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3 Ambtenaren lijken geregeld
randen van juridisch mogelijke
op te zoeken

Groningen Omwonenden (en zelfs de recht-

Door Bram Hulzebos
Groningen Omwonenden (en zelfs de recht-

bank) worden geregeld op het verkeerde

been gezet door Groninger ambtenaren. Of-

ficieel communiceert het stadsbestuur met

bewoners en de rechter, maar het stadsbe-

stuur wordt gevoed door ambtenaren (zoals

duidelijk blijkt in het geval Zaagdam) en die

ambtenaren lijken geregeld de randen van

het juridisch mogelijke op te zoeken.

Recent stapte Tjitse Breuker naar de rech-

ter omdat hij inzicht wilde in de bonussen

van bepaalde ambtenaren. Het stadsbestuur

vertelde de rechter dit inzicht niet te kunnen

gevenomdat er geenoverzichten van zouden

bestaan. Breuker staptenaardeRaadvanSta-

te. Daar kwam de gemeente alsnog met de

overzichten. Het stadsbestuur stelde dat

er niet opzettelijk was gelogen in de recht-

bank.

Ook indeTuinstraat kunnen zemeepraten

over de juridische lenigheid vande ambtena-

ren van de dienst ruimtelijke ordening. Het

gemeentebestuur vertelde al met al drie ver-

schillende verhalen (onder meer in de raad

en de rechtbank) over een bouwaanvraag in

deze straat.

Ook deze bewoners moesten tot de Raad

van State door procederen om uiteindelijk

hun gelijk te halen. Het stadsbestuur be-

schuldigde burgers in deze kwestie van

’complotdenken’. Het college meende dat

uitlatingen van de bewoners getuigden van

een diepgeworteld wantrouwen jegens de

gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening

’die niet zou schuwenmensen verkeerd voor

te lichten en anderszins op het verkeerde

been te zetten.’

Wat ouder is de affaire Hortusbuurt die

niettemin opmerkelijke parallellen vertoont

met de kwesties Zaagdam en Tuinstraat.

Hierin voerden omwonenden jarenlang

strijd tegen de gemeente over bouwplannen

in de Hortustuin. Gemeentemedewerkers

werden door buurtbewoners ervaren als ar-

rogant. Ambtenaren negeerden aanbevelin-

gen voor verbeteringen. De gemeentewas de

coördinatie en het overzicht in het conflict

met de Hortusbuurt volledig kwijt. Het

stadsbestuur deed toezeggingen die vervol-

gens niet nagekomen konden worden. In

2008 werd de buurt gecompenseerd omdat

de gemeente de norm had overschreden van

wat de gemeentelijke ombudsman aanmerk-

te als behoorlijk bestuur.
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