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3 Veranderproces in
stadhuis schiet niet op

Door Richold Brandsma
Groningen Het was Sinter-

klaasavond 2007 en crisis in het

stadhuis. Dat mag je rustig zo

zeggen. In amper een week wer-

den rapporten gepresenteerd

over de affaire Hortusbuurt en

Europapark. In beide rapporten

werd de verantwoordelijke

dienst ruimtelijke ordening/

economische zaken, ro/ez, gefi-

leerd.

Maar erger nog, de commisie

Andersson, die zich op de kwes-

tie Europapark had gestort (ro/

ez had alvast een miljoenenkre-

diet op het Europapark gespen-

deerd zonder dat de gemeente-
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raad überhaupt om toestem-

ming was gevraagd) stelde in

het stadhuis een onderlingwan-

trouwen vast waar jaloerse ech-

telieden nog wat van hadden

kunnen leren.

Het was dus niet zomaar dat

toenmalig burgemeester Jac-

ques Wallage in, voor zijn doen

vrij ongebruikelijk, gezwollen

taal een omslag aankondigde.

Verandering zouhetdevieswor-

den in het stadhuis: cultuurver-

andering.

We zijn inmiddels ruim drie

jaar verder en op zoek naar de

verandering moeten we vast-

stellen dat die er slechts mond-

jesmaat is gekomen. Zeker, de

kopstukken van destijds bij de

dienst ro/ez zijn nagenoeg allen

elders aan het werk of genieten

pensioen. En binnen de dienst is

er ook veel veranderd, wordt ge-

zegd.Maar voor de buitenwereld

is de dienst nog altijd een basti-

on. De dienst ontmoet overal in

het land waardering, maar am-

per in eigen stad.

De vraag is of je je dat kunt

veroorloven. Een nieuwe Hor-

tusbuurtaffaire (het verzet te-

gende bouwplannenvandeuni-

versiteit leidde destijds in de

toch zo mooie Hortusbuurt tot

heuse bloedneuzen) kan zich

zomaar weer voordoen, er zijn

legio (denk aan studentenhuis-

vesting) potentiële vuurhaarden

en een tweede Hortusbuurtrap-

port zou desastreus zijn.

De vraag dringt zich dan ook

op wat de rol is van de burge-

meester in het veranderproces.

Als opvolger van Wallage werd

Peter Rehwinkel hierin toch een

belangrijke rol toegedicht. Als

die rol er al is, dan toch wel heel

nadrukkelijk op de achtergrond.

De nieuwe burgemeester twit-

tert zich suf, vergelekenmet zijn

meer introverte voorganger is

datniet eens zozeer een cultuur-

verandering alswel een cultuur-

schok, maar het woord verande-

ring, of liever nog cultuurveran-

dering, lezen we in die tweetbe-

richten zelden. Eigenlijk nooit.

Ondertussen ploetert de ge-

meenteraad ook met de veran-

dering. Er is, u had het zelf kun-

nen bedenken, een raadscom-

missie cultuurverandering in-

gesteld. Die commissie

vergadert een keer in de twee

maanden. De laatste bijeen-

komst was in januari. Centraal

op de agenda stond de kadernota

burgerparticipatie. Zucht.

Het is heus eennotawaar goe-

de dingen in staan hoor, zegt het

raadslid.Het zal.Maarnunog al-

tijd praten over een kadernota

burgerparticipatie is een wel

heel schrale oogst na drie jaar

veranderen. Het beleid van die

nota had nu tochwel uitgevoerd

mogen zijn. Dan was er op zijn

minst echt iets veranderd.
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