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Toezeggingen van toenmalig
wethouder Smink die niet
waargemaakt konden worden.
Een dienst ruimtelijke orde-
ning die niet handelt volgens
de door het stadsbestuur uitge-
zette lijn. Gemeentemedewer-
kers die door buurtbewoners
worden ervaren als arrogant.
Ambtenaren die aanbevelin-
gen voor verbeteringen nege-
ren. Een gemeente die de coör-
dinatie en het overzicht in het
conflict met de Hortusbuurt
volledig kwijt is. 

groningen � Het conflict
tussen het stadsbestuur
en de Hortusbuurt heeft
kunnen escaleren door
’fouten en onnauwkeurig
handelen van de gemeen-
te’. Dat staat in het giste-
ren gepubliceerde onder-
zoek van bureau Intraval
dat het conflict over de
(onder druk van de buurt
afgeblazen) nieuwbouw
in de Hortustuin onder-
zocht. 

Dat is het beeld dat opstijgt
uit het onderzoek naar het
conflict dat zich tussen 2002
en 2006 voortsleepte tussen
gemeente en bewoners van de
Hortusbuurt. Inzet van het
conflict: nieuwbouw in de Hor-
tustuin en de sloop van een
monumentaal vakwerkhuisje.

PvdA-wethouder Frank de
Vries van ruimtelijke ordening
vindt dat het handelen in de af-
faire Hortustuin aan elkaar
hangt van knulligheden. 

Burgemeester Wallage bena-
drukte dat de onderzoekers
niet hebben kunnen vaststel-
len dat er van gemeentezijde
opzettelijk fouten zijn ge-
maakt. Fred Luijder, die het
woord voerde namens de
buurt, vermoedt niettemin
kwaadwilligheid van de kant
van de gemeente. Hij denkt dat
’in sommige gevallen’ de knul-
ligheden bewust zijn gebruikt
omdat het ambtenaren bij de
gemeente goed uitkwam.

Hij kenschetst kritiek van
gemeenteambtenaren op de
assertieve opstelling van de
buurt als kenmerkend. "Het
toont het denken bij de dienst
ruimtelijke ordening aan. In-
spraak is leuk, maar als je je

niet bij hun wensen neerlegt,
ben je een zeurpiet."

In het rapport melden ge-
meentemedewerkers dat de
opstelling van de Rijksuniver-
siteit, die nieuwbouw in de
tuin wilde, lange tijd afzijdig is
geweest, waardoor het conflict
ook zou zijn geëscaleerd. RUG-
woordvoerder Jos Speekman:
"De positie van de universiteit
was niet zo dat we ons er met
het conflict tussen buurt en ge-
meente konden bemoeien."

� hoe zat het?

Inzet van dit conflict was de
voorgenomen nieuwbouw door
de universiteit in de Hortustuin.
De buurt was fel gekant tegen de
nieuwbouw aan de westzijde en
voelde zich misleid door de ge-
meente, omdat was beloofd dat
er geen onomkeerbare beslissin-
gen zouden worden genomen
over een te slopen vakwerk-
huisje. Door ’miscommunicatie’
binnen de gemeente kon de
sloopvergunning niet worden
tegengehouden. Uiteindelijk is de
nieuwbouw op de gewraakte
plek wel afgewend. Er komt een
uitbreiding aan het al bestaande
Heymansgebouw.


