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Groninger stadsbestuur verwent
de stad, maar mist de bus

OPINIE

De bus verdwijnt van de Grote Markt. De binnenstad kan bloeien, maar in de
Groninger gemeenteraad is de liefde, als die er ooit was, wel uitgebloeid.

de stad, maar mist de bus

RICHOLD BRANDSMA

De binnenstadsvisie, het
document heet officieel
Bestemming Binnenstad,
biedt mooie vergezichten.

Sluit de ogen en mijmer mee over
een stadshart waar fietsers en wan-
delaars de ruimte hebben. Een Grote
Markt waar eindelijk bankjes staan
en het versteende uiterlijk wordt
doorbroken door fris groen en een
klaterende fontein (het is nog even
de vraag waar grote evenementen op
het plein dan heen moeten). Fanta-
seer over een geelgesteende Gelkin-
gestraat die opbloeit, zoals ooit de
Folkingestraat opbloeide. Denk aan
een Oosterstraat waar mensen op
een zomerse dag op het terras een
vorkje prikken en niet een stinkende
dieselwalm als bijgerecht inhaleren.

Heel mooi. Tenzij je Janet Ger-
bens-Bos heet. Zij stuurde deze krant
donderdag een mail waar de frustra-
tie en woede vanaf spat: ,,Ik vind het
vreselijk dat de bus niet meer op de
Grote Markt komt. Ik ben echt
kwaad.’’ Mevrouw Gerbens’ echtge-
noot kan niet goed lopen. Uitstap-
pen op de Grote Markt is nu voor
hen een uitkomst. Ze voorziet een
toekomst waarin een bezoek aan de
binnenstad onmogelijk is. ‘Bedankt
gemeente, heel erg bedankt’, schrijft
ze.

Een begrijpelijke reactie, maar
niet helemaal terecht. Mevrouw Ger-
bens en haar man kunnen straks ook
op de Grote Markt komen. Vanaf de
randen van het centrum worden
mensen, na een overstap, verder ge-
bracht. B en W hebben dat gegaran-
deerd. Prima, maar belangrijker dan
die vormen van transport is mis-
schien wel de psychologische hobbel
van het overstappen. Vanuit buiten-
wijken gaan nu bussen rechtstreeks
naar de Grote Markt. Straks moet ie-
dereen overstappen. Mensen wor-
den er niet blij van en voor sommi-
gen is het fysiek zwaar. Komen er
straks dan ook meer of juist minder
mensen naar de stad?

Aan dergelijke zaken is in de bin-
nenstadsvisie weinig aandacht be-
steed, betoogden woensdag de op-
positiepartijen. Hoe goed is gekeken
naar alternatieven, klonk het? ,,Op
deze manier is het niet Bestemming
Binnenstad, maar bestemming on-
bekend’’, zei Amrut Sijbolts (Stads-
partij) gevat.

Partijen pleitten daarom voor ex-
tra onderzoek. De binnenstadsvisie
is een historisch besluit, zei wethou-
der Joost van Keulen. Dat is mooi, zei
de oppositie, maar als het zo histo-
risch is, moet je het beter onderbou-
wen en dus is er meer onderzoek no-
dig. De wethouder gaf geen krimp.
Na 2,5 jaar voorbereiden was er on-
derzoek genoeg gedaan, vond hij. ,,Er
is alleen een quickscan geweest en
dat vindt u voldoende onderzoek’’,
schamperde CDA’er Herman Pieter
Ubbens. ,,Het is erg teleurstellend’’,
zei Inge Jongman van de Christen-
Unie. Een raadslid dat nota bene be-
kend staat als de vleesgeworden re-
delijkheid.

En zo markeert het debat over de

binnenstad eens te meer de ver-
slechterende verhouding tussen col-
lege en oppositie. Hoe anders stel-
den de collegepartijen zich het twee
jaar geleden voor in hun collegepro-
gramma Voor de verandering.

Op pagina 23 staat: …we verwach-
ten van het college een open houding
richting gemeenteraad, waar immers
het primaat ligt… En ook: …het colle-
ge levert heldere voorstellen waarin
alternatieven zijn opgenomen. Er
wordt goed geluisterd, de omgang in
college en richting raad is collegiaal
en gul…

De oppositiepartijen geloven daar
geen snars meer van. Er zijn de afge-
lopen jaren pistolen op de borst ge-
zet – ‘stemt u niet met het voorstel
in, zijn de gevolgen veel erger’ – en
tellen van meerderheden lijkt soms
belangrijker dan anderen overtui-
gen met feiten en argumenten.

Want wat was er nu werkelijk op
tegen om eens extra onderzoek te
doen naar de bussen en de Grote
Markt? Er is tijd zat, het duurt nog
tot 2019 voor de bussen echt weg

zijn. Hoe meer feiten op tafel, hoe
groter de overtuigingskracht, hoe
groter het draagvlak in de samenle-
ving. Maar de wethouder, en dus het
college van B en W, wilde er niet aan.

Het frustreert oppositiepartijen.
Vooral omdat ze weinig argumenten
horen en wel zien dat de wethouders
niet schromen extra onderzoekjes te
doen als er binnenbrandjes binnen
het college dreigen. Het gebeurde
bijvoorbeeld bij de koopzondagen
(kosten 11.000 euro), het gebeurde
bijvoorbeeld bij de verplaatsing van
Tuin in de Stad (kosten 19.000 euro).

Dat het gebeurt, moet steken bij
partijen als CDA, ChristenUnie,
Stadspartij en SP. Want de gunfactor
in hun richting is niet gul maar nul.
Het Groninger college miste hier de
bus. En dat is jammer, want een his-
torisch besluit over de binnenstad
verdient bredere steun dan nu het
geval is met alleen de collegepartijen
en de twee kleinste oppositiepartij-
en. In een raad, waarin de oppositie
best wil mijmeren over stadse verge-
zichten, had dat best anders gekund.

Oppositiepartijen
geloven geen
snars meer
van ‘verandering’


