
Mondige burgers balen van stadsbestuur en vice versa
achtergrond � conflicten met stadsbestuur leiden tot wantrouwen

Door Bram Hulzebos

Bewoners van de Tuinstraat denken
dat de dienst ruimtelijke ordening
burgers op het verkeerde been zet.
Ten onrechte, liet het stadsbestuur
deze week in de rechtbank weten.
Een inventarisatie van recente con-
flicten rond bouwplannen leert
niettemin dat burgers zich gere-
geld op het verkeerde been gezet
voelen door het stadsbestuur.

groningen � Henri Sarolea, de advo-
caat van de bewoners van de Tuin-
straat die deze week in de rechtbank
probeerden een bouwvergunning ge-
schorst te krijgen, was onaangenaam
getroffen door de toon van zijn colle-
ga Rens Snel, die namens het stadsbe-
stuur het woord voerde. Het stadsbe-
stuur bagatelliseerde bij monde van
Snel het belang van de bewoners door
te stellen dat alle aandacht die er al
voor de zaak is geweest misschien de
indruk wekt ’dat een ingewikkeld
maatschappelijk of juridisch vraag-
stuk voorligt met feitelijke of morele
implicaties’. Ontdaan van ’alle ruis’
zou er sprake zijn van een betrekke-
lijk overzichtelijk geschil, aldus het
stadsbestuur.

Wat was het geval? De bewoners
voelden zich herhaalde malen ver-
keerd voorgelicht door het stadsbe-
stuur, maar Snel beschuldigde de om-
wonenden van lichtvaardig complot-
denken. "Het mag wellicht zo zijn dat
een dergelijke complottheorie in de
media enige populariteit geniet, het
opgeroepen beeld is in werkelijkheid
faliekant onjuist", aldus Snel.

Sarolea kan zich niet voorstellen
dat het stadsbestuur officieel fiat
heeft gegeven voor deze opmerkin-
gen van de stadsadvocaat. "Het is bij-
na niet voorstelbaar dat B en W in het
licht van alle harde feiten die voor lig-
gen zou instemmen met dergelijke
weinig verheffende kwalificaties aan
het adres van de burger en de media."

Hoe ’faliekant onjuist’ het opgeroe-
pen beeld intussen ook mag zijn, veel
Stadjers die de afgelopen tijd (al dan
niet in een laat stadium) werden ge-
confronteerd met, dan wel overval-
len door bouwplannen, zullen zich
herkennen in het beeld. In
Lewenborg, Vinkhuizen,
Paddepoel, De Hunze, Van
Starckenborgh, de Hortus-
buurt en Bruilweering
voelen bewoners zich ge-
mangeld door de dienst ruimtelijke
ordening. Reden voor de boosheid is
een bouwplan (of in het geval van

Bruilweering een handhavingsbe-
sluit) waarover niet of onduidelijk
wordt gecommuniceerd door het
stadsbestuur. Meerdere keren moes-
ten burgers de gang naar de rechter
maken om hun gelijk te halen, gere-

geld moest de ge-
meente bakzeil ha-
len en verklaarde
de gemeentelijke
ombudsman klach-
ten die hieruit

voortkwamen (gedeeltelijk) gegrond.
Een woordvoerder van de bewoners
van de Hortusbuurt vatte het pro-

bleem eind vorig jaar aldus samen:
"Het steeds weer hardnekkig volhar-
den in deze dwalingen kunnen door
ons alleen maar worden aangemerkt
als arrogantie, bestuurlijke tunnelvi-
sie, onvermogen tot open communi-
catie en onwil om open en eerlijk
overleg te voeren."

Een onderzoek van een driekoppi-
ge onderzoekscommissie leidde eind
vorig jaar onder meer tot de conclusie
dat er een verandermanager moet ko-
men op de dienst ruimtelijke orde-
ning. Het stadsbestuur is nog op zoek
naar deze manager.

� welstandscommissie

De laatste versie van het bouwplan
aan de Tuinstraat heeft wel een
vergunning gekregen, maar is niet is
voorgelegd aan de welstandscom-
missie. In deze laatste versie is een
trappenhuis toegevoegd. Volgens de
gemeenteadvocaat was de laatste
toetsing van de welstand niet nodig.
"Dit is zo’n duidelijke verbetering
van het plan", aldus de stadsadvo-
caat, "dat het ons onwaarschijnlijk
leek dat de welstandscommissie
hierover zou vallen."

’Arrogantie en onwil
om open en eerlijk
overleg te voeren’

          Singelweg. Mei 2007. Stadsbestuur verleent 
bouwvergunning voordat het de raad een onderzoek 
beloofde naar de haalbaarheid van een bouwproject. 
Bewoners zeggen dat uitspraken van wethouder Frank de 
Vries in deze kwestie 'niet stroken met de werkelijkheid'.

         Eelderbaan. Juli 2007. Tien omwonenden van de 
Eelderbaan voorkomen met een marathoninspraak dat de 
mogelijkheid om de groene Eelderbaan te bebouwen er in 
de raadsvergadering als conformstuk doorheen wordt 
gejast. 

         Bruilweering. Oktober 2007. Bewoners van dit 
volksuitnencomplex voelen zich bedonderd door burge-
meester Wallage. Er moet hier een einde komen aan 

permanente bewoning. Tijdens een werkbezoek sugge-
reerde Wallage dat een uitsterfbeleid wenselijk zou zijn. 
Later kwam hij daarop terug zonder de bewoners te 
informeren. 'Er is geen sprake geweest van een actieve en 
adequate informatievoorziening', vond de gemeentelijke 
ombudsman.

          Lewenborg. Januari 2008. Bewoners voelen zich door 
het stadsbestuur niet serieus genomen bij de ontwikkeling 
van een scholengemeenschap in de wijk. "We mochten 
meedenken, maar telkens als we een voorstel hadden voor 
een ander plan, dan werd dat niet meegenomen", aldus de 
omwonenden.

          De Hunze en Van Starkenborgh. Januari 2007.
Bewoners voelen zich overvallen door de voorgenomen 
bouw van een 23 verdiepingen tellende flat. 'De gemeente
en de woningbouwverenigingen hebben ons een mooie, 
vernieuwde wijk beloofd. Een plek waar we rustig kunnen 
wonen, Maar ineens heet onze wijk Intense Stad. Intens is 
een ander woord voor dicht op elkaar, meer auto's, meer 
parkeerplaatsen. Intense Stad is op een klein stukje grond 
zoveel mogelijk geld verdienen', schrijven de boze 
bewoners in een pamflet. Uiteindelijk veegde de raad het 
plan van tafel. De PvdA-fractie in september 2007: "De 
gemeente heeft burgers niet serieus genomen en er is een 
grens overschreden." 

        Planetenlaan. Februari 2008. Bewoners Paddepoel zijn 
monddood gemaakt. Dat concludeerde fractievoorzitter 
Drewes de Haan van GroenLinks toen bleek dat met 
buurtorganisaties onder embargo is gesproken over  de 
bouw van een flat op de locatie Plutoschool. "Deze 
werkwijze is vragen om moeilijkheden", aldus De Haan.
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          Vinkhuizen. Januari 2007. De actiegroep Zonlicht en 
Ruimte keert zich tegen de manier waarop de gemeente 
bouwplannen realiseert. "Het gaat om vertrouwen in de 
overheid, die zich net wel binnen de juridische grenzen 
begeeft, maar fatsoensnormen overtreedt."

          Hortusbuurt. December 2007. Het stadsbestuur is 
onbetrouwbaar en heeft de boel belazerd. Zo vatte 
Hortusbuurtbewoonster Jannie Visscher in 2005 de rol van 
het gemeentebestuur samen in de ruzie met de Hortus-
buurt, die in jarenlang slepende procedures uiteindelijk de 
bouw van een groot gebouw in de Hortustuin wist af te 
wenden. Eind 2007 verscheen over de affaire een rapport 
waaruit blijkt dat het stadsbestuur burgers herhaalde 
malen op het verkeerde been heeft gezet. "Je zult zo door 
je eigen stadsbestuur worden behandeld", aldus Geert 
Spieker van de Stadspartij.

          Tuinstraat. Februari 2008. Stadsbestuur beschuldigt 
burgers die bij de rechter een bouwplan proberen af te 
wenden van 'complotdenken'. Het college vindt dat 
uitlatingen van de bewoners getuigen van een diepgewor-
teld wantrouwen jegens de gemeentelijke dienst ruimte-
lijke ordening 'die niet zou schuwen mensen verkeerd voor 
te lichten en anderszins op het verkeerde been te zetten.'

          Grote Markt. December 2007. Een zware onderzoeks-
commissie licht het functioneren van de dienst ruimtelijke 
ordening door. Uit het onderzoek komt een beeld naar 
voren van een dienst die graag bezig is met mooie 
projecten maar de bemoeienis van anderen maar lastig 
vindt.
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