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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 19 JANUARI 16.30 UUR 

Voorzitter: J. Visser (GroenLinks) 
Namens de raad: J. Loopstra (PvdA), J. Dijk (SP), K. de Wrede (PvdD), H. Ubbens (CDA), A. 
Sijbolts (Stadspartij), K. Blauw (PVV) 
Namens het college: R. van der Schaaf 
Namens de griffie: J. Adema 

CONFORM STUKKEN 

00:17:06 

Voorzitter: Goedemiddag dames en heren. Welkom bij deze sessie over conformstukken 

waar u nog enige opmerkingen over kunt maken, maar om te beginnen hebben wij een 

inspreker die graag wil inspreken over de Transitiestrategie Omgevingsplan. De heer In 't 

Veen, als ik het goed begrepen heb en die is digitaal aanwezig. Meneer In 't Veen, gaat uw 

gang, u heeft drie minuten. 

00:17:31 

De heer In 't Veen: Dank u wel, voorzitter. Kunt u me goed verstaan? 

00:17:38 

Voorzitter: Uitstekend. 

00:17:42 
De heer In 't Veen: Het Transitie Omgevingsplan: vanuit de Werkgroep Toegankelijk 

Groningen spreek ik in. Participatie is weliswaar verplicht conform artikel 5.3 van de 

Omgevingswet, maar de invulling hiervan ligt allesbehalve vast. Het moet meer zijn dan 

alleen maar een vinkje halen. Voor participatie op het gebied van toegankelijkheid is het 

onvoldoende om omwonenden te betrekken. Daar is misschien wel iemand met een 

beperking, maar ervaringskennis is er helaas nog dun gezaaid. Op die manier mis je betere 

kennis op dat gebied. Om een voorbeeld te geven: één persoon in een rolstoel vragen is niet 

voldoende. Diversiteit is belangrijk. Alle aspecten van toegankelijkheid meenemen. Vanuit 

de WTG willen we graag in het Omgevingsplan geborgd zien dat wij, als koepel van 

ervaringsdeskundigheid, op het gebied van toegankelijkheid in het participatieproces 

worden betrokken, zodat wij de relevante ervaringsdeskundigheid kunnen inbrengen of 

aanhaken. We hebben eerder met de steller, Jan Pieter Coppens, over een 

toegankelijkheidstoets gesproken en hij zou de juridische haalbaarheid daarvan nagaan. Los 

van die haalbaarheid, de participatie van ervaringsdeskundigheid moet in ieder geval 

worden geborgd in het Omgevingsplan. Als dat namelijk niet is gebeurd, dan wordt het 

veelal onbewust vergeten. Dank u wel. 

00:19:19 
Voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng. Zijn er raadsleden die een vraag hebben voor 

meneer In 't Veen? Meneer Sijbolts. 

00:19:27 
De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan meneer In 't Veen voor zijn inspreek-

reactie. Ik was benieuwd: heeft u hier al met het college of de ambtelijke organisatie over 
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gesproken? Want ik voel wel iets voor uw pleidooi eigenlijk, maar ik ben benieuwd of dat al 

heeft plaatsgevonden? 

00:19:43 
Voorzitter: Meneer In 't Veen. 

00:19:46 

De heer In 't Veen: Ja, ik heb met de steller, Jan Pieter Coppens, gesproken, maar dat blijft 

een beetje bij: "We gaan onderzoeken wat juridisch haalbaar is en wat wenselijk is". Dat 

klinkt een beetje te vrijblijvend. Dus daarom willen we gewoon graag dat iets goed geborgd 

wordt. Het is belangrijk, anders wordt het gegarandeerd vergeten. 

00:20:20 
Voorzitter: Andere raadsleden nog vragen voor meneer In 't Veen? Neen? Dan dank ik u 

hartelijk voor uw inbreng, meneer In 't Veen en gaan we verder met de andere punten. Dank 

u wel! Om te beginnen heb ik woordmeldingen gekregen over de Ja-Ja sticker. zowel van de 

Partij voor de Dieren als de SP. Ik geloof dat de heer Sijbolts er ook nog een opmerking of 

vraag over heeft. Eerst de Partij voor de Dieren. 

00:20:57 
mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat het ervan lijkt te komen, maar 

we vinden eigenlijk wel dat het heel erg lang duurt. In eerste instantie hadden we ook nog 

aan de wethouder, mevrouw Chakor, willen vragen of dat nou niet toch sneller kon, omdat 

hier, door de raad, voor het eerst al om is gevraagd in het jaar 2016 en in de jaren 

daaropvolgend verschillende keren weer door verschillende partijen. Nou, we hebben 

daarvan afgezien, omdat het toch wel redelijk duidelijk is hoe dat zit: juridische procedures. 

Dus we gaan er maar vanuit dat het er nu toch echt van komt, ook al moeten we er nog even 

op wachten en is dit slechts een verzoek om het toch zo snel mogelijk te doen mocht dat 

toch mogelijk blijken. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel. 

00:21:50 
Voorzitter: Een nog hoger tempo. Meneer Dijk. 

00:21:54 
De heer Dijk: Dank u wel voorzitter. Het beperken van een gigantische papierstroom omwille 

van commerciële doeleinden, daar is onze fractie een groot voorstander van. Volgens mij 

moeten wij hier ook de politieke afweging maken dat we moeten voorkomen dat mensen 

worden platgegooid met commercieel-- U kent het wel, die stapels folders en dat plastic 

boekje. Als wij het stuk lezen, dan hebben wij onszelf één belangrijke vraag gesteld: wat 

doet het nou met maatschappelijke initiatieven zoals buurthuizen en speeltuinverenigingen, 

maar ook onze eigen politieke partijen in het informeren van mensen voor bijeenkomsten in 

buurten en wijken of verkiezingen? Ik ben benieuwd hoe de wethouder daartegenaan kijkt, 

maar wij zullen zelf - en kondigen dat hierbij aan - een amendement indienen, waarin we 

een uitzondering willen maken voor buurt- en speeltuinverenigingen en andere 

maatschappelijke initiatieven zonder commerciële doeleinden. Dus ook geen theaters of dat 

soort dingen, maar echt gericht op de buurt, zodat we kunnen voorkomen dat mensen die 

echt een Nee- Nee sticker op hun deur hebben, toch voor dat soort initiatieven uitgenodigd 

kunnen blijven worden, want volgens mij zit daar de pijn niet. 
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00:23:14 
Voorzitter: Meneer Sijbolts had ook nog een opmerking, begreep ik? 

00:23:18 
De heer Sijbolts: Ja, voorzitter, want het verscheen vanochtend ineens in het nieuws, 

toevallig. Per 1 januari volgend jaar lijkt dit een beetje achterhaald te zijn, omdat je dan 

online kunt aangeven wat je wel en niet zou willen ontvangen. De vraag is dus of we nu 

misschien iets gaan invoeren wat niet meer nodig is? Dan kunnen we misschien wel geld 

besparen. 

00:23:33 

Voorzitter: Ik geef het woord aan de wethouder. 

00:23:41 

wethouder Van der Schaaf: Ja, voorzitter, ik doe het even namens collega Chakor die elders 

nodig was. Dat heeft als nadeel dat ik natuurlijk niet zo goed ingevoerd ben in deze materie 

als zij. Dus het kan zijn dat ik toch moet verwijzen voor een paar dingen naar nadere 

informatie, maar om even mee te beginnen: de vraag of eigenlijk geen vraag, maar de 

constatering van mevrouw De Wrede van de Partij voor de Dieren. Inderdaad, we hadden 

het graag ook veel eerder en sneller gewild, maar dat heeft echt met de juridische 

houdbaarheid te maken en de ervaring die we hebben dat we deze lange overgangstermijn 

nodig hebben. Het punt van de heer Dijk zit misschien wel een beetje in dezelfde richting. De 

vraag is even: is het mogelijk om zo een uitzondering te maken? Hoe werkt dat dan in de 

praktijk? Maar goed, dat kunnen we gewoon even uitzoeken, denk ik, maar ik neem aan dat 

u sowieso een voorstel doet in de gemeenteraadsvergadering en dan kunnen we, denk ik, 

daar ook goed over adviseren. Het punt van de heer Sijbolts: ik denk dat het voor een deel 

klopt wat hij zegt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat het vooral bedoeld is voor 

mensen die aan de deur staan en iets wel of niet door de brievenbus willen doen en dan is 

een online registratie hier niet afdoende. 

00:24:49 

Voorzitter: Zijn er nog reacties hierop? Neen? Dan gaan we toe naar een vergadering waar 

een amendement wordt ingediend en dat kan heel kort, als ik het goed begrijp. Fijn, dank u. 

Dan gaan we naar de tweede woordmelding die gaat over: uitvoeren motie 'onderzoek rol 

van overheid in het slavernijverleden'. Daarvan heeft de PVV een woordmelding gedaan. 

Mevrouw Blauw heeft het woord. 

00:25:18 
mevrouw Blauw : Dank u, voorzitter. Allereerst wil ik benadrukken dat wij niet de illusie 

hebben dat de vraag en het korte statement van de PVV over dit onderzoek iets uithalen, 

maar wij willen en kunnen niet anders dan ons ongenoegen hierover uiten. Even de feiten 

op een rijtje: we hebben het hier over een onderzoek van € 50.000, begrepen wij, naar de 

rol van de overheid in het slavernijverleden en onze vraag is dan: moeten wij dit gaan zien 

als de opmaat naar het maken van excuses voor het slavernijverleden van de gemeente 

Groningen? Want volgens mij was dit ook de achtergrond van de motie die in de raad is 

besproken. Als de gemeente Groningen namelijk onderzoek wil doen, moet men dus kijken 

welke slavernij men bedoeld en welke Groningers hier een meer of minder ver historische 

band mee hebben. Klopt dit? Er is namelijk nog veel meer ander historisch onrecht. Er is 
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onrecht wat, naar ons idee, een veel grotere rol gespeeld heeft voor veel mensen, zoals anti-

semitisme en kinderarbeid. Het maken van excuses aan nazaten van dit onrecht lijkt ons 

echt onzin. Mensen die niets gedaan hebben maken dan excuses aan mensen die het niet 

meegemaakt hebben. Bent u dit met ons eens en wat gaat de Groningers dit exact 

opleveren? Wie gaat dit onderzoek uitvoeren? Dan nog even kort: als je ziet dat er bezuinigd 

moet worden op de GGZ, Jeugdzorg, armoedebestrijding, noem maar op en dat we 

torenhoge belastingen hebben, waarom wordt er dan € 50.000 uitgegeven aan een dergelijk 

onderzoek, wat ook nog eens vrij selectief is? Waar halen we dit geld vandaan? Het 

slavernijverleden is namelijk veel breder. Het historische beeld is, zoals het college deze 

neerlegt, niet compleet. De westerse wereld heeft de slavernij namelijk als eerste 

afgeschaft, maar in de Arabische wereld is deze nooit afgeschaft en nog zeer aanwezig. Om 

op te komen voor een beter leven voor de mensen die nu leven, kun je beter naar de 

moderne vormen van slavernij kijken en die vervolgens onderzoeken en aanpakken. Wij 

vroegen ons ook af waarom dit niet meegenomen is in dit onderzoek? Afsluitend wil ik nog 

benoemen dat - nou ja, wat ik altijd geleerd heb - je excuses moet maken voor iets wat je 

gedaan hebt en niet voor iets wat je niet gedaan hebt. Dank u, voorzitter. 

00:27:44 

Voorzitter: Meneer Sijbolts en mevrouw De Wrede wensen hier allebei even op te reageren. 

Meneer Sijbolts, gaat uw gang. 

00:27:53 
De heer Sijbolts: Voorzitter, ik hoor de PVV zeggen dat ze moeite hebben met het uitvoeren 

van het onderzoek en die € 50.000. Volgens mij is het zo dat het college een motie uitvoert 

die door de raad is aangenomen, dus ik vind dat op zich niet vreemd. Wat ik wel een beetje 

vreemd vind, is dat u een parallel trekt met het tekort op GGZ en Jeugdzorg. Ik vind dat voor 

het debat hier niet helemaal-- 'zuiver' is misschien een verkeerd woord, maar ik vind het 

jammer dat u nu tegenstellingen creëert die er, wat ons betreft, niet zijn en dat vind ik voor 

het debat geen goede bijdrage. 

00:28:32 
Voorzitter: Mevrouw Blauw. 

00:28:34 
mevrouw Blauw : Ja, bij de volgende, als wij daarin mee mogen gaan, collegeperiode blijven 

wij dat doen voor de prioriteitstelling van de financiën van deze gemeente, want die vinden 

wij gewoon niet goed en vrij selectief, dus ja.. 

00:28:49 
Voorzitter: Meneer Sijbolts, tot slot. 

00:28:51 

De heer Sijbolts: In de bredere zin van dat punt ben ik dat wel met de PVV eens, maar u 

stipte net ook een punt aan over moderne slavernij, wat u dan graag toegevoegd had willen 

zien aan het onderzoek. Dan vraag ik me wel af waarom u tijdens die raadsvergadering daar 

niet op inging en daar dan geen motie toe had ingediend, want dan was dit voorstel nu een 

beetje van beide geweest, denk ik, en had u er misschien minder moeite mee gehad. 

00:29:18 
Voorzitter: Mevrouw Blauw. 
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00:29:19 
mevrouw Blauw : Denkt u zelf dat dat erin opgenomen was? Nee, we hebben het daar 

uitgebreid over gehad. Ton van Kesteren heeft daar ook zijn ongenoegen over uitgesproken 

en wij hebben niet de illusie dat dat erin opgenomen was. Sorry. 

00:29:34 
Voorzitter: Het woord is aan mevrouw De Wrede. 

00:29:38 
mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Blauw zegt van: "Ja, waarom is het 

nou nodig om onze excuses uit te spreken door mensen die niets met de slavernij te maken 

hebben gehad naar mensen die zelf niet tot slaaf gemaakt zijn ooit. Wat heeft dat nou voor 

zin en er is toch nog wel meer onrecht?" Nou, er zal zeker meer onrecht zijn, maar ik denk 

dat het heel nuttig is voor een maatschappij en dat het gaat om het verwerken van trauma's 

die bij grote lagen van de bevolking aanwezig zijn om dit soort dingen wel degelijk te 

bespreken. Mevrouw Blauw weet misschien dat het in de psychologie bekend is dat 

trauma's intergenerationeel op elkaar worden overgedragen, bijvoorbeeld trauma's die 

opgelopen zijn in de oorlog en concentratiekampen. Ook al heb je zelf nooit in het 

concentratiekamp gezeten, die beschadiging komt gek genoeg toch wel degelijk tot je door 

en zo werkt het ook met het slavernijverleden. Daarom is dat wel degelijk iets wat we niet 

zomaar weg kunnen stoppen, maar wat we voor het voetlicht moeten halen en wat we wel 

degelijk moeten bespreken. Begrijpt mevrouw Blauw wat ik bedoel? 

00:30:55 
mevrouw Blauw : Nee, want ik weet vrij veel van de psyche van de mens en dat is klinkklare 

onzin, wat u zegt. Het is totaal niet relevant en daar hebben mensen helemaal geen last van. 

Dat is in een ver verleden. We gaan vooruitkijken en de slavernij bestaat nog. Laten we daar 

dan naar kijken wat er nu plaatsvindt, maar mensen hebben geen trauma van wat er in een 

ver verleden is gebeurd. Daar kunnen we het allemaal over hebben. Het is vreselijk voor de 

mensen die dat meegemaakt hebben en het is prima om het daarover te hebben, maar om 

daar excuses voor aan te bieden is echt gewoon onzin. 

00:31:27 
Voorzitter: De wethouder. 

00:31:34 
wethouder Van der Schaaf: Dank u, voorzitter. Om mee te beginnen en dat is, denk ik, door 

de heer Sijbolts al aangegeven: wij voeren een motie uit die door uw raad is aangenomen. 

Wanneer we dat niet hadden gedaan waren er zeker excuses op zijn plaats geweest, dus wij 

doen gewoon wat u ons heeft opgedragen. Laat ik ook vooropstellen dat het college, ook al 

is het uw opdracht, volledig achter die opdracht staat om dit te gaan onderzoeken vanuit de 

opzet die hier staat. Het is zeker niet gezegd, op voorhand, dat - ook al zou dat het effect 

kunnen zijn, maar dat weten we niet want daarvoor gaan we dat onderzoek doen - dit 

automatisch leidt tot excuses. Dat moeten we allemaal nog zien, maar in zijn algemeenheid 

vindt het college dit onderzoek juist hartstikke goed. Waarom? Daar heeft mevrouw De 

Wrede ook al een paar dingen over gezegd. Het is buitengewoon belangrijk voor een 

samenleving om onderzoek te doen naar het verleden om te kijken wat je daarvan kan leren 

en wat voor effecten dat heeft in de huidige samenleving, zowel op bepaalde groepen in de 
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samenleving als op individuen. Dat is zeker niet te onderschatten, zeker als het gaat om het 

fenomeen slavernij. Dat heeft voor een heel groot deel van onze bevolking, zowel in 

Groningen als in heel Nederland - het is voor ons allemaal een zwarte bladzijde - een 

betekenis die lange tijd onderschat is en die eigenlijk nauwelijks aandacht heeft gehad in 

lange tijd en daarom is het goed dat er in Groningen- 

00:32:51 
Voorzitter: Ik wil graag mevrouw Blauw even de gelegenheid geven tussendoor een vraag 

stellen. 

00:32:56 
mevrouw Blauw : Ja, even tussendoor. Als het nou zo belangrijk voor de maatschappij is, 

waarom wordt dan niet alle slavernij benoemd? Dan is het toch relevant om alles te 

benoemen? Dan gaat het toch puur naar een hele beperkte groep? 

00:33:10 
Voorzitter: De wethouder. 

00:33:10 
wethouder Van der Schaaf: Ik snap uw redenering niet, dat omdat iets anders ook erg is, je 

het niet mag onderzoeken. Er zijn heel veel dingen vervelend. Dit is een thema, slavernij, 

waar mogelijk het Groningse stadsbestuur en andere Nederlanders in het verleden een rol in 

hebben gespeeld. Die heeft betekenis. Die heeft schade berokkend in de geschiedenis. Ook 

nu speelt dat nog mee. Het is nog iets wat heden ten dage speelt. U kunt wel zeggen dat dat 

niet zo is, maar het is daadwerkelijk zo, want dat zien we gewoon en het is heel goed dat we 

dat gaan onderzoeken. 

00:33:43 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Blauw nog een reactie? 

00:33:46 
mevrouw Blauw : Nee. 

00:33:46 
Voorzitter: Nee? U hebt uw mening hier kenbaar kunnen maken. Er is ook een discussie 

geweest over de motie in die tijd. Moeten we hier nog iets in de vorm van een motie of 

amendement mee? Nee? Dan stel ik vast dat alle conformstukken als zodanig door kunnen 

gaan, met uitzondering van de Ja-Ja sticker waar een amendement bij zal worden ingediend. 

Meneer Dijk nog. 

00:34:10 
De heer Dijk: Voorzitter, ik weet niet of ik een woordmelding daarvoor heb gedaan of dat 

mijn fractie dat heeft gedaan, maar we hadden eigenlijk nog iets willen zeggen over het 

Kunst- en Cultuurcentrum in Haren. Nee? 

00:34:22 
Voorzitter: Daar is geen woordmelding voor gedaan, begrijp ik van de griffie, maar u wilt 

daar pertinent iets over kwijt? 

00:34:28 
De heer Dijk: Nou, wij hadden daar een vraag over. Kijk, wij zijn niet principieel tegen 

verzelfstandiging - hoewel we in het verleden wel verzelfstandigingen hadden die minder 
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goed zijn uitgepakt, bijvoorbeeld het onderwijs - maar wij vroegen ons af: er wordt als 

argument gebruikt 'de eigenheid van Haren' en dat vonden wij een beetje een vreemde, 

omdat we dat ook niet doen bij bibliotheken. Die laten we in Haren vallen onder het Forum, 

bijvoorbeeld. Dus mijn vraag aan het college is: waarom zou het, bijvoorbeeld, niet onder de 

vlag van Vrijdag kunnen en waarom zou de eigenheid van Haren een argument moeten zijn 

om dit anders te behandelen? 

00:35:11 
Voorzitter: Kan deze wethouder daar onvoorbereid iets over zeggen? 

00:35:15 
wethouder Van der Schaaf: Ik stel voor dat we even gewoon bij mijn collega leggen. 

00:35:19 
Voorzitter: Oké, daar komen we later op terug. Dan nogmaals de conclusie dat alle stukken, 

zoals ze hier voorlagen, conform naar de raad kunnen met uitzondering van de Ja-Ja sticker 

waar een amendement op wordt ingediend. Dan dank ik u allemaal hartelijk voor uw 

inbreng. O, meneer Sijbolts, op de valreep. Gaat uw gang. 

00:35:37 
De heer Sijbolts: Sorry voorzitter, we hebben een inspreker gehad die op een van de 

conformstukken heeft ingesproken en niemand van ons had dat geagendeerd, dus ik was 

benieuwd of de wethouder daar nog kort op kan reageren? 

00:35:48 

Voorzitter: Ik vermoedde dat zo'n vraag naar de wethouder gesteld zou worden als reactie 

op de inspreker, maar tot nu toe had ik hem niet gehoord. Misschien dat de wethouder daar 

nog iets over wil zeggen. 

00:35:56 

wethouder Van der Schaaf: Jazeker. Kijk, wat de inspreker zegt-- We zijn er ook met uw raad 

natuurlijk vrij uitgebreid mee bezig. Hoe gaan we nou die participatie organiseren met de 

nieuwe Omgevingswet? Dus in die zin kan ik de woorden heel goed onderschrijven die de 

inspreker zegt. Het is wel zo dat - ik denk dat de betreffende ambtenaar, de heer Coppens, 

dat ook tegen hem heeft gezegd - dit Transitieplan wellicht niet de meest logische plek is om 

dit in te brengen. Daar hebben we andere processen voor, maar datgene wat gezegd is 

zullen we zeker meenemen in de bredere afwegingen, die u ook moet maken, over hoe we 

de participatie in de nieuwe Omgevingswet gaan vormgeven. 

00:36:31 
Voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze sessie en 

verversen we de ruimte even voor de volgende sessie. Tot ziens. 

 


