo heel erg veel van in onze binnenstad. We 

hebben ontzettend veel tentjes, waar je koffie kan drinken of je baard kan laten doen, maar 

een poffertjeskraam ontbreekt. Ik probeer heel erg – jullie hebben het door allemaal en dan 

kun je er wel grappig over doen – het punt te maken, dat er echt een diverse binnenstad 

moet komen met allemaal van dit soort verschillende functies. Als ik dan zie, dat dit soort 

dingen in het gedrang komen, dan heeft de SP-fractie de neiging om daarvoor op te komen. 

Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid. De heer Van Niejenhuis zei het net terecht: wij 

zouden heel graag zien dat ... een oplossing voor de bereikbaarheid voor de binnenstad is en 

blijft: bussen. Desnoods kleinere busjes, een rondje binnenstad, een rondje Diepenring met 

stapvoets een busje, wat wel over de Grote Markt gaat of langs Der Aa-kerk. Wij zien daar 

allemaal oplossingen voor die ook verkeersveilig goed zouden zijn. Voorzitter, voor wie 

worden al deze investeringen anders gedaan? Wat ons betreft – en dan gaan we het ook 

hebben over de rest van de binnenstad – is het erg gericht op de bezoekers. Dat is natuurlijk 

goed, maar we vinden, ook als je de plannen doorleest, dat het wel heel erg veel gericht is 

op alleen de bezoekers en heel weinig op bewoners. Dat horen wij niet van de heer Alders 

terug, maar dat horen wij vooral van andere binnenstadbewoners terug die hun terechte 

zorgen uiten over bijvoorbeeld de betaalbaarheid van het parkeren. Als mensen naar de 

buurtstallingen moeten, kan het college dan de SP antwoorden of dat niet ten koste gaat 

van de betaalbaarheid voor parkeren voor bewoners van de binnenstad die wel een auto 

willen gebruiken?

00:43:53

Voorzitter: U heeft daarover een interruptie de heer Leemhuis.

00:43:55

De heer Leemhuis: Ik ben wel een beetje verbaasd. Overigens snap ik het betoog van de heer 

Dijk best, hoor. Ik ben een beetje verbaasd, want het is juist zijn fractiegenoot de heer Koks 

die al jarenlang zegt, er komen te weinig bezoekers naar de binnenstad en dan probeert 

cijfers te krijgen van het college om dat aan te tonen. Dan investeert het college om 

bezoekers naar de binnenstad te krijgen en dan is dat een kritiekpunt van de SP op dit 

moment. Dat lijkt niet helemaal congruent.
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00:44:22

De heer Dijk: Ik kom daar op. Dat is mijn allerlaatste stukje. Als de voorzitter mij wil wijzen, 

als ik daar ben, dan heb ik nog ongeveer een seconde of tien om dat te doen. De 

bezorgeconomie komt ook heel vaak terug. Wij horen daar wel wat interessante dingen als 

bodemterrein, distributiecentra ... Het neemt natuurlijk echt een immense vlucht, al die 

scooters, fietsen, bakfietsen en noem maar op. Ja, daar hebben wij zelf op dit moment niet 

een directe oplossing voor, maar ik noemde al een aantal richtingen. We vragen ons ook af: 

waarom moet dat allemaal in de binnenstad? Tot slot ... ja, kostenpunt ga ik een andere keer 

maken. Tot slot, onze binnenstad een binnenstad voor iedereen. De heer Leemhuis vroeg er 

net naar. Wij zouden heel graag willen zien, als het gaat om het bezoek van de binnenstad, 

waarom zoveel stadjers onze binnenstad mijden? Ik zie dat deze plannen heel erg gericht 

zijn op alles wat buiten de stad en op alles en iedereen, maar wij horen vrij veel en we 

krijgen veel signalen van mensen die zeggen: het is niet meer de binnenstad voor mij. Het 

winkelaanbod noem maar op, dus mijn collega gaat bij het volgende agendapunt ook weer 

dit punt maken. Wij zouden heel graag een dieper onderzoek willen, naar waarom met 

name stadjers uit onze stadswijken de binnenstad lijken te mijden.

00:45:40

Voorzitter: Hartelijk dank voor uw punt. Welke fractie zou ik dan het woord mogen geven? 

Mevrouw Moorlag van de ChristenUnie.

00:45:48

Mevrouw Moorlag: Ja, bedankt Voorzitter. Er liggen inderdaad heel veel stukken voor ons, 

over de binnenstad. Ik zal beginnen over de Grote Markt. De ChristenUnie vindt het plan 

voor de Grote Markt erg mooi. Het plein behoudt de grootsheid, maar de menselijke maat 

komt tegelijkertijd ook terug door de verschillende zones, waardoor de publieke ruimte 

aangenamer wordt om in te verblijven. De Grote Markt wordt door deze aanpak ook weer 

meer de huiskamer van de gemeente en ook het Ommeland, die ook toegankelijk is voor 

iedereen. Het zal mensen aantrekken die gebruik gaan maken van de horeca en 

winkelgelegenheden, maar het zal ook een plek zijn die aangenaam is om gewoon in te 

verblijven. Al met al zien we erg uit naar het resultaat van het opknappen van het plein en 

het vergroenen en vergroten van de leefkwaliteit. We denken dat dit ons centrum echt een 

impuls gaat geven. We weten ook dat er overleg gaande is met de werkgroep 

Toegankelijkheid over de plannen van de Grote Markt. We willen het college vragen dit ook 

te blijven doen, zodat de situatie, waarbij er geen strakke fietspaden zijn, maar het meer een 

soort 'shared space' wordt, ook helder en toegankelijk wordt gemaakt voor mensen die 

mindervaliden of slechtziend zijn. We zijn blij met het overzicht van de planning en de 

financiën van de aanpak van de binnenstad die we hebben ontvangen. Dit maakt het voor 

ons makkelijker om ook het overzicht te houden voor alle plannen in de binnenstad. 

Tegelijkertijd vragen we het college wat meer inzicht te geven in de keuzes in die planning. 

We zouden graag zien dat helder wordt, waarom er op een bepaald moment krediet wordt 

verleend voor een bepaald project. We weten dat het een hele puzzel is om dit in elkaar te 

passen en we zouden dus graag wat meer inzicht in die puzzel krijgen. Verder brengen de 

projecten natuurlijk ook heel veel risico's met zich mee en het is daarom goed dat er een 
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risicodocument wordt gemaakt en bijgehouden wordt, om deze risico's goed in de gaten te 

houden. We vragen de wethouder ook in hoeverre de raad hiervan op de hoogte gehouden 

wordt. Dan nog over de plannen voor de Rodeweeshuisstraat. Het is heel fijn dat deze straat 

ook daadwerkelijk onderdeel wordt van onze binnenstad, want tot nu toe was het echt een 

beetje een straat achteraf, waar weinig gebruik van gemaakt werd, terwijl er heel veel 

potentie in zit. Als deze straat ook een fietsroute wordt, dan zal dat erg goed uitpakken voor 

de fietsenstalling onder de oude V&D. Het is heel mooi dat deze twee zaken elkaar ook zo 

kunnen aanvullen. Dank u wel.

00:48:10

Voorzitter: Dank u wel. Welke fractie zou dan graag het woord willen? De heer Ram van de 

PVV.

00:48:24

De heer Ram: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik pak even mijn tekst erbij. Voorzitter, de 

herinrichting van de Grote Markt. Het mag duidelijk zijn, het is niet ons plan. Wij kunnen ons 

er ook helemaal niet in herkennen, hoe het plan is ingericht met het bomendak en het 

warmtespel en de standplaatshouders. Wij kunnen ons er niet in herkennen. Wij vinden, als 

PVV, dat er moet ruimte zijn voor commerciële activiteiten op de Grote Markt en ook voor 

ondernemers en niet voor dit soort groene flauwekul in onze ogen. Het bos, wat nu wordt 

gecreëerd, daar zien wij helemaal geen toegevoegde waarde van en het gaat ten koste van 

de ruimte die je mooi kunt gebruiken voor andere activiteiten. Ook met de herinrichting, zijn 

de poffertjeskraam en de bloemenkraam Bolt daar nu de dupe van.

00:49:25

Voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw De Wrede.

00:49:35

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Ja, de heer Ram ziet geen reden voor de bomen 

op de Grote Markt, maar ik wil meneer Ram vragen of hij daar onlangs wel eens is geweest, 

toen het 30 graden was?

00:49:53

De heer Ram: Het is wel eens vaker 30 graden in de binnenstad. Wat hittestress en dat soort 

zaken. Ik denk dat u een vervolgvraag wil stellen daarover, want ik weet niet waar u naartoe 

wilt.

00:50:06

Voorzitter: Ik kijk even naar mevrouw De Wrede. Wilt u een vervolgvraag stellen?

00:50:11

Mevrouw De Wrede: Dat wil ik best. Ja, ik probeer het eens een keer kort te houden, want ik 

ben altijd te breedsprakig zegt men – dat is ook wel een beetje zo, denk ik – maar dit was 

denk ik te kort. Is meneer Ram het met mij eens dat, omdat het steeds heter en heter wordt 

– en dat is duidelijk, dat zien we gewoon en ik weet wel dat de PVV dat niet wil weten, maar 

daar is het misschien toch een beetje te laat voor, om dat te blijven ontkennen – dat het 

heel erg belangrijk is, ook voor de ondernemers in de binnenstad, dat de Grote Markt een 
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aantrekkelijk plein blijft en niet een plek, die iedereen wil mijden in de zomer, omdat het er 

zo ontzettend heet is.

00:50:45

De heer Ram: Nu, ja het [onhoorbaar] hoe wij een authentieke binnenstad willen creëren. 

Neem een voorbeeld aan Bremen, dat is authentiek. Waarom moeten wij weer zo een 

sociaal bomenbosje creëren? Ja, ik snap het wel, GroenLinks zit in het college en dan krijg je 

dit soort dingen, maar niemand zit erop te wachten.

00:51:07

Voorzitter: U krijgt toch nog een vervolginterruptie van mevrouw De Wrede hierover.

00:51:12

Mevrouw De Wrede: Ja, ik zal het nóg een beetje duidelijker maken. Het gaat de Partij voor 

de Dieren niet alleen om de esthetische aantrekkelijkheid van bomen. Die is er zeker. Als je 

bomen rondom je huis hebt, dan stijgt je huis in waarde, dat is wetenschappelijk bewezen. 

Iedereen houdt van groen, ook al zegt men dat het niet zo is. Meneer Ram, u ook. Daar gaat 

het echter nu niet zozeer om. De bedoeling – en dat staat ook in de stukken van dat bosje – 

van dat bosje en die andere bomen is om de temperatuur op de Grote Markt een beetje in 

bedwang te houden. Dat kan een verschil zijn van, ik geloof zelfs, zeven graden. Bent u het 

met mij eens dat dat toch wel een behoorlijk voordeel kan zijn?

00:51:58

De heer Ram: Ja, voor die twee dagen in het jaar dat het over de dertig graden is, een heel 

bos te planten, vind ik wat ver gaan. Wij zijn niet tegen groen. Wij zijn ook voor meer bomen 

in de stad – stop met al die bomen te verbranden in de biomassacentrale zou ik zeggen – 

maar ik zie geen toegevoegde waarde van zo een bos op de Grote Markt. Ja, Voorzitter, als ik 

verder mag, ik wil toch nog wel iets zeggen over de ondernemers op de Grote Markt. Het 

gaat me aan het hart, dat de poffertjeskraam en ook de bloemenzaak onder druk komen te 

staan bij de nieuwe inrichting en de regels ervoor zorgen dat zij feitelijk moet sluiten. Ik wil 

graag het college vragen, om toch eens goed te kijken en goed in overleg te gaan om te 

kijken of er een mogelijkheid is, om deze ondernemers toch een kans te geven op de Grote 

Markt? Daarnaast kunnen we in het algemeen leven met de tijdelijke inrichting van de 

bushaltes op de Gedempte Zuiderdiep, wel met de opmerking die de inspreker van Digibites 

heeft gemaakt. Ja, het is toch wel een hele vreemde situatie, dat er voor een potentieel 

hotel nu zo een halte wordt neergelegd. Ja, de vraag is aan het college om toch in overleg te 

treden met de ondernemer. Ja, we moeten het samen doen in deze stad, dus ik zou zeggen, 

ga met elkaar in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Ik roep het college 

daartoe op. Dank u wel, Voorzitter.

00:53:45

Voorzitter: Dank u wel voor de woordvoering. Dan zie ik dat de VVD graag woordvoering wil 

houden.

00:53:56

Mevrouw De Vries: Ja, dank u wel. Ik vind het wel wat lastig om in vier minuten de mening 
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van de VVD over 375 pagina's binnenstad te geven, maar ik doe mijn best. Over het 

algemeen zijn wij blij met de plannen. Wij vinden het mooi dat er geïnvesteerd wordt in de 

binnenstad. Wij vinden het mooi dat er geïnvesteerd wordt in de Grote Markt. Een stad als 

Groningen verdient ook een mooi plein, dus we vinden het fijn dat er nu plannen voor 

liggen. We hebben wel een aantal opmerkingen. Het eerste is, dat het raadsvoorstel begint 

bij het kopje 'Centrale Plein' met de constatering dat de Grote Markt van oudsher een 

marktplein is en zegt vervolgens in een bijzin dat die functie verschuift naar de Vismarkt. Dat 

vinden wij best een flink statement om het stuk mee te starten. Marktondernemers hadden 

dat gevoel ook al wel, maar dit stuk bevestigt dat en dat is wat ons betreft niet helemaal de 

juiste keuze. Wat de VVD betreft, is er namelijk prima functiemenging mogelijk en daarmee 

bedoelen we dus bijvoorbeeld een combinatie van bijvoorbeeld markt en evenementen. Het 

mooie van de markt is namelijk dat de marktkramen verplaatst kunnen worden. Dat geldt 

zelfs voor de vaste standplaatsen en ook als dat nu nog niet altijd het geval is. Wij vrezen een 

beetje dat het college hier dezelfde fout maakt als in het Stadspark, waar de paardensport 

en evenementen ook prima naast elkaar kunnen bestaan. Op de Grote Markt hebben we het 

gevoel dat de visie is ingegeven door een tunnelvisie op stedenbouw, welstand en 

*beeldkwaliteit* en dat de belangen van de ondernemers en omwonenden daarbij wat in 

het gedrang komen. Het tweede punt wat wij willen maken, het is naturlijk mooi dat er 

ruimte is voor zowel commercieel als niet-commercieel zitten, zoals dat dan genoemd 

wordt. Er komen bankjes en stoelen. Heeft het college ook nagedacht over de overlast die 

hierdoor kan ontstaan, want er zijn momenteel bijvoorbeeld bij de ABN-AMRO ook best wel 

wat problemen met zwervers. Zijn daar al oplossingen voor en hoe wordt er naar de 

toekomst met de nieuwe plekken naar gekeken?

00:55:54

Voorzitter: U heeft daar een interruptie over van de heer Rustebiel.

00:56:00

De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u wel Voorzitter. Ik vroeg me af of de VVD-fractie nog 

recent met de Groninger City Club heeft gepraat; de vereniging van 

binnenstadsondernemers? Naar ons weten is die vereniging hartstikke enthousiast over wat 

we hier gaan doen, juist ook vanuit het ondernemersklimaat.

00:56:15

Mevrouw De Vries: Dan denk ik dat de heer Rustebiel niet zo goed naar het begin van mijn 

verhaal heeft geluisterd, want ik begon mijn verhaal met dat de VVD-fractie het een 

ontzettend mooi plan vindt, maar dat we nog een aantal opmerkingen erbij willen maken en 

dat het plan nog niet 100 procent goed is. Dat kan het wel worden, als deze punten worden 

meegenomen. Dat gaat namelijk ook over beheerkosten. In het stuk staat iets over het 

betalen van de kosten voor de waterelementen, maar er staat niets over de dekking voor de 

andere extra beheerkosten, dus bijvoorbeeld voor dat niet-commerciële zitten. Er staat 

alleen dat het intensiever zal worden en dat het dus vraagt om extra aandacht. Wij gaan er 

een beetje vanuit, dat extra aandacht ook geld kost, want als dat niet zo is, dan hebben we 

nog wel een aantal andere plekken die ook 'extra aandacht' nodig hebben. We zijn benieuwd 
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naar de opvatting van de wethouder hierover. Het derde is dat we met angst en beven 

kijken, naar de manier waarop de gemeente Groningen steeds vaker ondernemertje 

probeert te spelen. In dit geval gaat het over dat het college actief vastgoed aan wil kopen 

en gaat herontwikkelen. We willen er nogmaals op wijzen, dat we hele andere middelen 

hebben om te sturen op wat er in zo een binnenstad gebeurt, bijvoorbeeld door 

bestemmingsplannen. Zolang de gemeente haar wettelijke taken nog niet fatsoenlijk kan 

uitvoeren, en dan heb ik het over de jeugdzorg over het borg-niveau, vind de VVD niet dat 

we extra taken naar ons toe moeten trekken.

00:57:38

Voorzitter: U heeft daar een interruptie over van de heer Dijk.

00:57:41

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, ik hoor geen één inhoudelijk argument van de VVD, waarom zij 

dit geen goed idee vindt of een bedreiging vindt om dat te doen. Ja, behalve dat u zegt: we 

zouden ook moeten investeren in de jeugdzorg en dat soort dingen. Daar ben ik helemaal 

voor, dus als u daar plannen voor heeft, dan zie ik die heel graag. Waarom zou het slecht zijn 

om strategische aankopen te doen in de binnenstad? Ik ben ook benieuwd, waarom u alleen 

dat principe al slecht vindt.

00:58:09

Mevrouw De Vries: Het principe is, dat de gemeente zich richt op de wettelijke taken die ze 

heeft en geen extra dingen toevoegt. De gemeente kan die wettelijke taken nog niet eens 

fatsoenlijk uitvoeren. Ondernemers en andere mensen die ontwikkelen zijn er in 

gespecialiseerd en die doen dat veel efficiënter. We zien dat de gemeente niet alles kan 

doen. Ik weet dat de SP het liefst heeft dat de gemeente alles doet in Groningen en dat er 

überhaupt geen ruimte meer is voor ondernemers en voor eigen initiatief, maar daar staat 

de VVD echt anders in.

00:58:41

Voorzitter: Ik heb nog een vervolginterruptie van de heer Dijk.

00:58:44

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, volgens mij heb ik het net opgenomen voor een bloemenkraam 

en een poffertjeskraam, dus ik weet niet ... Ik heb het ook voor kermisexploitanten 

opgenomen. Dat zijn allemaal ondernemers, dus volgens mij is het iets te plat en dat is een 

beetje zonde. Ik heb nog steeds geen argument gehoord, waarom de gemeente niet heel 

goed vastgoedaankopen zouden kunnen doen om juist die eenheidsworst die je nu toch ziet 

in de binnenstad van Groningen, hier en daar, te voorkomen of daar iets mee te doen. 

Nogmaals de vraag: waarom zou de gemeente dit niet doen? Ik heb nog steeds geen goed 

argument gehoord, behalve dat ondernemers gespecialiseerd zouden zijn. Nu, dan moeten 

wij ons er ook in specialiseren, dat is toch een goede taak van de overheid.

00:59:27

Mevrouw De Vries: De SP heeft inmiddels twee keer gezegd, dat het geen antwoord heeft 

gehoord, behalve dit en behalve dat, dus ik denk niet dat het nodig is om die dan nog een 
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keer te gaan herhalen. Ik heb daar argumenten voor gegeven en de VVD denkt niet dat de 

gemeente dit moet gaan oppakken. Er waren nog een paar losse punten, waar ik nog heel 

kort iets over wil zeggen. Wij hopen niet dat er inderdaad weer veel strengere regels voor 

terrassen gaan komen, voor meubilair en kleuren en dergelijke in het centrum. Dat ging net 

wat de goede kant op en het lijkt er toch wat op dat het college daar weer naartoe wil. Kan 

de wethouder daar iets over zeggen? Ik sluit me graag aan bij de vragen die gesteld zijn over 

het zebrapad op het Zuiderdiep/ Kwinkenplein. Het is belangrijk dat mensen ook te voet de 

binnenstad goed kunnen bereiken. Dan nog een vraag over de gehandicapte parkeerplekken 

van de Rodeweeshuisstraat. Die gaan tijdelijk naar Kwinkenplein/ Kreupelstraat, maar dat 

staat natuurlijk ook op de nominatie om een upgrade te krijgen. Je kan ruimte maar één keer 

gebruiken, dat snappen we, maar zolang er geen fatsoenlijke alternatieven zijn, is die auto 

vaak nog nodig, dus waar komen die plekken. Als allerlaatste opmerking vinden we het ook 

hier ontzettend belangrijk dat ondernemers en omwonenden goed betrokken worden. Het 

vinkje zetten bij een ondernemersvereniging is wat ons betreft, dan niet genoeg. De 

opmerking van de ondernemer die eerder insprak vanavond tekent dat ook wel wat. Dat hij 

een week van tevoren dit hoort in plaats van dat er in een eerder stadium contact is 

opgenomen, dat vindene wij wel zorgelijk en ook daar graag een reactie op van de 

wethouder.

01:01:13

Voorzitter: U krijgt nog een hele korte vraag van de PvdA.

01:01:15

De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u, Voorzitter. Op Hetzelfde punt als de SP zojuist. U zegt 

een beetje laatdunkend, de gemeente moet geen ondernemertje spelen, maar de gemeente 

is een miljardenbedrijf en daar zijn honderden ambtenaren iedere dag mee bezig. De 

gemeente is bedrijfsmatig bezig met bijvoorbeeld verduurzaming en ook het bouwen van 

huizen. Vindt de VVD dan ook dat de gemeente Groningen moet stoppen met actieve 

grondpolitiek, omdat dat ook ondernemertje spelen is?

01:01:46

Mevrouw De Vries: Ja.

01:01:46

Voorzitter: Dat is een duidelijk en kort antwoord. Dan zou ik nu willen vragen welke fractie 

vervolgens het woord zou willen doen voor woordvoering? Student en Stad?

01:02:01

De heer Bosch: Ja, dank u wel, Voorzitter. Er staat wat anders dan normaal op mijn 

beeldscherm, maar hij doet het gewoon, dus dat is mooi. Ik wil graag beginnen met de Grote 

Markt. Het is natuurlijk niet zomaar wat, waar wij nu over vergaderen. Het is wel ons 

grootste en misschien wel belangrijkste plein hier in de stad, dat we totaal anders gaan 

inrichten. Wij vonden het als fractie heel erg leuk en goed om zo te zien hoe het architecten- 

en landschapsbureau dit laag voor laag heeft opgebouwd. We zijn in grote lijnen of volledig, 

over hoe de Grote Markt eruitziet, heel erg blij met wat het resultaat is geworden. Het ziet 

er heel erg mooi uit en we zien het ook wel gebeuren. Zowel het groen, als de 
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verblijfskwaliteit. Er wordt echt geplust en evenementen blijven mogelijk – en dat is voor 

ons heel erg belangrijk – op dezelfde ruimte, als dat er nu voor ingetekend is. Dat is heel erg 

goed. Ook de horeca houdt grotendeels terrassen. Er komt wel wat schuiving in, maar er 

blijft genoeg plek om commercieel te zitten, maar ook niet-commercieel. Er zijn wel wat 

zaken, waar wij nog twijfels bij hebben, hoe dat in de uitvoering gaat lopen. Dat is vooral het 

fietsverkeer wat zich van noord naar zuid over de Grote Markt zal gaan verplaatsen. Wij 

denken, dat we daar aan het begin heel erg op moeten letten, dat je dat goed en duidelijk 

communiceert, zodat fietsers weten waar ze aan toe zijn en dat je zo langzaamaan 

gewenning krijgt in dat genudged worden als fietser. Een voorbeeld daarvan zou kunnen 

zijn, dat je voor de V & D langs nu – nu, daar wil je, helemaal op drukke plekken, straks 

helemaal geen fietsers meer langs – maar dat is wel nu waar honderden of duizenden 

fietsers per dag nu langsgaan. Dat zijn punten waarvan wij denken, dat je aan het begin heel 

duidelijk moet communiceren. Tegelijkertijd is het denk ik belangrijk, dat we die straat, voor 

de V & D langs, net als de Herenstraat nu, wel 's nachts open moeten kunnen laten voor 

makkelijker en goed verkeer daarover.

01:04:04

Voorzitter: U heeft nog een vraag van de heer Leemhuis.

01:04:06

De heer Leemhuis: Reagerend op dat laatste, hoop ik dat het veel meer dan alleen maar 's 

nachts open zal zijn voor fietsverkeer. Is het niet juist zo dat, voordat je bij de noordzijde van 

de Grote Markt komt, de Rodeweeshuisstraat en het Kwinkenplein al hebt, dus dat iedereen 

die van die kant aankomt al met het alternatief meteen genugded wordt, doordat hij ziet dat 

er een goede fietsroute is. Een route die nu al heel lang afgesloten is door de bouw van 

Mercado, maar straks weer een hele goede route is, ook richting Academieplein en verder.

01:04:39

De heer Bosch: Zeker, vanaf die kant is het ook heel 'normaal' dat je op die manier fiets. 

Echter, als je vanaf de Vismarkt komt, dan krijg je veel eerder dat je gewend bent dat je naar 

rechts gaat. Het belang van duidelijk communiceren van een totaal nieuwe fietsroute lijkt 

mij overduidelijk. Voor de rest, over de taxistandplaatsen viel ons nog op dat daar nog 

onduidelijkheid over is, dat er nog geen beslissing over genomen is. Ik kan me voorstellen 

dat het heel erg belangrijk is voor heel veel bezoekers. Onze voorkeur gaat wel uit naar het 

Kattendiep, maar wij hopen daar snel op een analyse en we zijn ook benieuwd wat de 

taxistandplaatshouders daar zelf over denken. Tot zover, Voorzitter.

01:05:28

Voorzitter: Dat was mooi kort. Ik zag dat de Stadspartij ook graag nog een woordvoering wil 

doen.

01:05:35

De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Een Grote Markt zonder markt, hoe is dat 

mogelijk? Waar sommige ondernemers al bijna vijftig jaar ondernemen, hun boterham 

verdienen en gezin onderhouden. Het plein heeft al eeuwen een marktfunctie en juist 

daarom is een functiemenging, zoals de VVD dat ook betoogde, precies wat een Grote Markt 
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behoort te zijn. Een poffertjeskraam, historisch en uniek in zijn soort in Nederland. Juist die 

kan iets toevoegen aan de levendigheid van de binnenstad, maar moet verdwijnen of moet 

een stuk kleiner worden. We zijn dan ook benieuwd, waarom het college er niet voor 

gekozen heeft om samen met die ondernemers plannen te maken.

01:06:19

Voorzitter: U heeft twee interrupties. Eerst van de heer Leemhuis en dan van mevrouw De 

Wrede.

01:06:22

De heer Leemhuis: Ja, dank u, Voorzitter. Niets ten nadele van het standpunt dat de 

Stadspartij hier geeft. Dat kan de Stadspartij vinden, maar ik ben wel benieuwd. Vindt de 

Stadspartij dat, als er ooit een keer een recht is verleend op de openbare ruimte aan een 

ondernemer, dat je daar als politiek en als overheid nooit op mag terugkomen? Zijn dat dan 

daarmee eeuwige rechten geworden? Dat zou me verbazen, maar ik ben benieuwd naar het 

antwoord.

01:06:52

De heer Sijbolts: Bij dat antwoord kan ik heel kort zijn, dat antwoord is: nee.

01:06:57

Voorzitter: Dan was er ook nog een vraag van mevrouw De Wrede.

01:07:01

Mevrouw De Wrede: Ja, die ligt een beetje in het verlengde van de heer Leemhuis, maar een 

beetje anders gesteld. Het gaat hier om een handjevol ondernemers, hoe je het ook wendt 

of keert. Het gaat om een plein dat de huiskamer is voor 280.000 inwoners. Er bestaat ook 

nog zoiets natuurlijk als ondernemersrisico. Ja, dat zou je natuurlijk niet zeggen in dit land, 

waar KLM en de banken en de halve landbouwsector volledig gepamperd zijn met de 

belastingcenten.

01:07:29

Voorzitter: Kunt u het even bij dit onderwerp houden?

01:07:31

Mevrouw De Wrede: In principe bestaat er zoiets als ondernemersrisico en het gaat hier ook 

om ondernemers die al jaren, jaren en jaren op een toplocatie zitten in de stad. Bent u het 

met de Partij voor de Dieren eens, dat je in dat geval toch echt een keer belangen moet 

afwegen en niet een hele stad de dupe moet zijn, omdat een aantal ondernemers daar graag 

nog een tijdje profijt van zou willen hebben?

01:07:55

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik vind het een hele bijzondere vraag, opmerking en 

insinuatie van mevrouw De Wrede. U zegt eigenlijk dat een aantal ondernemers de rest van 

onze inwoners duperen.

01:08:16

Mevrouw De Wrede: Op dit moment niet, hoor. Die poffertjes zijn hartstikke lekker en die 
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poffertjeskraam is ook prachtig, maar je kunt niet alles tegelijkertijd. Op dit moment 

duperen die ondernemers de bevolking helemaal niet. Absoluut niet. Nee, wat ik bedoel is 

dat je stadsontwikkeling niet kunt laten gijzelen door de belangen van een handjevol 

ondernemers, zeker niet als het gaat om de stad van 280.000 inwoners.

01:08:41

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, het is wel duidelijk dat de Partij voor de Dieren niet met deze 

ondernemers eens heeft gesproken, want dan zou u een heel ander beeld krijgen. Die 

ondernemers willen best wel meedenken met willen ook wel in gesprek, maar zij hebben 

nooit het gevoel gehad dat zij een serieuze kans hebben gekregen en dat er serieus met hen 

gesproken is. Dat blijkt ook uit een brief die zij afgelopen week ontvingen van de gemeente. 

Daarin staat inderdaad dat die kramen, zoals ze nu zijn, weg moeten en en daar worden dan 

de eisen uitgelegd van de afmetingen, waar de kraam aan moet voldoen. Nu, mevrouw de 

Wrede, u en ik kunnen dan niet meer in die kraam staan om ons waar te verkopen. De eisen 

die gesteld worden, zulke kramen bestaan niet. Dat is exemplarisch –vinden de Stadspartij 

en 100% Groningen niet alleen in dit geval, maar in veel bredere zin – hoe het college vaak 

plannen over onze inwoners en ondernemers uitstort. Dan is vaak aan een tekentafel 

bedacht wat de uitkomst is en daarna wordt alles daar naartoe geredeneerd, althans dat is 

onze mening. Ik kan me voorstellen, dat een aantal fracties daar anders over denkt, maar dat 

wilde ik toch nog even gezegd hebben, Voorzitter. Daar komt bij, dat ik mij ook voor een 

heel groot deel – bijna bij alles – kan aansluiten, bij de woorden van de heer Dijk van de SP 

en ook bij de heer Ram van de PVV. Voorzitter, er zijn ook nog een aantal inspraakreacties 

gekomen. Dat gaat onder andere over WestCord, The Market Hotel Groningen. Ik wil graag 

van het college horen hoe zij daar zelf tegen aankijken en hoe zij reflecteren op de suggestie, 

die in elk geval gewekt wordt, dat de ondernemer niet actief betrokken is. Dat zie ik dan ook 

weer terug aan de inspreker, de heer Buurman, die geconfronteerd wordt met een 

ingetekende tijdelijke bushalte op zijn terras en daar vooraf blijkbaar niets van heeft 

geweten. Dan opnieuw de vraag – en die zien wij in breder verband en bij meerdere 

raadsvoorstellen en discussies – het lijkt er vaak een beetje op, alsof er achter de tekentafel 

iets bedacht wordt, maar dat er vaak eventjes vergeten wordt om in de praktijk te kijken hoe 

het nu allemaal uitpakt. Dan, Voorzitter, zijn er door het PCEG een aantal vragen gesteld in 

hun brief en dat gaat het terug naar een discussie in maart. Ik zou graag willen dat de 

wethouder – ik hoop dat hij die brief kent, want het ging ook over toezeggingen die hij heeft 

gedaan – daar ook een reactie op geeft. De brief van de HortusEbbinge is ook wel 

exemplarisch en ik denk dat zij een goede vraag stellen aan ons: wanneer mogen wij een 

visie op de leefbaarheid voor binnenstadsbewoners tegemoetzien? Dat is een hartenkreet – 

althans zo hebben wij hem opgevat – en ik ben wel benieuwd of de wethouder kan 

aangeven, wanneer daar een visie voor komt. Dan kijk ik naar de voorzitter en dan vermoed 

ik dat mijn tijd op is, dus dan laat ik het hierbij.

01:11:50

Voorzitter: Hartelijk dank. Welke fractie zou dan het woord willen? De heer Rustebiel.
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01:11:56

De heer Rustebiel: Ja, dank u wel, Voorzitter. Dank ook aan de insprekers. We zetten na de 

realisatie van de nieuwe oostwand en het opknappen van de noordwand weer een mooie 

stap in het opknappen van ons centrale plein; het meest bekende plein van de provincie. Het 

plein verdient ook echt een opknapbeurt en wij zien veel van de wensen van D66 terug. De 

fontein, die komt bij elke afdelingsvergadering bij ons zo een beetje terug, dat die er moet 

komen. Het initiatiefvoorstel en de speelplekken – bijna raadsbreed aangenomen – zien wij 

terugkomen en de bomen op de Grote Markt zijn natuurlijk een wens die ook bijna 

raadsbreed gedeeld wordt. Wij vinden het wel een goede keuze om te kiezen voor een 

clustering van die bomen. Als je ze langs de gevels zou zetten, dan zouden ze toch een beetje 

wegvallen en door ze te clusteren, krijg je echt een bosje waar je ook meer gebruiksfuncties 

aan kunt ontlenen. Je kunt er dan bijvoorbeeld lekker onder zitten en dan heb je ook echt 

die schaduw. Ja, om die schaduw ook te kunnen gebruiken, zou één boom aan de zijkant van 

een marktplein weer niet zo veel doen. Wij vinden het wel leuk en wij vinden het ook niet 

erg, als het een keer iets anders is dan elders. Bij de Vismarkt staan ze langs de zijkant en bij 

de Grote Markt doen we het zo, volgens mij prima. Waar wij ook enthousiast over zijn en dat 

komt wat minder naar voren, is de economische waarde die deze opknapbeurt 

vertegenwoordigt. We horen natuurlijk nu allemaal ondernemers die soms ook wel terecht 

zeggen, dit is voor mijn zaak niet zo goed nieuws. Ik wil echter ook wel benadrukken, dat dit 

voor verreweg de meeste ondernemers heel goed nieuws is. Die binnenstad verandert en 

ondernemers moeten concurreren met online. Juist een binnenstadondernemer is erbij 

gebaat dat die binnenstad aantrekkelijk is, dat je daar graag naartoe gaat en dat je het liefst 

ook wat langer blijft hangen. Om wat langer te blijven hangen, helpen die zitplekken, die 

bomen en die speelplekken, dus dit is voor onze binnenstadseconomie heel erg goed 

nieuws.

01:13:40

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Sijbolts.

01:13:44

De heer Sijbolts: Ja, dank u, Voorzitter. Nu woon ik al vrij lang in Groningen, straks 38 jaar. 

Dank, mevrouw De Wrede. We hebben het heel vaak over de binnenstad en over hoe de 

binnenstad eruitziet. Er wordt steeds een tegenstelling gecreëerd, die er volgens mij niet is. 

Er wordt steeds gezegd, de binnenstad is niet aantrekkelijk en moet aantrekkelijker, maar is 

dat altijd wel zo? Het is natuurlijk ook een beetje subjectief en het is ook maar net hoe je er 

zelf tegen aankijkt. Bent u dat niet met mij eens? Een heel simpel voorbeeld. Bij de bouw 

van het Groninger Forum werd er gezegd, die binnenstad moet bruisend en als we het 

Groninger Forum bouwen, dan gaat het bruisen. Nu wordt er weer een beetje geredeneerd, 

we moeten die hele Grote Markt opknappen, want het bruist niet genoeg. Ja, zo kunnen we 

wel door blijven gaan, want dit zijn miljoenen die we al jarenlang investeren in de 

binnenstad, maar dat kunnen we niet te investeren in wijken en dorpen. Ik zie een heleboel 

winkelcentra die zeker een impuls kunnen gebruiken en dan kom ik bij wat de heer Dijk zei, 

mensen willen graag -
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01:14:44

Voorzitter: Wacht even, dit is weer een woordvoering. Kunt u tot de vraag komen?

01:14:48

De heer Sijbolts: Bent u dat met mij eens, meneer Rustebiel?

01:14:51

De heer Rustebiel: Kijk, het is net even door welke gebruiksfunctie je naar zo een binnenstad 

kijkt. Ik doe het een beetje economisch. De economie is best wel veranderd. De retail is 

veranderd en de samenstelling van onze binnenstad is veranderd ten opzichte van twintig 

jaar geleden. Daar hoort misschien ook een ander plein bij, ook omdat de manier waarop 

mensen de binnenstad beleven ook verandert. Dat is deels natuurlijk een politieke 

inkleuring, maar dat is ook deels gedragsonderzoek en weten wie je over de vloer krijgt, dus 

dat is niet zomaar een mening. Die niet-commerciële zitplekken, we zagen hoe belangrijk die 

waren toen we tijdelijk een VVV-gebouw hadden op de Grote Markt. Die plekken zaten 

helemaal vol. Dat mensen op zo een plein lekker zitten te chillen, dat is iets wat een hele 

fijne uitstraling geeft aan zo een plein en wat de binnenstad ook een hele menselijke 

uitstraling geeft.

01:15:36

Voorzitter: U heeft daarover even een interruptie van de heer Dijk.

01:15:39

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, volgens mij zijn publieke investeringen in de openbare ruimte 

inderdaad erg belangrijk. In mijn bijdrage zei ik iets over een groot deel van de stadjers wat 

aangeeft de binnenstad te mijden. Nu heeft u een pleidooi over niet-commerciële bankjes 

en dat soort dingen. Mijn vraag aan u is: ziet u dat ook? Ziet u ook dat deel van de Groningse 

bevolking, die zegt: de bussen worden uit de binnenstad gehaald, het is een soort 

eenheidsworst in de binnenstad en ik kom er niet meer. Spreekt u die mensen, ziet u die 

mensen?

01:16:14

De heer Rustebiel: Nu ja, als ik bij ons in de wijk met mensen praat, in Vinkhuizen dan 

bijvoorbeeld, dan merk je wel dat er bepaalde mensen zijn, die zeggen: ik ga misschien 

minder naar de binnenstad toe dan vroeger. Dat heeft echter niet te maken met bussen, 

maar met aanbod of veranderde persoonlijke leefomstandigheden of voorkeuren. U vraagt 

naar meer informatie daarover. Die zou ik ook wel willen hebben, dan kunnen we het er wat 

makkelijker over hebben, denk ik.

01:16:35

De heer Dijk: Mijn vraag is ... Als het mag, Voorzitter? Mijn vraag is, als u die mensen spreekt 

en ziet, wat staat hier dan in dit plan, waarvan u zegt: dat is voor die groep stadjers, voor wie 

de binnenstad misschien nu niet het hart van hun stad is. Wat zou u daaraan doen om 

ervoor te zorgen dat die mensen wel naar de binnenstad komen? Niet te dwingen, maar 

gewoon dat het ook hun binnenstad is.
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01:17:03

Voorzitter: De vraag is duidelijk.

01:17:04

De heer Rustebiel: Op basis van wat ik op straat hoor, dan denk ik toch dat het grotendeels 

met aanbod te maken heeft. We gaan straks de retailvisie bespreken en volgens mij is het 

slimmer om daar op die plek er nog wat dingen over te zeggen, dan dat ik dat nu ga doen. 

Nog wat losse dingen. Wij denken dat het goed opgelost is voor fietsers. Dat leek ons heel 

lastig van tevoren, hoe gaat je dat nu doen? Wij denken dat dit wel kan gaan werken. Het 

tweede is de vastgoedsturing. Dat lijkt ons op zich goed. Ik denk dat dat ook wel past in de 

huidige situatie. Zelf ontwikkelen zijn wij kritisch op. Als het college ons een voorstel stuurt, 

dan zullen we dat goed lezen. Als we dan toch die kant opgaan – ik zie dat niet als ambitie, 

maar als gemeente zegt we willen wat meer sturen – misschien kunnen we dan ook eens 

kijken, hoe we wat meer kunnen doen aan het behoud van bijvoorbeeld historische plinten 

boven winkels. Dat is ook wel een ambitie die raadsbreed leeft en dat zou je hier dan in mee 

kunnen nemen. Ik zou het college nog willen vragen, om even te reageren op de opmerking 

van de heer Buurman met zijn terras aan het Kattendiep. Gevoelsmatig is daar best wel veel 

ruimte. Kan daar ook een oplossing gevonden worden, zonder dat die bomen worden 

gekapt, want daar zijn we dan weer niet zo enthousiast over. Dank u wel.

01:18:14

Voorzitter: Hartelijk dank voor de woordvoering. Dan zie ik mevrouw De Wrede voor 

wordvoering.

01:18:19

Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, Voorzitter. Wij kunnen heel kort zijn. Wij vinden het een 

heel mooi plan. We vinden het idee van het bosje en nog een paar verspreide bomen op de 

Grote Markt heel mooi, want hoe je het ook wendt of keert, het is op dit moment niet het 

mooiste marktplein van Nederland, zullen we maar zeggen. We vinden dit mooi. De 

uitvoering is misschien een beetje snel, maar er is natuurlijk altijd wel wat te doen om dit 

soort dingen. Ja, de ene inspreker over de toegankelijkheid van de stad en het verdwijnen 

van het zebrapad. We willen graag dat de wethouder daar even op ingaat, hoe er aan die 

groep toch tegemoet wordt gekomen. Wat betreft de bomen bij het Kattendiep, daar sluit ik 

me graag aan bij de heer Rustebiel van D66. Dank u wel.

01:19:24

Voorzitter: Hartelijk dank en mooie korte woordvoering. Dan zou ik graag de heer Ubbens 

van het CDA het woord geven.

01:19:32

De heer Ubbens: Ja, dank u Voorzitter. Ik kan het op zich wel vrij kort houden. Wij zijn op zich 

best enthousiast over de plannen voor de Grote Markt. Daar waren wij ook voorstander van. 

Met name omdat de busroutes daar weggaan en daar waren we niet op voorhand voor, 

maar als je dat dan doet, dan moet je de Grote Markt ook die herinrichting geven die zo een 

centraal plein verdient. Er ligt nu op zich een mooi plan; klimaat-adaptief, 

speelvoorzieningen en een betere verblijfskwaliteit. Ik denk ook voor elke stadjer een mooie 
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plek om ook te verblijven. In die zin sluit ik me wel aan bij wat de heer Rustebiel daarover 

heeft gezegd. Dan over de zorgen die wij wel hebben met betrekking tot de betrokkenheid 

van ondernemers. Er zijn natuurlijk, laat ik daarmee beginnen, best veel pogingen gedaan 

om met enorm veel mensen gesprekken te voeren, denk ik. Ook al in eerdere stadia zijn veel 

mensen in staat gesteld om betrokken te zijn bij deze plannen en input in te leveren. Ik zie 

ook gesprekslijsten met ondernemers, alleen daar zie je natuurlijk niet aan, wat er nu 

precies besproken wordt, dus in die zin sluit me wel aan bij de vraag van meneer Sijbolts van 

de Stadspartij. Ja, kan de wethouder daarop reflecteren, hoe kan het dat ondernemers dan 

toch een ander signaal willen afgeven? Hoe ziet hij dat? Bijvoorbeeld ook de eigenaar van 

het WestCort hotel, die zegt: ik ben ik niet benaderd, ik weet er niets van, terwijl op zich 

deze bomen wel behoorlijk wat impact hebben op het zicht op zijn hotel en het zicht vanuit 

zijn hotel. Je zou toch verwachten dat daar intensief contact mee is, voordat je dat voorstelt. 

Daar kan de wethouder misschien wel op reflecteren. Dan sluit ik ook aan bij de Stadspartij 

die vroeg naar een reactie op de inspraakbrief van Platform Cultureel Erfgoed, namelijk dat 

de wethouder afgelopen maart heeft toegezegd, dat in de actualisatie van de 

binnenstadsvisie ook nadrukkelijk aandacht zou komen voor een soort stedenbouwkundige 

visie/ kader van toetsing voor welke nieuwbouwplannen wel of niet zouden passen in de 

binnenstad. Misschien dat de wethouder daar nog op kan reageren, hoe hij dat ziet.

01:21:53

De heer Ubbens: Dan een paar punten. Wij zijn terughoudend, net zoals D66 net 

verwoordde, als het gaat om actief beleid van de gemeente om panden te gaan opkopen. 

Wij hebben al tekorten op de plannen. Er is drie miljoen meer nodig, om de minimale 

plannen uit te voeren, dan er nu beschikbaar is. Overigens vind ik dan ook wel, laten we dan 

nu eindelijk de plannen zo maken, dat ze ook binnen de budgetten passen. Nu weer drie 

miljoen tekort op al een behoorlijk duur plan, dat had misschien anders gekund. Tot slot, 

Kwinkenplein. Ik vraag me toch af of de wethouder daar iets over kan zeggen: waarom is dat 

nu niet integraal meegenomen? In één keer een goed ontwerp, het lijkt me zo logisch om 

dat ook in één keer mee te nemen. Wellicht dat dat toch straks in de verdere uitwerking van 

de Kreupelstraat gaat gebeuren, maar het leek mij ook een heel mooi plekje om daar nog 

eens een keer een mooi groen parkje van te maken. Misschien dat de wethouder daar wat 

over kan zeggen. Daar laat ik het bij. Toch niet zo kort.

01:23:02

Voorzitter: Dat maakt niet uit, hoor. U heeft de tijd genomen. Dan hebben we volgens mij 

alle fracties zo gehad en zou ik graag het woord willen geven aan het college. Aan de heer 

Van der Schaaf eerst?

01:23:14

De heer Van der Schaaf: Ja, is goed. Dank u, Voorzitter. Ja, veel thema's tegelijk en ook veel 

verschillende vragen gesteld, dus ik probeer er zo goed mogelijk doorheen te gaan en 

collega Broeksma en ook collega Benjamins zullen mij dan gaan aanvullen. Even beginnen 

met in ieder geval de twee grootste stukken, waar het het meest over is gegaan, de 

binnenstadsvisie en dan denk ik vooral de Grote Markt. Die binnenstadsvisie is natuurlijk een 
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actualisatie. We hebben in 2016 de grote discussie gehad en de grote besluiten genomen. 

We hebben nu vooral gekeken – ook midden in de coronapandemie ook nog, waardoor het 

allemaal wat langer duurde – wat is in die afgelopen vijf jaar nu allemaal gebeurd en wat 

betekent dat voor de uitvoering en hoe kunnen we dat ook betalen voor de komende tijd? Er 

is door een aantal van u ook gezegd – ik denk dat er vanavond bij de retaildiscussie ook nog 

wat dieper op ingegaan wordt – maar je ziet dat er een aantal nieuwe thema's zijn 

toegevoegd op basis van meer politieke en bestuurlijke keuzes, maar ook vooral op basis van 

maatschappelijke trends die geleid hebben tot accentverschuivingen. U heeft het een paar 

keer gehad over het vastgoed en het thema vastgoed in de binnenstad is veel urgenter 

geworden. De vraag is even hoe ga je daar vervolgens mee om, met vastgoedsturing en hoe 

ver ga je daarin? Er is een aantal van u, die daar wat bedenkingen bij hebben en een aantal 

zijn er weer enthousiast over. Daar komen we in de loop van het volgend jaar echt met een 

voorstel met opties, hoe we daarmee om willen gaan. In ieder geval denk ik wel dat er breed 

steun is voor het feit dat het een thema is, waar we als overheid, naast natuurlijk de 

planologische kaders, ook wat aan moeten doen. Andere thema's: leefkwaliteit en spelen in 

de binnenstad – ook naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van u – het belang van een 

gezonde functiemix – daar zullen we het vanavond ook nog over hebben – en met name ook 

betekenis van groen en klimaatadaptatie in onze binnenstad; verblijfskwaliteit. Dat zien we 

dan ook terug eigenlijk in het plan voor de Grote Markt. Dat is een plan dat inderdaad in veel 

opzichten ambitieus is. Ambitieus op het niveau van stad en regio, want het is de huiskamer 

van de stad, maar het is ook voor een heel groot deel de huiskamer van de regio. Veel 

mensen van buiten de stad zien dit als de plek, wat de basis is van de geschiedenis en een 

plek, waar ze graag naartoe gaan. Voor de binnenstad is de Grote Markt een hele belangrijke 

schakel. Niet alleen het centrale plein, maar ook echt het visitekaartje. Je ziet ook wel dat 

het beleid van de afgelopen decennia van de gemeente Groningen er altijd op gericht is om 

die positie van de Grote Markt te versterken en te behouden. Met heel veel investeringen 

recent aan de oostwand en in het verleden ook bij het Waagstraat Complex et cetera. Nu al 

die investeringen in het vastgoed daar klaar zijn in de omgeving en bijna klaar zijn, zowel 

vanuit de overheid als vanuit de markt, is het tijd, dat nu die bussen ook een andere route 

door de binnenstad gaan rijden en ook die huiskamer up-to-date te brengen. Er zitten 

inderdaad een aantal nieuwe ambities in, nieuwe tijdlagen worden toegevoegd. Misschien 

wel de meest in het oogspringende, en ook veel benoemd, is dat wij in totaal, als we ook het 

aantal bomen aan de noordzijde meenemen, zo ongeveer 37 bomen gaan toevoegen aan de 

Grote Markt en dat is gigantisch. Dat is een enorme toevoeging. Dit is niet alleen maar 

omdat het in het collegeprogramma of in verkiezingsprogramma's stond, hoewel dat 

natuurlijk je ambitie bepaalt, maar bij dat hele participatieproces was er één ding, wat heel 

erg naar voren kwam bij allerlei mensen die reageerden op deze plannen: alstublieft meer 

groen op de Grote Markt. Dat is echt een wens die heel breed leeft in de stad. Vervolgens 

hebben we ook gekeken – want er zitten ook zitten discussiepunten aan – hoe kunnen we 

dat op zo een manier intekenen en bedenken, zodat aan al die andere belangen, zoals 

zichtlijnen cultuurhistorische aspecten, maar ook praktische dingen als kabels en leidingen 

die er zitten en archeologie. Hoe kunnen we dat op zo een manier doen, dat de meerwaarde 

daarvan vanuit allerlei doelstellingen, klimaatadaptatie, groen en verblijfskwaliteit zo 
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optimaal mogelijk is. Dat is ook niet zomaar even getekend. Daar is een heel proces aan 

voorafgegaan ook met verschillende varianten en waar we uiteindelijk dus bij een sterk 

accent op de bekende bomengroep terecht zijn gekomen. Ik zeg ook – want ik hoor ook een 

aantal fracties zeggen, al dan niet op basis van eigen ervaring en sommige van die geluiden 

herken ik ook zeker – juist dit plan heeft als ambitie om die binnenstad en zeker ook de 

Grote Markt juist voor veel meer groepen aantrekkelijk te maken dan nu. Juist het 

toevoegen van groen en niet alleen maar wat losse bomen, maar echt een plek waar je naar 

toegaat, naartoe wordt getrokken en waar je ook kan zitten, zonder dat je een drankje hoeft 

te bestellen, voegt wel degelijk aantrekkelijkheid toe voor een heleboel stadjers die 

misschien nu – of andere mensen uit de omgeving – die misschien nu wat minder naar de 

Grote Markt komen. Dat geldt breder voor de binnenstad. Ons hele programma is erop 

gericht om meer verblijfsruimte te creëren voor brede groepen. Naast de programmering 

natuurlijk van de winkels en horeca, waar we het vanavond over gaan hebben, ook het 

Groninger Forum heeft voor veel meer groepen nieuwe aantrekkingskracht toegevoegd aan 

de Grote Markt. Natuurlijk elementen als spelen en water trekken ook een veel breder 

publiek naar die Grote Markt. Of het allemaal lukt, dat moet natuurlijk de tijd leren, maar de 

abitie van dit plan – en ik vind ook echt dat het gelukt is om dat hier neer te zetten – is juist 

om veel meer groepen ... Dat zijn echt niet alleen maar toeristen en bezoekers, dat zijn ook 

bewoners van de binnenstad, bezoekers van de binnenstad uit andere wijk en uit de dorpen 

en de regio. Er is echter natuurlijk ook, en dat is ook door een aantal van u genoemd, kritiek 

op de plannen zoals die zijn, ondanks dat er veel enthousiasme is, merk ik ook in uw raad. 

Laat ik even beginnen met het thema participatie, want dat is toch door een aantal van u 

geagendeerd en dat komt vaker voor. Ik denk ook dat – volgens mij heeft de heer Van 

Niejenhuis er ook al iets over gezegd – de reactie van de heer Alders vorige week toch op 

een bepaalde manier geïnterpreteerd is. Dat ging vooral over een specifiek onderdeel en 

niet zozeer over de participatie rond de Grote Markt of de binnenstadsvisie. Wat ik denk ik 

belangrijker vind, is dat je kan zien dat we met buitengewoon veel mensen gesproken 

hebben. Recht voor het WestCord hotel – om maar eens een voorbeeld te noemen – hebben 

verschillende trotters gestaan, waarop je kon zien wat de plannen waren en waar we ook om 

reacties hebben gevraagd. Online, via Let's Gro is er ontzettend veel gesproken en er is 

ontzettend veel gesproken individueel, met bewonersorganisaties, met 

ondernemersgroepen en ook met ondernemers individueel. Als je dan afpelt, waar dan 

onvrede zit, dan – en daar doe ik niets aan af – heeft dat niet zozeer met het proces te 

maken, maar dan heeft dat alles te maken met het feit, dat men zelf een aantal belangen 

anders weegt. Dat men een aantal effecten ziet van plannen die direct een nadelig effect 

hebben of lijken te hebben op hun eigen onderneming. Het is volkomen terecht, dat 

ondernemers daar dan ongerust over zijn. Ik verzeker u echter, wij zijn met al die 

ondernemers – echt niet alleen de laatste tijd – van begin af aan in gesprek geweest, 

inclusief het WestCord hotel. Zowel individueel als collectief zijn vertegenwoordigers van het 

WestCord hotel bij alle bijeenkomsten geweest, al op het moment dat we bezig waren met 

het programma van eisen. Echt niet op het laatste moment. Dat geldt ook voor alle 

standplaatshouders, daar zijn we ook mee in gesprek geweest.
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01:30:19

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Sijbolts.

01:30:23

De heer Sijbolts: Ik hoor de wethouder zeggen, wij zijn in gesprek geweest, ook met het 

WestCord hotel. Ja, het is misschien flauw om te vragen, waar heeft u het dan over gehad? 

Heeft u het dan ook specifiek over deze bomen gehad bijvoorbeeld?

01:30:35

De heer Van der Schaaf: Zeker. Het kan heel goed zijn, dat binnen het WestCord hotel de 

interne communicatie anders is gelopen – daar heb ik geen oordeel over – maar er zijn 

diverse bijeenkomsten geweest, waarbij ook vertegenwoordigers van het WestCord hotel bij 

aanwezig waren, ook op individueel niveau, en waar gesproken is over de plannen. Deze 

bomen kunnen niemand zijn ontgaan, al maandenlang stonden die letterlijk op een banner 

voor het WestCord hotel. Alle gelegenheid was er om deze plannen te bekijken. Er is ook 

over gesproken. Er is ook over de zorgen gesproken en er is ook een reactie op opgekomen. 

Dat blijven we trouwens ook nog steeds doen, ook na de brief die wij onlangs van de 

eigenaar van het WestCord hotel hebben gekregen.

01:31:16

Voorzitter: U heeft toch nog een vervolgvraag?

01:31:18

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik vind het een beetje gevaarlijk wat de wethouder nu zegt, 

want hij zegt, dat stond op een banner, maar ik heb ook een tekening gezien met die 

bomenrij en daar staat de poffertjeskraam nog op. Mag ik dan ook op basis van die tekening 

concluderen, dat de poffertjeskraam blijft staan?

01:31:34

De heer Van der Schaaf: Nee, dat mag u niet. U vraagt of er met het WestCord hotel 

gesproken is, over het plan zoals het nu getekend is, inclusief de bomengroep en het 

antwoord daarop is: ja. Ik noemde even figuurlijk het voorbeeld, dat het zelfs letterlijk voor 

het hotel heeft gestaan. Ik kan u verzekeren – zelfs als het daar niet had gestaan – op allerlei 

manieren is er gesproken met het WestCord hotel en men was op de hoogte van deze 

plannen. Dat de eigenaar nu ook in de brief een aantal bedenkingen heeft, daar vinden wij 

ook wel wat van – wij zijn het met die bedenkingen niet eens, wij denken dat het heel erg 

meevalt en dat het wel meerwaarde heeft, ook voor het hotel – maar wij zullen daar netjes 

op reageren. Overigens respecteer ik de mening van iedereen, die het geen goed idee vindt, 

maar wij zijn ervan overtuigd dat dit wel een goed idee is en dat we er ook goed over 

hebben gesproken. Een ander punt van kritiek kwam van de monumentencommissie en dat 

is ook door een aantal van u aangehaald. Ik wijs u er wel even op, dat is ongevraagd advies. 

De monumentencommissie heeft geen formele rol in de planvorming in de openbare ruimte, 

alleen bij monumenten. Toch hebben zij een advies gegeven. In de opmerking van de heer 

Leemhuis daarover leek het een beetje, alsof het een soort afweging was geweest tussen 

cultuurhistorie en andere belangen. Juist ook onze afdeling Cultuurhistorie, onze 

deskundigen van de gemeente, zijn zeer intensief betrokken geweest vanaf punt één bij 
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deze bij deze planvorming van de Grote Markt en staan ook volledig achter deze plannen. 

Het is niet een soort uitruil van belangen geweest. Ook vanuit het oogpunt van 

cultuurhistorie is er een zeer positieve waardering voor het plan, wat wij nu hebben 

ontworpen. Daar komt ook bij, vindt het college, dat je natuurlijk niet alleen maar kunt 

kijken hoe het vroeger was, maar dat het ook wel heel legitiem is om nieuwe tijdlagen in een 

ontwerp, aan een plein toe te voegen, die ook weer antwoorden zijn op de tijd, waarin we 

nu leven. Dat zijn misschien inderdaad wel andere vragen, als je het hebt over 

klimaatadaptatie en groen, dan pakweg eeuwen geleden. Helaas bijna, zou ik zeggen, maar 

in het geval van bomen pakt dat goed uit. Een ander punt en dat is denk wel goed om even 

bij stil te staan, daar is ook in de media veel aandacht voor geweest, er zijn een aantal 

standplaatshouders. Er is een paar keer door u over de markt gesproken en het is echt goed 

om daar even een onderscheid te maken tussen de markt en de standplaatshouders. De 

keuze om de markt te concentreren op de Vismarkt – met uitzondering van een snackstraat 

die aan de zuidzijde van de Grote Markt en ten zuiden van het stadhuis blijft staan in de 

toekomst – is een keuze, die we juist in het verleden samen met het marktwezen hebben 

gemaakt. We zien dat, als gevolg van evenementen op de Grote Markt, de markt vaak 

verplaatst moest worden. Men heeft zelf de voorkeur aangegeven, dat het logischer zou zijn 

om de markt te concentreren op de Vismarkt en de zuidzijde en daar geven we nu uiting 

aan. Wat de standplaatshouders betreft, dat staat ook genoemd, dat zijn er vijf op de Grote 

Markt, waarvan twee elkaar afwisselen de poffertjeskraam en de oliebollenkraam 

afhankelijk van de tijd van het jaar. Daar is het zo dat wij – en het is dus helemaal niet zo, dat 

wij niet de waarde van deze standplaatsen erkennen op de Grote Markt, integendeel – juist 

in het onderwerp een prominente positie hebben gegeven voor de standplaatsen. We 

hebben juist aan de noordzijde gedacht, omdat we daar een uitdaging zien om die 

noordzijde veel meer te activeren. Deze zonnige zijde, zou je zeggen van de Grote Markt, die 

nu vaak toch een beetje vergeten lijkt, willen we 'activeren' met waterpartijen en vooral ook 

ter hoogte van Het Groot Handelshuis en daar ten westen van, veel meer groen. Daar is een 

plek gedacht voor de standplaatsen, die ten opzichte van de huidige positie wellicht juist 

heel veel kansen biedt voor de standplaatsen en zodat we ook voor de andere belangen, die 

we natuurlijk gedefinieerd hebben, ruimte hebben. Het effect is, dat wij wel de 

standplaatsen zoals die er nu zijn, in lijn willen brengen met het huidige standplaatsenbeleid. 

Dat betekent dat het voor de ene standplaatshouder aanmerkelijk meer gevolgen heeft dan 

voor de ander. Daar zijn we – voor alle duidelijkheid – met alle standplaatshouders, zeker 

voor wie de wijzigingen groot effect hebben, al geruime tijd ook op individueel niveau mee 

in gesprek. Het is dus niet zo, dat men dingen uit een brief moet lezen is. Individueel zijn we 

daarmee in gesprek en men weet wat onze ideeën zijn.

01:35:36

De heer Van der Schaaf: Dat betekent ook dat er een overgangstermijn is van twee jaar. Het 

betekent ook ... en dat zeg ik ook hierbij aan u toe, voor iedereen die zich er zorgen over 

maakt, want die zorgen delen wij ook. Wij hechten groot belang aan de waarde – dat zeg ik 

ook even tegen de heer Dijk, als het gaat om het type functies die de standplaatsen hebben 

– van dit soort voorzieningen juist op de Grote Markt. Alleen, er is wel een moment, waarop 
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je – en dat is heel logisch dat je dat bij een herinrichting doet – probeert het in lijn te 

brengen met je standplaatsenbeleid, dat ook in de rest van de gemeente geldt en dat is nu. 

We hebben een overgangstermijn van twee jaar en we zullen de komende twee jaar die we 

nog hebben – voordat de Grote Markt helemaal klaar is en de overgangstermijn voorbij is – 

ook gaan gebruiken om echt op individueel niveau – omdat het per standplaats houder 

nogal verschilt – echt goede afspraken te maken, maatwerk toe te passen en kijken of we 

daar op een goede manier uit kunnen komen. Als het nodig is, zullen we daarbij ook 

desnoods bijvoorbeeld een mediator inschakelen, want het is altijd spannend die individuele 

ondernemer versus de grote gemeente. Het gaat er echter niet om dat wij die functie, zoals 

de bloemenkraam en de poffertjeskraam, niet belangrijk vinden. Die vinden wij belangrijk en 

vinden we ook passen in het plan en daarom zitten ze er ook in, op de Grote Markt.

01:36:43

Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw De Vries. Ik zou graag zowel de vragenstellers als 

het college willen oproepen om uw vragen en de beantwoording bondig te doen in verband 

met de tijd.

01:36:55

Mevrouw De Vries: Oké, twee korte vragen. Eerste is dan, zou het niet logisch zijn om dan 

ook eerst te kijken naar het opnieuw inrichten van de Vismarkt – misschien nog niet 

helemaal ontwikkelen, maar wel kijken naar een andere inrichting – zodat er fatsoenlijk plek 

is ook voor de ondernemers, omdat die toch aangeven dat ze op de Grote Markt hele andere 

omzetten draaien, dan als ze tijdelijk op de Virsmarkt staan. ZIj gingen er ook vanuit, op het 

moment dat ze instemden met de verplaatsing naar de Vismarkt dat die eerst ontwikkeld 

zou worden, dus die volgorde daar is wat discussie over. Het tweede is: de wethouder geeft 

aan, dat de noordkant ontwikkeld moet worden en dat dat kansen biedt. Dat geloven wij 

ook wel. Wij kunnen ons er ook wel iets bij voorstellen, dat we standhouders moeten 

verplaatsen, maar de impact van ... De wethouder noemt het dan het standplaatsenbeleid 

toepassen, maar de impact op bijvoorbeeld zo een poffertjeskraam in omvang en een 

uitstraling is natuurlijk enorm. Ziet de wethouder dan niet de meerwaarde van de huidige 

vorm?

01:37:57

De heer Van der Schaaf: Om met het laatste te beginnen, ik heb helemaal geen oordeel over 

de vorm en hoe die er is, maar het sluit helemaal niet aan bij het standplaatsenbeleid, zoals 

het is. Ook praktisch gezien ... zelfs nu neemt die al zodanig veel ruimte in, dat het echt niet 

zou passen. In het ontwerp van de Grote Markt zit daar echt spanning op. Wat ik al zei, de 

impact is groot en voor de ene ondernemer groter dan voor de ander en we zullen daar in 

de tijd ook ruimte voor geven. Als het gaat om de markt zelf – mischien dat de heer 

Benjamins daar zoiets aanvullends over kan zeggen – maar ook daarvoor geldt natuurlijk wel 

dat op moment dat wij de Vismarkt gaan herinrichten, dat we dan weer in een ander type 

situatie zitten en dus ook dan weer in overleg moeten en ook dan wellicht de Grote Markt er 

tijdelijk bij gaan betrekken. Ja, er zijn veel vragen gesteld, dus ik probeer er nu staccato door 

te gaan, maar ik heb al heel veel gezegd, denk ik, over de hoofdlijnen. Toegankelijkheid is 
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door een aantal van u genoemd. Vorige keer bij de inspraak al gezegd, dat we nu samen met 

een extern bureau en de werkgroep Toegankelijkheid bezig zijn om te onderzoeken, hoe we 

inderdaad het thema toegankelijkheid veel meer geïntegreerd in de ontwerpleidraad voor 

de binnenstad een plek kunnen geven, dus aan die vraag wordt voldaan. Het thema 

fietsroutes, ook door Student en Stad al even genoemd. Kijk, we gaan zeker oefenen en 

aanpassen met die nieuwe routes en het is ook zo ontworpen dat het adaptief is. Mochten 

we nu dingen tegenkomen in de toekomst die we niet hebben voorzien, dan kunnen we een 

aantal fietsroutes ook nog aanpassen. Taxi's is over gesproken. Wij kijken nadrukkelijk naar 

zowel Kattendiep als Kwinkenplein/ Kreupelstraat. We kijken misschien wel naar twee 

plekken voor taxi's, zodat én de noordkant en de oostzijde rond de Grote Markt bediend zou 

kunnen worden. Ook is door een paar van u gevraagd: moet je niet het Kwinkenplein in één 

keer meenemen. Wij kijken natuurlijk nog wel naar hoe wij om willen gaan met de 

noordoosthoek van de Grote Markt, rond de Martinitoren. Pas als we die hoekoplossing wat 

beter in beeld hebben, kunnen we ook kijken hoe we omgaan met het Kattendiep en 

Kwinkenplein. Daar speelt ook nog wel een integrale opgave, want we hebben daar 

natuurlijk het mindervaliden parkeren op te lossen en de taxistandplaatsen. Sowieso als 

straks daar het autoverkeer een andere positie wellicht inneemt en het parkeren, dan 

ontstaat er pas echt een totaalbeeld, dus vandaar dat we dat volgordelijk doen. Even kijken, 

hoor. Ik probeer het snel te doen. Ja, de heer Leemhuis was kritisch over de hoeveelheid 

groen in de Rodeweeshuisstraat. Het is in ieder geval veel meer, dan er nu is. Het zijn vier 

bomen en twee bakken en het zijn er nu nul – volgens mij – dus we waren al heel blij dat we 

dit konden doen. Ja, met de kabels en leidingen en met het volle programma in die 

Rodeweeshuisstraat zien we helaas niet veel meer mogelijkheden, maar ik heb wel begrepen 

dat het gebouw Mercado ook heel veel groen in zich zal krijgen, zowel aan de gevel als in 

echt groen.

01:41:03

De heer Van der Schaaf: De heer Dijk heeft nog een paar vragen gesteld. Ik ben net al even 

ingegaan op het belang van bezoekers en bewoners. De kermis; er staat nadrukkelijk in het 

PVE dat de kermis nog steeds kan op de Grote Markt. Het is wel zo dat – en dat komt niet 

zozeer door de bomengroep – maar wel door die zogenaamde 'lijn' aan de randen om juist 

die toegankelijkheid aan de rand voor iedereen altijd te garanderen, dat we wel wat moeten 

herschikken in relatie ook tot wat er op de Vismarkt kan. Het idee is nadrukkelijk – en 

inhoudelijk zijn we het helemaal eens met de heer Dijk – die kermis hoort op de Grote Markt 

in de binnenstad een plek te houden in de toekomst om de, ook door de heer Dijk 

genoemde redenen. De bezorgeconomie, ik denk dat we het daar vanavond nog wat verder 

over zullen hebben. Mevrouw Moorlag vroeg nog naar, kunnen we wat meer inzicht krijgen 

in welk project en de krediet en de risico's. Ik stel voor – we hebben nu al gepoogd daar wat 

inzicht in te bieden – maar dat we via de meerjarenprogramma's jaarlijks even bij u 

terugkomen, zodat u goed de vinger aan de pols kan houden. Mevrouw De Vries vroeg naar 

de beheerskosten. De Grote Markt zit nu al op het hoogste niveau van beheer en we zijn in 

gesprek met Stadsbeheer. Het schoonmaken van een aantal nieuwe elementen op de Grote 

Markt, daar zitten vooral de meerkosten waarschijnlijk in. Terrasregels. Ja, we zullen voor de 
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Grote Markt wel met een soort beeldkwaliteitsplan komen, maar dat doen we echt 

nadrukkelijk in overleg met de ondernemers, dus geen eenzijdige oekaze vanuit het 

Zuiderdiep zullen we maar zeggen of vanuit het stadhuis. Ja, fietsverkeer en taxi's heb ik al 

genoemd. Ja, de heer Sijbolts over participatie, daar heb ik toch een aantal ... Ja, dat is nog 

even belangrijk, de reactie van PCEG is denk ik nog wel een goede. Ik heb inderdaad een 

toezegging gedaan, dat we daar in de binnenstadsvisie op terug zouden komen. Dat is niet 

helemaal gelukt. Er zitten wel wat principes in, maar we hebben onlangs in overleg met de 

nieuwe stadsbouwmeester een opdracht uitgezet om dit, meer dat kader, meer die 

stedenbouwkundige vertaling, hoe ga je nu met name in het binnenstedelijk gebied om met 

eventuele verdichting dan wel optopping – hoewel we daar nu met ons bestemmingsplan, 

buitengewoon terughoudend in zijn – dus we komen daar uitgebreid bij u op terug.

01:43:25

De heer Broeksma: Ja, Voorzitter, namens het college ga ik even verder op met name de 

verkeerselementen. De twee insprekers begin ik mee en dan nog een paar opmerkingen van 

de raadsleden. Allereerst de inspreker Geert de Breuker over het zebrapad in de Herenstraat 

ten zuiden van het Zuiderdiep. Allereerst, de heer De Breuker zegt akkoord met de haltes en 

met de verbreding. We hebben echt gekeken naar – ook samen met de werkgroep 

Toegankelijk Groningen – hoe we die haltes zo goed mogelijk kunnen inrichten, zodat ook de 

wandelaars en zij die slecht ter been zijn voldoende plek hebben, voldoende ruimte hebben 

om daar op een goede en veilige manier uit de bus te kunnen stappen. Het zebrapad 

Herenstraat hebben we het eerder over gehad. De plek waar het nu ligt, betekent een te 

grote verstoring van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer, dus op die plek kan hij 

niet blijven liggen. We kijken met de club of dat op een andere plek, bijvoorbeeld iets meer 

ten zuiden van de huidige ligging, dus ook iets meer in de Herenstraat of de verlengde 

Herenstraat, daar die plek richting Herenplein, of daar een zebrapad mogelijk is. Er zijn 

trouwens meerdere plekken, waar we samen met de werkgroep Toegankelijk Groningen 

naar gaan kijken, hoe dat opgelost kan worden. Dan de heer Buurman van Digibites. Ja, we 

hebben met hem gesproken over de terrasvergunning. Dat was al midden dit jaar. In die 

terrasvergunning is ook expliciet aangegeven, dat hier een bushalte zou kunnen komen en 

dat het terras misschien niet de grootte zou kunnen krijgen die hij voor ogen heeft en dat 

het een smaller terras zou kunnen worden. Als de heer Buurman zegt, ik wist pas sinds 

vorige week dat dit aan de orde was, dat is niet onze beleving, omdat we daar midden dit 

jaar bij de terrasvergunning al expliciet aandacht aan hebben gegeven. Hij is ook een aantal 

keren uitgenodigd voor een spreekuur en voor een informatiebijeenkomst om dat allemaal 

uit te leggen. Uiteindelijk is vorige week dan echt concreet gesproken met de heer Buurman 

met een wat meer gedetailleerde tekening, maar dat had eerder gekund wat ons betreft. We 

hebben hem daar ook voor uitgenodigd. Bij de terrasvergunning wist hij dat dit een element 

was. De terrasvergunning is onder voorbehoud afgegeven. We zijn echter met de heer 

Buurman ook in detailgesprek; hoe gaat het er nu precies uitzien, is het mogelijk om dat 

terras alsnog dan op drie en halve meter breedte te krijgen in plaats van twee meter en hoe 

werkt het dan met de bushaltes? Er staan bomen, zouden die bomen dan verplaatst kunnen 

worden. Het lijkt een mogelijkheid. Het zijn er relatief dunne bomen en als u ze kent, het zijn 
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niet de meest florissante bomen. Ze zijn minder diepgeworteld, dan goed voor ze is. Het is 

mogelijk om ze eruit te tillen en dan te verplaatsen. Eerst dan op te knappen ook nog eens 

een keer, want ze kunnen echt wel wat pit gebruiken. Dan zouden ze teruggeplaatst kunnen 

worden daar ergens in de omgeving, zodat er ruimte ontstaat voor zowel het terras als de 

bushalte en dat die bomen dan ook nog in dat Kattendiep of rondom het Kattendiep, 

Kattenbrug, Ramblas ergens terugkomen. De heer Buurman had het ook nog over het 

zebrapad op het Kattendiep. Dat verdwijnt niet, dat blijft daar. Als de Stadspartij dus zegt, 

het dit is exemplarisch zoals gemeente daarmee omgaat, dan beschouw ik dat als een 

compliment, omdat de heer Buurman van begin af aan betrokken is geweest bij hoe hoe het 

gaat en wat we van plan zijn. Hij was er snel van op de hoogte en we zijn nu in detail met 

hem in gesprek. Ook als de PVV zegt: ga met de heer Buurman in gesprek, die aanmoediging 

hebben we echt niet nodig. De Partij van de Arbeid vraagt naar het alternatieve 

binnenstadsvervoer. Conform afspraak komen we daar binnenkort bij u op terug. Een brief 

in februari, misschien in januari al. We zijn ook druk bezig met de werkgroep Toegankelijk 

Groningen om dat verder vorm te geven. Met die laatste club spreken we ook over de 

gehandicaptenparkeerplaatsen, waar de VVD aandacht voor vraagt. Dat wordt natuurlijk 

geregeld. Dat gaan we allemaal heel netjes doen, misschien wel op het Kwinkenplein, maar 

de heer Van der Schaaf gaf al aan dat daar een totaalplaatje wordt gemaakt. Met die 

werkgroep zijn we in gesprek. Overigens weet u dat gehandicapten met een 

gehandicaptenparkeerplaats overal mogen parkeren. Tot zover, Voorzitter.

01:47:35

Voorzitter: Hartelijk dank. Ik zag vanuit de raad nog allerlei vingers die ik tot nu toe heb 

genegeerd, omdat we eigenlijk al dik over de tijd heen zijn. Zijn er nog heel dringende dingen 

die echt absoluut gevraagd moeten worden? Heel kort.

01:47:50

De heer Benjamins: Mag ik nog twee dingen toevoegen aan de woordvoeringen van beide 

voorgangers?

01:47:53

Voorzitter: Ja, sorry. Dat mag eerst.

01:47:55

De heer Benjamins: Het eerste is de bereikbaarheid rondom Het Groot Handelshuis van de 

ondernemers die daar gevestigd zijn. Naar de bereikbaarheid werd gevraagd door de heer 

Van Niejenhuis van de Partij van de Arbeid. Dat is opgelost. Dan mevrouw De Vries, nog een 

specifieke vraag over de marktondernemers en de verplaatsing van de marktondernemers 

naar de Vismarkt. We zijn heel erg goed en constructief in gesprek met de 

marktondernemers, om dit echt heel zorgvuldig in te passen. Wij begrijpen namelijk de 

economische ingewikkeldheid van het verplaatsen van een marktplaats, dus daar zijn we 

echt constructief en zorgvuldig mee in gesprek.

01:48:30

Voorzitter: Dan waren er nog wat laatste nabranders. De heer Dijk, heel kort.
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01:48:36

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, het is niet echt een vraag. Het zijn twee opmerkingen. Ik heb een 

vraag gesteld over een onderzoek naar waarom stadjers de binnenstad mijden, maar daar 

wil ik ook wel een voorstel voor doen om daar een onderzoek naar te laten doen bij de 

volgende gemeenteraad. Ik zou heel graag met bijvoorbeeld de heer Van Niejenhuis van de 

PvdA zelf een alternatief maken voor binnenstadsvervoer en ook alle andere partijen die 

daar ideeën over hebben, ook willen vragen. We kunnen het college afwachten, maar het 

lijkt mij wel goed. Het schrappen van de bussen uit de binnenstad was toch best wel een 

heftige beslissing en ook voor veel partijen moeilijk, daarom zou ik het leuk vinden om met 

een aantal andere partijen een aantal alternatieven uit te werken, te schetsen en dat aan 

het college voor te leggen. Degenen die daaraan mee willen doen, ik zit hier.

01:49:20

De heer Van Niejenhuis: Zullen wij een leuke collage maken in de kerstvakantie?

01:49:25

Voorzitter: Hartstikke mooi. Dan de heer Sijbolts.

01:49:29

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, wethouder Broeksma adresseerde iets aan mij en hij vat het 

op als een compliment, maar het was absoluut niet als compliment bedoeld. Daar kunnen 

we lacherig over gaan doen, Voorzitter, alleen de wethouder zegt nu ook 'zou kunnen 

komen'. Ja, ik zou volgend jaar de grootste partij kunnen hebben na de 

gemeenteraadsverkiezingen en op uw stoel kunnen zitten, maar dat wil niet zeggen dat dat 

ook gebeurt. Ik begrijp dan niet dat pas een week geleden deze ondernemer een brief krijgt. 

Ik begrijp ook bijvoorbeeld niet dat de ondernemer van het Nieuwscafé op deze manier 

behandeld wordt en deze specifieke ondernemer heeft al vaker problemen gehad met de 

gemeente. Ik vind dat u er nu een beetje een karikatuur van heeft gemaakt.

01:50:10

De heer Sijbolts: Voorzitter, als ik mag? Wat ik heb aangegeven, is de heer Buurman niet pás 

vorige week een brief heeft gekregen, maar bij het aanvragen van de terrasvergunning is dit 

expliciet aan de orde geweest. Het was dus voor hem geen verrassing, dat dit speelde en dat 

het zou kunnen dat het terras niet drie en halve meter breed zou worden, maar twee meter, 

afhankelijk van de bushaltes. Dat is midden dit jaar, op het eerste moment dat de heer 

Buurman aangaf, ik zou een terras daar willen aanleggen, expliciet met hem besproken. Het 

was dus niet vorige week – u herhaalt weer, dat het pas vorige week was – dat de heer 

Buurman een brief kreeg. Hij is twee keer uitgenodigd voor een spreekuur dan wel 

informatiebijeenkomst en midden zomer wist hij wat er aan de hand was. U kunt dus niet 

blijven beweren dat dit pas vorige week aan de orde was. Dat hebben we netjes gedaan en 

die zin – ja, ik badineer u wat – vind ik dat we dat goed gedaan hebben in dit geval.

01:51:03

Voorzitter: Ik zou graag even willen ingrijpen. Ik zie dat de heer Buurman zelf ook graag zou 

willen reageren. Normaal zou ik daar heel graag ruimte voor willen bieden, maar dat is niet 

onmogelijk op dit tijdstip, want we lopen al enorm uit. Ik zou graag iedereen die hierbij 
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betrokken is, willen uitnodigen om bilateraal verder contact met elkaar te hebben om dit 

verder op te lossen op een constructieve manier. Nog een laatste uitbrander van de heer 

Leemhuis.

01:51:29

De heer Leemhuis: Ik had nog een punt gemaakt. Dat is niet kunnen gekomen, maar dat ga ik 

wel vragen. Het is even een punt van orde meer. Volgens mij is het wel verstandig om aan de 

agendacommissie mee te geven, dat er voor zo een breed onderwerp te weinig tijd 

gereserveerd is om dit te bespreken. Ik had namelijk ook nog wel inhoudelijk meer punten 

gehad en ik had ook nog wel graag meer ruimte voor debat gezien. Misschien is dat voor de 

agendacommissie als evaluatiepuntje wel een goede. Normaal zou voor zoveel onderwerpen 

twee en een half uur – in de oude tijd zegt ouwe lul Benni – geweest zijn.

01:52:03

Voorzitter: Uw punt is duidelijk en wordt genoteerd. Dan zou ik graag nu jullie aandacht 

willen voor de verdere procedure. Ik moet even goed opletten, want er zijn vier 

verschillende stukken. Ik ga ze even eerst bij langs. De collegebrief over de binnenstadsvisie 

daar zijn dus wensen en bedenkingen over geuit vanuit de raad. Is dat zo voldoende? Kan 

dat verder of moet er een motie vreemd worden overwogen? Ik zie dat er een motie vreemd 

wordt overwogen. Oké, dan hebben we dus de drie raadsvoorstellen over de Grote Markt, 

de tijdelijke haltes en de Rodeweeshuisstraat. Is er een partij die bij één van deze stukken 

een amendement of motie heeft en zo ja, welke stuk is dat? Zei iemand ... Dan gaan al die 

stukken ... De heer Sijbolts ... Oh, sorry ... Eerst de heer Sijbolts?

01:53:10

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, dat gaat over de herinrichting Grote Markt, maar die vroeg u 

net niet uit, geloof ik.

01:53:19

Voorzitter: Ja. Heeft u daar een motie over?

01:53:24

De heer Sijbolts: Ja, dat vermoed ik van wel.

01:53:26

Voorzitter: Is dat in plaats van degene die u eerst zei?

01:53:28

De heer Sijbolts: Daar moeten we het straks maar even over hebben.

01:53:32

Voorzitter: Oké. Mevrouw De Vries.

01:53:36

Mevrouw De Vries: Ik vermoed zomaar dat wij een beetje dezelfde kant op willen als de 

Stadspartij als het gaat om de Grote Markt, dus dat wij ons daarbij aan kunnen sluiten.

01:53:45

Voorzitter: Dat is goed. Dan bespreken we even bilateraal over welk stuk het precies gaat. 
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Dan begrijp ik dus dat de andere stukken in principe conform naar de raad kunnen. Daar wil 

ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor uw aandacht en wel thuis wensen of tot in het 

volgende debat.
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