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Goed onderwijs
Fijn wonen
Groene toekomst

Samen maken we Groningen

Voorwoord
Onze nieuwe gemeente heeft alles in zich om na 1 januari 2019 een
prachtige combinatie te worden van een geweldige stad, omringd door een
groen buitengebied met dorpen die tot de meest leefbare van Nederland
behoren. Het verbindende thema tussen de stad en het buitengebied is
leefbaarheid. De gemeente is een optelsom van zoveel moois: een bruisend
cultureel klimaat, de mooiste binnenstad van Nederland, een groeiende
arbeidsmarkt, goede scholen, grote investeringen die op stapel staan in het verkeer,
het startup-klimaat en een groene woonomgeving.
Natuurlijk kent onze gemeente ook uitdagingen. De woningmarkt en het verkeer staan onder
druk, er zijn grote gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen en de gevolgen van
aardbevingen zorgen voor onzekerheid. Ook hier groeien te veel kinderen op in armoede en
eist de klimaatverandering om snelle actie.
Vier jaar geleden boekte D66 een historisch resultaat. Met negen zetels werden we de
grootste partij in Groningen. De gemeente ging onder onze leiding voortvarend aan de slag.
We zochten de verbinding op met de inwoners, we hebben geïnvesteerd in een duurzame,
aantrekkelijke en leefbare gemeente met een nieuwe blik op kansengelijkheid en meedoen
voor iedereen. Met een focus op de fiets, meer ruimte om buiten te sporten en nieuwe
woonconcepten.
We ontwikkelden een progressieve blik op kansengelijkheid, met voorschoolse educatie en
investeringen in cultuur. Groningen staat er uitstekend voor. De werkgelegenheid groeit, de
stad bruist en scoort in bijna alle ranglijsten hoog. Met dit programma willen we het succes
van Groningen voor iedereen laten werken.
Op 21 november vinden misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit plaats. Gaan we
door op de koers die vier jaar geleden is ingezet? Of keren we terug naar het verleden?
Toen de gemeente ondernemers nauwelijks serieus nam en de ontwikkeling van mensen
eerder afremde dan bevorderde.
D66 wil vooruit! Met dit verkiezingsprogramma legt D66 een ambitieuze en realistische koers
neer die echte oplossingen biedt voor onze nieuwe gemeente. We investeren in betere
schoolgebouwen, in de leefbaarheid van onze wijken en dorpen, in sport, in een
energieneutrale toekomst en in het verbeteren van de kansen die onze kinderen krijgen voor
een succesvol, gezond en gelukkig leven.
Wij staan voor een Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis
voelt en zichzelf kan zijn. We hebben goud in handen. Maar we moeten wel samenwerken.
Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Want
alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst succesvol aangaan.
Ik hoop dat wij op 21 november (en daarna!) op uw steun mogen rekenen!
Paul de Rook
Lijsttrekker D66 Groningen
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1. Betrokken gemeente,
betrokken inwoners
Als inwoners verwachten we een gemeente waarmee we in gesprek kunnen gaan,
die transparant is en servicegericht en ons zeggenschap geeft over ons leven.
Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan betrokken inwoners. Want inwoners
weten vaak het best wat echt nodig is in hun buurt of op de school van hun
kinderen. Daarom wil D66 dat inwoners meer ruimte krijgen van de gemeente op
allerlei terreinen. Mede op initiatief van D66 is hierin de afgelopen raadsperiode
veel bereikt. Wij willen dat de gemeente hiermee doorgaat. Samen maken we een
betrokken gemeente, met betrokken inwoners.
Gemeente dichtbij inwoners
Inwoners van Haren en Ten Boer zijn gewend aan korte lijnen. In de stad hebben
alle wethouders eigen wijken onder hun hoede genomen, waarbij zij optreden als
sparringpartner voor buurtbewoners. Dat heeft veel goeds opgeleverd. Wat D66
betreft gaan ambtenaren nu ook nauwer samenwerken met buurt- en dorpsbewoners.
Niet alleen willen we dat ambtenaren zich vaker laten zien in wijken en dorpen, maar
we willen ook dat ze gemakkelijker met inwoners samenwerken. Dat gaat beter als
inwoners en ambtenaren elkaar herkennen. D66 pleit er daarom voor dat het ambtelijk
apparaat een evenwichtige afspiegeling is van de bevolking van de gemeente.

Levendige lokale democratie
In de stad is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met meer directe zeggenschap
voor buurtbewoners. De lessen die dit heeft opgeleverd, willen we gebruiken om de
democratie in de hele gemeente te versterken. Wie zelf ergens bij betrokken is, weet
vaak het best wat nodig is. D66 wil daarom besluitvorming nog vaker op het laagst
mogelijke niveau organiseren: niet alleen in wijken en dorpen, maar ook op scholen
en in woningbouwcorporaties. De gemeenteraad kan zich dan nog meer focussen op
overkoepelende onderwerpen en het bewaken van het algemeen belang. Waar nodig,
neemt de gemeente initiatief om inwoners samen te brengen en belemmeringen weg te
nemen. Zo versterken gemeenteraad en nieuwe vormen van directe democratie elkaar.
D66 wil hierbij dat de gemeente een progressieve en democratische visie op de digitale
samenleving ontwikkelt en meer gaat experimenteren met online participatietools.
Geef kinderen en jongeren een grotere stem
Groningen is één van de jongste gemeenten van Nederland. Daarom willen we vooral
ook kinderen en jongeren een stem geven over hun toekomst. Wat D66 betreft verdienen
kinderen en jongeren alle kansen om democratische vaardigheden te ontwikkelen,
zodat ze kunnen meepraten over zaken die hen aangaan. De afgelopen jaren heeft
D66 daarom de introductie van de kinderburgemeester en de Raad van Kinderen
ondersteund en aandacht gevraagd voor burgerschapseducatie op scholen. De
komende jaren willen we de denkkracht van kinderen en jongeren nog beter benutten:
op scholen, bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en bij nieuwe vormen van
directe democratie in wijken en dorpen.
Zet publieke data in voor het publiek belang
Een levendige lokale democratie vraagt om goed geïnformeerde inwoners en sterke
lokale media. De mogelijkheden om data te verzamelen, bijvoorbeeld via afvalcontainers,
lantaarnpalen en fietspaden nemen voortdurend toe. Dit stelt mensen over de hele
wereld in staat mee te werken aan betere voorzieningen, slimmere oplossingen en meer
democratische controle. D66 vindt het belangrijk dat deze data, in geanonimiseerde
vorm, voor ons allemaal toegankelijk zijn en altijd het publiek belang ten goede komen.
Dit gaat niet vanzelf. D66 wil daarom dat de gemeente opkomt voor de digitale
gemeenschap en een levendige lokale (data)journalistiek.
Zeggenschap over de eigen persoonsgegevens
Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat hun persoonsgegevens bij de gemeente
veilig zijn en dat zij zelf kunnen bepalen wat ermee gebeurt. Op aandringen van D66
is daarom versneld een privacy officer aangesteld en een privacyprotocol voor WIJteams opgesteld. Inwoners weten nu vaak niet wie bij de gemeente welke gegevens
kan inzien. Daarom is op initiatief van D66 ook een experiment gestart met een online
burgerdossier in de zorg. We willen dat de gemeente dit dossier uitbreidt. Bij dit alles
staat goede databescherming natuurlijk voorop.
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Toegankelijke informatie en dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening en communicatie zijn de afgelopen periode flink
verbeterd. D66 wil hiermee doorgaan. We willen niet alleen dat inwoners toegang
hebben tot alle informatie en dienstverlening die zij nodig hebben, maar ook dat de
informatie hierover voor iedereen te begrijpen is: van hoogleraar tot laaggeletterde,
van geboren Groninger tot expat. D66 wil de gemeentelijke dienstverlening verder
zoveel mogelijk digitaliseren. Wie over minder digitale vaardigheden beschikt, kan altijd
terecht voor hulp bij een bibliotheekfiliaal of het WIJ-team in de wijk of het dorp. Zo
wordt elke bibliotheek en elk WIJ-team een gemeenteloket.
Vertrouwen staat voorop
D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels, boetes
en formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen
van inwoners. Als iemand een vergunning aanvraagt of een vraag stelt, moet hij erop
kunnen rekenen dat hij antwoord krijgt binnen de gestelde termijn. En als een inwoner
zich een keer vergist, wordt niet meteen een boete uitgedeeld. Wat D66 betreft, krijgen
inwoners daarom onder meer het recht om zich te vergissen. Als inwoners zich niet
aan een regel houden, gaat de gemeente zo veel mogelijk eerst in gesprek. Inwoners
krijgen pas een sanctie als aannemelijk is dat er geen vergissing in het spel is.

Wat hebben we bereikt?
• Vijf experimenten om inwoners meer zeggenschap te geven over hun directe
leefomgeving, waaronder de coöperatieve wijkraad in de Oosterpark
• Experiment met recht om uit te dagen: een uit Engeland afkomstig concept
dat inwoners en wijk- en dorpsinitiatieven uitdaagt om publieke taken over te
nemen
• Groot deel van de dienstverlening gedigitaliseerd
• Stadadviseert opgezet: een nieuw netwerk voor een stedelijke adviesgroep en
een online panel
• Overbodige regels geschrapt uit de algemene plaatselijke verordening

6

7

Wat wil D66 concreet?
Gemeente dichtbij inwoners
• Zet het initiatief van de wijkwethouders voort
• Geef elk gebied (dorp of wijk) een gebiedsregisseur als vast aanspreekpunt
en koppel deze aan een vaste wijk- of dorpswethouder
• Richt in wijken en dorpen tijdelijke werkplekken in voor inwoners en
ambtenaren van verschillende afdelingen en geef ambtenaren lager in de
organisatie meer beslisbevoegdheid, zodat zij beter in staat zijn om samen
met inwoners aan plannen te werken
• Betrek inwoners actief bij de ontwikkeling van beleid dat hen aangaat,
ook als ze niet uit zichzelf van zich laten horen.
• Maak inwoners duidelijk welke ambtenaar zij waarvoor kunnen
aanspreken
• Stel een actieplan op om de diversiteit van het ambtelijk apparaat te
bevorderen wat betreft leeftijd, sekse en culturele achtergrond
Levendige lokale democratie
• Breid het huidige recht om uit te dagen (right to challenge) verder uit:
maak inzichtelijk wat de gemeente doet en geef inwoners het recht om op
meer gebieden gemeentelijke taken over te nemen
• Richt de gemeentelijke organisatie flexibeler in, zodat inwoners ook in de
praktijk probleemloos taken kunnen overnemen
• Sta open voor andere manieren om directbetrokkenen meer zeggenschap
te geven
• Richt een track & trace-systeem in voor beleidsontwikkeling, zodat
duidelijk is welke ambtenaar waaraan werkt en het voor inwoners
eenvoudiger wordt om mee te denken en doen
Geef kinderen en jongeren een grotere stem
• Dring aan bij het Rijk op een experiment met stemrecht voor jongeren
vanaf zestien jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
• Investeer in burgerschapslessen op scholen
• Organiseer een programma waarbij raadsleden lesgeven op scholen
• Laat kinderen en jongeren vaker meedenken in hun wijk of dorp en op
het gemeentehuis en bevorder hierbij een evenwichtige afspiegeling van
de samenleving
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Zet publieke data in voor het publiek belang
• Zorg dat data die met gemeentelijk geld zijn gegenereerd, alleen ten
goede komen aan het publiek belang
• Voer de wet Open Overheid versneld in
• Steun lokale media, bijvoorbeeld via een onafhankelijk fonds voor (data)
journalistieke projecten of een (data)journalistieke prijs
Zeggenschap over de eigen persoonsgegevens
• Breid het digitaal burgerdossier uit met meer thema’s en maak inzichtelijk
voor bewoners wie hun gegevens heeft ingezien, zodat ze zelf oneigenlijk
gebruik kunnen melden
• Verzamel gegevens van inwoners zo veel mogelijk anoniem
• Geef meer bekendheid aan het digitale klokkenluidersbeleid van de
gemeente, zodat zwakke plekken en lekken in de databeveiliging sneller
aan het licht komen
• Stel hogere privacy-eisen dan wettelijk vereist is, als het belang van
inwoners hiermee is gediend
Toegankelijke informatie en dienstverlening
• Digitaliseer alle gemeentelijke dienstverlening en bied hierbij ruime
ondersteuning
• Maak het mogelijk om reisdocumenten en rijbewijzen thuis te laten
bezorgen
• Zorg dat de gemeentelijke dienstverlening en communicatie toegankelijk
zijn voor iedereen, inclusief anderstaligen, laaggeletterden, digibeten,
blinden en doven
• Verbeter de avondopening van centrale gemeentelijke loketten
Vertrouwen staat voorop
• Geef inwoners waar mogelijk het recht zich te vergissen
• Hanteer bij vergunningen zoveel mogelijk het principe ‘geen bericht
is goed bericht’: is de termijn verstreken, dan wordt de vergunning
automatisch verleend
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2. Kansen door goed onderwijs
Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen voor iedereen
en optimale persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs helpt mensen hun kracht te
vinden. D66 heeft daarom de afgelopen jaren flink ingezet op verbeteringen via
samenwerking en innovatie in en rondom het onderwijs. Mede hierdoor heeft de
gemeente geen zwakke scholen meer. Bovendien, Groningen is dé onderwijsstad
van Noord-Nederland. Hier werken meer dan 100.000 mensen elke dag weer aan
het ontwikkelen van hun talenten. Meer dan de helft van de inwoners is direct of
indirect betrokken bij het onderwijs. Niet alleen de stad, de hele gemeente bruist
van het talent.
Samen werken aan de toekomst
De afgelopen jaren heeft D66 met succes innovatieateliers opgezet en het Onderwijspact
gerealiseerd. Binnen dit pact werken bijna alle onderwijsinstellingen, van voorschoolse
opvang tot en met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, samen om
de aansluiting en de doorstroom van leerlingen en studenten te optimaliseren. Daarmee
maken we het onderwijs nog toekomstbestendiger en meer arbeidsmarktgericht.
Omdat onderwijs de sleutel is voor de ontwikkelkansen van alle inwoners, wil D66
meer investeren in het onderwijs. Drie thema's zijn daarbij van belang: digitaal leren,
het onderwijs van toekomst en ondernemerschap. Het is hoog tijd om nu te investeren
in onze jeugd. Daarmee investeren we in de toekomst van de gemeente.
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Gelijke onderwijskansen
Wij vinden dat mensen de vrijheid moeten hebben om zelf de regie over hun leven
te nemen en weloverwogen keuzes te maken. Juist daarom is kwalitatief goed en
toegankelijk onderwijs zo hard nodig. D66 pleit voor goede doorstroommogelijkheden
en wil uitval bestrijden. Er zijn de afgelopen periode goede resultaten geboekt, maar wij
willen dat alle leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom willen we verder investeren
in gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. Dat lukt alleen als we het samen doen
en daarom slaan we graag de handen ineen met voorschoolse voorzieningen, het
basisonderwijs en de Jeugdgezondheidszorg/GGD.
Een sterke medezeggenschap en goede fysieke randvoorwaarden
Veel gebouwen en hun directe omgeving zijn de afgelopen jaren aangepakt en zijn nu
van zeer goede kwaliteit. Een deel van de oudere gebouwen laat qua kwaliteit nog
te wensen over. D66 wil dat de gemeente deze gebouwen versneld aanpakt. Goede
randvoorwaarden, zoals kwalitatief goede gebouwen, zijn nodig om leraren hun werk
optimaal te kunnen laten doen. De gemeenteraad heeft sinds de verzelfstandiging
geen democratische controle meer op keuzes die scholen zelf maken. Daarom vindt
D66 het belangrijk dat de zeggenschap van ouders op het onderwijs verder wordt
versterkt en vergroot. De school is van leraren, ouders en leerlingen.
Vensterschool 3.0: kansen creëren voor ontwikkeling van ieders talent
Groningen kent meerdere succesvolle onderwijsconcepten, zoals de Vensterschool en
de weekendschool. Om meer kansen te creëren voor alle inwoners die deze kansen
niet altijd krijgen is het belangrijk dat we dergelijke concepten uitbreiden. Helaas blijken
de afgelopen decennia ‘dubbeltjes steeds minder vaak een kwartje te worden’ waar
dat gezien het aanwezige talent wel mogelijk zou zijn. Wij vinden dat problematisch
en willen dit proces ombuigen door in te zetten op een verlengde schooldag op
basisscholen. Daarmee creëren we extra kansen, zodat de talenten van kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. D66 wil van de Vensterschool nog meer dan nu het
geval is, het centrum maken van wijken en dorpen. Door en voor de inwoners.
Gemeente van ondernemend talent
Dankzij de sterke onderwijssector en de relatief jonge bevolking heeft Groningen
een uitstekende reputatie op het gebied van kennis, innovatie en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor startups, kennisintensieve bedrijven en organisaties. D66 wil
deze kracht verder versterken, samen met de onderwijspartners, het bedrijfsleven en
publieke organisaties. Aankomende professionals en kenniswerkers zijn dé talentvolle
ondernemers van morgen. Daarom willen we meer inzetten op ondernemerschap. In
het voortgezet onderwijs en op het mbo en hbo. Ook voor meer ervaren professionals
en leidinggevenden zijn aanvullende trainingen en leergangen essentieel voor
vervolgstappen in hun carrière. Groningen heeft ook hen enorm veel te bieden.
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Groningen als bruisende en internationale studentenstad
De komende jaren zal het aantal studenten uit de regio afnemen als gevolg van
demografische krimp in de omliggende gebieden. Dit kan van grote invloed zijn op onze
hoger onderwijsinstellingen. Deze verwachte krimp kan deels opgevangen worden
door in te zetten op internationale studenten. Dat is niet alleen van belang voor de
instellingen en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid, ook voor de dynamiek
in en het innovatieklimaat is dit van groot belang. De gemeente heeft daarbij een rol in
het creëren van goede randvoorwaarden en een internationaal klimaat. Bijvoorbeeld
door de realisatie van voldoende woningen voor starters. Het International Welcome
Centre North is een goed voorbeeld van dergelijke dienstverlening.

Wat hebben we bereikt?
• Sinds 2016 kent onze gemeente geen zwakke scholen meer
• We sloten het Onderwijspact: een unieke samenwerking tussen een groot
aantal onderwijsinstellingen in de gemeente, niet alleen op hoog bestuurlijk
niveau maar veel breder
• Extra middelen om taal- en ontwikkelachterstanden aan te pakken, bijvoorbeeld
het ‘Success for All’-programma om taalachterstanden weg te werken
• Een impuls aan programmeerlessen op basisscholen via het project
‘Programmeren in de Klas’
• Diverse succesvolle ‘Onderwijsateliers’
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Wat wil D66 concreet?
Samen werken aan de toekomst
• Werk aan een verdere verduurzaming van scholen door schoolgebouwen
energieneutraal te maken
• Gebruik het duurzame karakter van het schoolgebouw als middel om
leerlingen meer te leren over klimaat, innovatie en duurzaamheid
• Geef de succesvolle innovatieateliers een structureel karakter
Gelijke onderwijskansen
• Voorkom dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen
• Breid stap voor stap het vroeg- en voorschoolse onderwijs flink uit van
zes naar minimaal zestien uur per week voor alle kinderen
• Open kinderopvanginstellingen die alle kinderen vanaf twee jaar (en op
termijn vanaf zes maanden) toegang bieden en waar hun ontwikkeling
wordt gestimuleerd
• Zorg dat deze instellingen inclusief zijn, zodat alle kinderen er terecht
kunnen, ongeacht of hun ouders wel of niet werken
• Breid in overleg met de onderwijspartners de huidige maatregelen om
schooluitval te voorkomen verder uit
Een sterke medezeggenschap en goede fysieke randvoorwaarden
• Geef medezeggenschapsraden instemmingsrecht op de begroting van
de onderwijsinstellingen (budgetrecht)
• Neem de democratische controle door ouders mee als criterium bij
subsidieverstrekking en samenwerking
• Versnel de renovatie en vervanging van verouderde schoolgebouwen
• Zorg ervoor dat elke school een groen en beweegvriendelijk schoolplein
én gebouw heeft dat uitnodigt tot dagelijks fysiek actief spelen
• Hanteer bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen en bij de inrichting
van de ruimte eromheen de pedagogisch-didactische visie van de school
als leidend uitgangspunt
• Blijf investeren in een verkeersveilige omgeving van scholen

Samen maken we Groningen
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Vensterschool 3.0: kansen creëren voor ontwikkeling van ieders
talent
• Realiseer de Vensterschool 3.0: het kloppend hart van de wijk of het
dorp, waar onderwijs, zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en kinderopvang
integraal onderdeel zijn van één concept naar Scandinavisch voorbeeld
• Voer de verlengde schooldag in als kernonderdeel van de Vensterschool
3.0 en biedt van 8.30 tot 18.00uur onderwijs en allerlei extra kansen om
talenten te ontwikkelen in en om de school
• Breid de Vensterschool 3.0 uit met toegankelijke hoogwaardige
kinderopvang en pedagogische coaching, huiswerkbegeleiding, bijles,
uitbreiding van vroeg- en voorschools onderwijs, kunst, cultuur en sport
en bewegen, specifiek gericht op kinderen die nog niet participeren
• Leg de regie van de Vensterschool nog meer bij de wijk- en dorpsbewoners
zelf. De bewoners weten als geen ander waar de werkelijke behoefte en
uitdagingen liggen
Gemeente van ondernemend talent
• Versterk het startup- en innovatieklimaat door nog meer in te zetten op
de verbinding van beroepsonderwijs en bedrijfsleven
• Ontwikkel samen met ROC’s, ondernemers en andere partijen, meer en
nieuwe meester-gezeltrajecten, zodat jongeren die minder goed leren in
een schoolse setting, een eigentijds beroep leren in een ondernemende
praktijk
• Zet Groningen meer in de markt als het centrum voor leven lang leren en
leiderschapsontwikkeling

Groningen als bruisende en internationale studentenstad
• Zorg voor adequate gemeentelijke dienstverlening die past bij het steeds
internationalere karakter van de gemeente
• Realiseer voldoende en toegankelijke huisvesting voor internationale en
Nederlandse studenten
• Realiseer studentenwoningen op en nabij de Zernike Campus voor
(internationale) studenten die daar wensen te wonen

Samen maken we Groningen
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3. Werken aan Groningse groei
Een sterke economie creëert kansen. Kansen voor inwoners en ondernemers
om hun ideeën en dromen te realiseren. Groningen heeft al een sterke economie,
maar deze kan verdere stimulering goed gebruiken. Steeds meer bedrijven weten
Groningen te vinden, de werkloosheid daalt en de binnenstad kent bijna geen
leegstand meer. D66 wil deze groei structureel maken door een gemeente te creëren
die voorloopt op het gebied van innovatie en verduurzaming. De kansen die dit
oplevert wil D66 grijpen. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs werken we
zo aan een welvarende gemeente.
Versterk de lokale economie structureel
De economie en het aantal banen in Groningen groeien. Voor lager opgeleiden blijft het
echter lastig om een baan te vinden. Daarom moet de gemeente zich blijven inzetten
om grote werkgevers voor alle opleidingsniveaus hierheen te halen. D66 wil verder dat
de gemeente met bedrijven om tafel gaat om mogelijke versterking van de economie in
kaart te brengen. Dit geldt ook voor de kenniseconomie. Zo zou de gemeente de lokale
kenniseconomie kunnen inzetten bij het oplossen van gemeentelijke vraagstukken.
Voor de structurele versterking van de economie zijn ook stedenbanden van belang,
zolang zij de economische agenda van onze gemeente ondersteunen.

Stimuleer de ondernemer
Ondernemers vormen de spil van de lokale economie. Daarom vindt D66 dat de
gemeente ondernemers moet stimuleren om de toegevoegde waarde van het middenen kleinbedrijf aan de lokale economie te waarborgen. Realiseer bijvoorbeeld meer
bedrijfsvestiging door het aanvragen van vergunningen te versimpelen en de regeldruk
te verminderen. Ook wil D66 het ondernemende talent in de hele gemeente maximaal
benutten. Dat kan bijvoorbeeld door talent beter te ondersteunen door de inzet van de
accountmanagers. Op deze manier geven we als gemeente ruimte en mogelijkheden
aan bestaande én startende ondernemers.
Omarm nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen
Steeds meer Nederlanders starten een eigen bedrijf of worden Zelfstandige Zonder
Personeel (ZZP’er). Thuiswerken is bovendien nog steeds populair. Nieuwe bedrijven
vestigen zich liever in het centrum of in woonwijken dan op bedrijventerreinen aan
de rand van de stad. De gemeente moet dit soort nieuwe ontwikkelingen omarmen.
Niet alleen in de eigen organisatie, maar ook in de structuur van de gemeente. Zo
zorgt meer thuiswerken bijvoorbeeld voor minder verkeer en dus minder uitstoot en
meer leefbaarheid. D66 vindt dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen moet omarmen,
faciliteren en beperkingen ervoor moet wegnemen.
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Breid het aantal broedplaatsen uit
Om startende ondernemers ruimte te bieden hun onderneming op te starten zijn
broedplaatsen belangrijk. Tot 2018 was het voormalig PostNL-gebouw, bekend als
‘The Big Building’, een broedplaats, maar dit jaar wordt het gesloopt. Deze startende
ondernemers, uit bijvoorbeeld de creatieve industrie of sociale ondernemingen, dragen
bij aan economische groei en werkgelegenheid. Ze hebben echter niet de middelen
zich te vestigen op een doorontwikkelde locatie. Daarom wil D66 dat meer plaatsen
waar nog geen ontwikkelingsplannen voor zijn als broedplaats, zoals de Biotoop in
Haren, worden aangewezen. Wees duidelijk naar startende ondernemers hoe lang hun
tijdelijke werkplek blijft bestaan.
Rol de Groene Loper verder uit
De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met duurzame ondernemers
gewerkt aan het uitrollen van de Groene Loper. Hierdoor moeten ook andere
ondernemers aangezet worden tot duurzame vernieuwing. Verduurzaming zorgt
voor meer leefbaarheid. D66 wil dat circulariteit een voorwaarde moet zijn voor het
doorontwikkelen van onze economie. Ondernemers die duurzamer willen worden
verdienen de ondersteuning van de gemeente. Zo creëren we niet alleen kansen voor
economische groei, maar ook werkgelegenheid, met name voor lager opgeleiden.
Laat de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door de voortrekkersrol van als
duurzame aanbesteder te handhaven.

Wat hebben we bereikt?
• Keuzevrijheid voor ondernemers om op zondag open te gaan
• Ondersteuning van startende ondernemers door middel van het Startersfonds
• De lasten zijn niet verder toegenomen dan de inflatie vereiste
• Er komt een proef met parkeerplaatsterrassen in de zomer van 2018
• Forse investering in het Stedelijk Investeringsfonds om de plannen voor het
voormalige Suikerunieterrein, de Eemskanaalzone, de Zonnelaan, een versnelling
van de energietransitie en verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren
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Wat wil D66 concreet?
Versterk de lokale economie structureel
• Richt de gemeentelijke acquisitie meer op grote werkgevers die op de
lange termijn voor structurele groei en werkgelegenheid te zorgen
• Faciliteer sectororganisaties voor bedrijven die lastig bij elkaar te brengen
zijn, bijvoorbeeld in de creatieve industrie
• Stel de gemeente meer open als proeftuin voor innovaties van bijvoorbeeld
het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit
Groningen
• Faciliteer innovatieve oplossingen voor gemeentelijke vraagstukken
in een kennisdriehoek tussen ondernemers, het onderwijsveld en
wetenschappers
Stimuleer de ondernemer
• Geef ruimte aan diversificatie van het totaalaanbod en het vermengen
van verschillende soorten dienstverlening in bedrijven
• Laat ondernemers zelf hun openingstijden bepalen
• Continueer het Fonds Groningen, waarin ondernemersverenigingen zelf
bepalen waaraan ze een deel van de opslag op de onroerendezaakbelasting
willen uitgeven
• Geef startende ondernemers meer ondersteuning bij het opzetten van
hun onderneming door toegang te bieden tot cursussen in bijvoorbeeld
het maken van een businessplan
Omarm nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen
• Leg snelle internetverbindingen aan, ook in woonwijken en dorpen
• Geef ondernemers op leeglopende bedrijventerreinen een
meerjarenperspectief en ondersteun waar nodig hun zoektocht naar
nieuwe vestigingslocaties

Samen maken we Groningen
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Breid het aantal broedplaatsen uit
• Stel meer broedplaatsen ter beschikking aan startende ondernemers
• Stel de doorontwikkeling van broedplaatsen waar mogelijk in de
herbestemmingsplannen uit tot vijf jaar in plaats van drie jaar
Rol de Groene Loper verder uit
• Breng partijen bij elkaar die gebruik kunnen maken van elkaars
reststromen
• Vang meer investeringsrisico’s op voor ondernemers die
verduurzamingsmaatregelen willen nemen die zichzelf niet in vijf jaar
terugverdienen
• Schrap onnodige regelgeving die verduurzaming in de weg staat

Samen maken we Groningen
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4. Iedereen kan meedoen
D66 wil dat iedereen kan meedoen. Werk is in onze samenleving de belangrijkste
sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en zeggenschap over het eigen leven. Alleen
door méér te investeren in gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt,
kunnen we de groeiende kansenongelijkheid keren. Door tijdig hulp te bieden bij
schulden, armoede, laaggeletterdheid en digibetisme, zorgen we dat iedereen
deze kansen ook echt kan benutten. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om een
goede opleiding af te ronden, zijn baan te behouden, nieuw werk te vinden en ook
daarbuiten zijn talenten te blijven ontwikkelen.
Iedereen goed toegerust op de arbeidsmarkt
Door globalisering, innovatie en technische ontwikkelingen ontstaan er voortdurend
nieuwe beroepen. In de zorg, horeca en bouw komen we zelfs mensen tekort.
Tegelijkertijd verdwijnen er banen, met name voor lager opgeleiden. D66 wil dat het
voor mensen gemakkelijker wordt om zich tijdig om- en bij te scholen. Dit is ook
van groot belang voor werkgevers. Wij willen daarom dat de gemeente samen mét
werkgevers, onderwijsinstellingen en inwoners werkt aan oplossingen. Zo houdt
iedereen een eerlijke kans op werk én zorgen we dat er genoeg personeel blijft voor
ziekenhuizen en voor het bouwen van woningen in onze groeiende gemeente.

Ondernemers maken het verschil
Mensen met een fysieke of psychische beperking, langdurig werklozen en ouderen
ervaren maar al te vaak dat hun cv bij werkgevers automatisch onderop de stapel
belandt. Gelukkig zijn er ook ondernemers die mensen wél gewoon de kans geven.
Wijkbedrijven, sociale coöperaties en bepaalde sociaal ondernemingen stellen zich zelfs
expliciet ten doel om mensen die lastig aan het werk komen een plek te bieden, zodat
zij hun talenten kunnen ontwikkelen. D66 wil dat de gemeente deze wegbereiders van
een inclusieve arbeidsmarkt de ruimte en mogelijkheden biedt die zij nodig hebben.
Wat ons betreft wordt Groningen dé voortrekker van een inclusieve arbeidsmarkt.
Minder regels en meer ruimte voor ontwikkeling in de bijstand
De afgelopen collegeperiode zijn mede op initiatief van D66 alle bijstandsgerechtigden
uitgenodigd voor een gesprek om hun kansen in kaart te brengen. Waar regels
en ontwikkeling met elkaar botsen, hebben we ruimte van het Rijk gekregen voor
experimenten. De komende jaren wil D66 hierop voortbouwen en de kansen en
mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden verder vergroten. Iedereen verdient de
ruimte om zijn talenten te ontwikkelen en zijn zelfredzaamheid te vergroten. Mensen
komen dan niet alleen sterker op de arbeidsmarkt te staan. Ze kunnen ook beter voor
hun gezondheid zorgen, zich inzetten voor anderen en een voorbeeld zijn voor hun
kinderen.
Een nieuw thuis voor vluchtelingen
Groningen heeft de afgelopen jaren ruim duizend nieuwkomers verwelkomd. Gemeente
en inwoners hebben zich er hard voor ingezet om hen een nieuwe toekomst te bieden.
Hierin willen we verder investeren. De taal en cultuur van een nieuw land leer je het
best in de praktijk. D66 wil daarom dat iedereen kan meedoen vanaf dag één: via
taalstages, vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Nieuwkomers verdienen,
net als Nederlanders, een eerlijke kans op werk dat past bij hun capaciteiten en
talenten. Dit vraagt om diplomawaardering en voldoende mogelijkheden voor om- en
bijscholing, óók voor dertigplussers. Alles gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak en
samenwerking met (voormalig) vluchtelingen zelf.
Niemand laaggeletterd of digibeet
D66 wil flink investeren in de aanpak van laaggeletterdheid en digibetisme. Eén op de
zes inwoners van onze gemeente kan niet goed lezen of schrijven en één op de vijf
Nederlanders kan niet goed omgaan met een computer. Dit ontneemt mensen kansen
om zich te ontwikkelen en mee te doen. Ze kunnen geen sollicitatiebrief schrijven, hun
kinderen niet helpen met huiswerk, rekeningen niet zelf betalen of slikken medicijnen
op een verkeerde manier. Door te blijven investeren in onderwijs en buurtbibliotheken
wil D66 ervoor zorgen dat kinderen alle kansen krijgen om goed te leren lezen. Verder
willen we dat volwassenen die laaggeletterd of digibeet zijn, altijd kunnen rekenen
op laagdrempelige hulp. Zo kunnen we helpen om schulden, armoede, langdurige
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Perspectief bieden bij armoede
Wat betreft D66 betreft mag de plaats waar iemand geboren is nooit zijn toekomstkansen
bepalen. Wij willen daarom blijven investeren in gelijke kansen voor kinderen die in
armoede opgroeien. Ook volwassenen die onder de armoedegrens belanden, moeten
kunnen rekenen op effectieve hulp. De gemeente moet daarom kritisch kijken naar het
grote aantal afzonderlijke regelingen voor inkomensondersteuning. Wij willen dat de
gemeente niet simpelweg geld toekent omdat mensen daar recht op hebben, maar
samen met mensen bekijkt wat zij echt nodig hebben voor een duurzame oplossing.
Het kan dan ook gaan om bijscholing zodat iemand werk kan vinden dat beter betaalt.
Schulden aanpakken met de menselijke maat
D66 wil dat alle inwoners op de gemeente kunnen rekenen voor snelle en laagdrempelige
schuldhulp. We willen voorkómen dat levens onnodig ontwricht worden. Fouten maken
is menselijk en financiële tegenvallers zijn niet altijd te vermijden. Als de rekeningen en
de stress zich vervolgens opstapelen, is het vaak lastig om zelf nog een oplossing te
vinden. Benader inwoners met schulden daarom niet met wantrouwen of straf. En stel
niet de regels, maar het vinden van een oplossing voorop. Een goed gesprek werkt
vaak beter dan streng handhaven. Dit verlaagt ook de drempel om tijdig hulp te vragen.

Wat hebben we bereikt?
• Alle mensen met een bijstandsuitkering uitgenodigd voor gesprek om te kijken
wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen
• Experiment met parttime ondernemen in de bijstand
• Buurtbibliotheken zijn behouden en WIJ-teams letten op laaggeletterdheid
• Project Kansen voor alle kinderen: extra middelen voor kinderen die opgroeien
in armoede
• Actieplan voor vluchtelingen: ondersteuning op het gebied van taal, inburgeren
en participatie

21

22

Wat wil D66 concreet?
Iedereen goed toegerust op de arbeidsmarkt
• Zorg voor goede voorlichting op scholen over de kansen die beroepen
bieden en besteed hierbij ook aandacht aan de risico’s van deeltijdwerk
• Stimuleer en faciliteer dat jongeren in het beroepsonderwijs een opleiding
kunnen volgen op het hoogst haalbare niveau.
• Ontwikkel samen met werkgevers en ROC’s verkorte om- en
bijscholingstrajecten voor dertigplussers, ook in de avonduren, voor
beroepen waaraan in de regio een tekort is
• Werk nauwer samen met het UWV, zodat de gemeente werkzoekende
inwoners eerder loopbaanadvies en omscholing kan aanbieden
• Help jongeren die het moeilijk hebben met het vinden van een stageplek
door het netwerk van de gemeente goed in te zetten
Ondernemers maken het verschil
• Stimuleer en faciliteer sociaal ondernemerschap, bijvoorbeeld via een
fonds voor nieuwe initiatieven en regiobrede starterstrainingen.
• Blijft het goede voorbeeld geven via het gemeentelijk personeelsbeleid
• Ga in gesprek met partnerorganisaties over het belang van inclusief
personeelsbeleid
• Ken waar mogelijk bij het inkopen van goederen en diensten meer
waarde toe aan de sociale doelstellingen van een opdrachtnemer (social
return)

Samen maken we Groningen
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Minder regels en meer ruimte voor ontwikkeling in de bijstand
• Vraag van iedere bijstandsgerechtigden om eens per jaar op gesprek
te komen en bied iedereen een persoonlijk ontwikkelplan aan en zoveel
begeleiding als nodig is
• Geef bijstandsgerechtigden boven de dertig meer ruimte om zich omen bij te scholen in kansrijke beroepen
• Breid het experiment met ondernemen in de bijstand uit en geef
deelnemers vertrouwen door hen vrij te stellen van sollicitatieplicht
• Experimenteer
met
verloning
van
uitkeringen:
langdurig
bijstandsgerechtigden kunnen werken met behoud van uitkering en
ontvangen stapsgewijs minder uitkering en meer loon. Centraal hierbij
moet de ontwikkeling van de werknemer staan. Verloning mag niet worden
ingezet als ‘goedkope werkgelegenheid'
• Zorg dat er altijd voldoende beschutte werkplekken zijn voor mensen
die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen. Blijf periodiek kijken
of iemand meer kan
Een nieuw thuis voor vluchtelingen
• Bied alle vluchtelingen die nog geen werk of opleiding hebben een
volledige capaciteitentest, in het verlengde van de succesvolle pilot
hiermee
• Bied mannen én vrouwen zo snel mogelijk begeleiding naar opleiding en
werk, ook als de partner die eerst in Nederland is gearriveerd al een baan
heeft gevonden
• Zorg dat elke nieuwkomer die nog geen werk heeft of opleiding volgt,
een taalstage kan lopen. Nodig alle inwoners en organisaties actief uit om
taalstages aan te bieden en ondersteun hen hierbij als dit nodig is
• Investeer in meer, ook vakgerichte schakeltrajecten naar het middelbaar
beroepsonderwijs, ook voor dertigplussers

Samen maken we Groningen
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Niemand laaggeletterd of digibeet
• Investeer nog meer in taalhuizen waar getrainde vrijwilligers
medebewoners helpen om te leren lezen en schrijven en de computer te
gebruiken
• Sla de handen ineen met meer partijen in de gemeente en regio om
laaggeletterde en digibete inwoners door te verwijzen naar taalhuizen
• Blijf investeren in bibliotheken in wijken en dorpen, zodat de stap om
boeken te lezen voor kinderen en jongeren zo klein mogelijk blijft
• Vermeld op elke brief prominent het telefoonnummer van de gemeente
en ga in gesprek als inwoners niet reageren op een brief die een reactie
vereist

Perspectief bieden bij armoede
• Vergroot de mogelijkheden voor maatwerk en verminder de administratieve
lasten door het aantal regelingen voor inkomensondersteuning terug te
brengen
• Biedt alle inwoners onder de armoedegrens een eigen gesprekspartner,
die hen ondersteunt om zo snel mogelijk duurzaam uit de armoede te
komen en zet hiervoor ook niet-gemeentelijke regelingen in, zoals het
levenlanglerenkrediet
• Toets periodiek hoe armoedegelden effectiever kunnen worden besteed
• Breid programma’s zoals ‘Kansen voor kinderen’ en ‘Positief opgroeien’
uit
Schulden aanpakken met de menselijke maat
• Geef als gemeente het goede voorbeeld: breng inwoners die een
rekening niet kunnen betalen geen extra kosten in rekening, maar breng
hen in contact met hulp
• Dring mét andere gemeenten aan bij het Rijk op betere betalingsregelingen
bij onder meer de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau
• Spreek af dat niemand vanwege een huurschuld uit huis wordt gezet als
geen vervangende woonruimte beschikbaar is
• Dring aan op het opkopen van schulden door andere partijen die daarbij
belang hebben, zoals werkgevers en zorgverzekeraars

Samen maken we Groningen
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5. Groningen groen en duurzaam
Groningen is een groene gemeente. En dat is belangrijk, want groen is goed voor de
luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het dempt klimaateffecten en stimuleert beweging.
Maar als we die gezonde en leefbare gemeente willen blijven, moeten we investeren
in nog groenere wijken en dorpen. Tegelijkertijd voelen we de nadagen van het
fossiele tijdperk nergens zo sterk als in Groningen. Daarom wil D66 naast meer
groen investeren in bijvoorbeeld lokale energieopwekking, gasloos bouwen en het
inbedden van duurzaamheid in economie, onderwijs en gemeenschap. Zo maken
we iedereen in staat om te profiteren van de energietransitie.
Groene en schone wijken en dorpen
D66 wil de komende raadsperiode laten zien dat inzetten op duurzaamheid de hele
gemeente mooier, prettiger en schoner maakt. En dat duurzaamheid en groen niet
alleen noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid, maar ook de werkgelegenheid kan
aanslingeren in deze snelgroeiende sector. Denk aan de komst van het VN-instituut
voor klimaatadaptatie, dat het toch al sterke Groningse duurzaamheidscluster aanvult.

Schone lucht in een gezonde stad
D66 dwong via een motie al af dat gemeente fors meer groen krijgt en koploper in
klimaatadaptatie wordt. Dit moet leiden tot meer bomen, groene gevels en daken,
meer waterlopen en vijvers. Meer groen vangt hitte en water op en zorgt voor betere
CO2-opvang. Dit draagt bij aan schonere lucht in de hele omgeving en helpt ons om
de gezondste gemeente van Nederland te worden. Immers: een groene leefomgeving
nodigt uit tot meer bewegen en stimuleert de hersenen. Daarom moet de gemeente
fors blijven investeren in de verduurzaming van de mobiliteit: schoon vervoer zoals fiets
en OV krijgen nóg vaker de voorrang boven vervuilende vormen van vervoer.
Groeien met groen
Groningen heeft de laatste jaren grote stappen gezet met de verduurzaming van
gebouwen, zonne-energie en het schoner maken van vervoersstromen. Toch moet er
een tandje bij, om in 2035 energieneutraal te zijn. Omdat het aantal inwoners groeit
en groen ook CO2 afvangt, willen we niet alleen meer ruimhartige compensatie bij
bouwprojecten maar extra groen.
De groene overheid
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij de vergroening van Groningen. Maar het
heeft met meer dan 3.000 medewerkers en tal van gebouwen zelf óók een grote
ecologische voetafdruk. Daarnaast heeft de gemeente een sturend effect op tal van
terreinen, via bijvoorbeeld aanbestedingen, planologische keuzes en energieopwekking.
Ook is Groningen mede dankzij D66 landelijk koploper op het gebied van duurzame
mobiliteit, met vervoer op waterstof en elektriciteit. D66 wil extra inzet op ál die terreinen.
Circulaire economie als kans
D66 wil dat circulaire economie een speerpunt wordt van het economisch beleid. Dit
is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit levert banen
op en versnelt de vergroening van de lokale economie. Daarnaast moet iedereen
kunnen meedoen in een circulaire economie. Denk aan het verduurzamen van onze
afvalstroom, het aanjagen van duurzaamheid in het onderwijs en het stimuleren van
initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie.
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Groene parken en natuurgebieden
Terwijl op mooie dagen en zwoele avonden het Noorderplantsoen vol stroomt met
stadjers, liggen andere parken er maar stilletjes bij. D66 wil dat we die andere
parken, zoals Stadspark, Westpark, Zuiderplantsoen en Kardinge, beter benutten.
Dankzij de herindeling krijgt de gemeente er niet alleen een aantal parken bij, maar
ook natuurgebieden. De diversiteit aan landschapskwaliteiten neemt daardoor toe.
En die moeten we beschermen. De parken kunnen we beter inzetten voor recreatie
en sport, terwijl we in de natuurgebieden de balans moeten bewaken. D66 wil graag
optimaal werken aan natuur- en milieudoelen. Denk daarbij aan het verbeteren van de
biodiversiteit, bijvoorbeeld van de bijenstand.
Duurzame energie doe je samen
Met de groei van de gemeente bestaat Groningen straks voor de helft uit landelijk
gebied. Vandaar dat we de ambitie hebben om ook de landbouw te verduurzamen.
D66 wil alle inwoners van de gemeente nauw betrekken bij nieuwe vormen van
energie. Inspirerende voorbeelden zijn de lokale energiecoöperatie Grunneger Power,
Zonnescholen en de Energy Schools. Wij vinden het van groot belang dat iedereen
van de energietransitie kan profiteren: studenten en gepensioneerden, huurders en
kopers, hoogopgeleiden en werkzoekenden. Daarbij spelen wind en zon een rol, maar
geothermie kan op voorwaarde van onder meer veiligheid wat D66 betreft in beeld
blijven.

Wat hebben we bereikt?
•
Eerste elektrische en waterstofbussen in Groningen gerealiseerd en per
2020 alle bussen op de hoofdlijnen elektrisch
•
Ontwikkeling routekaart en monitor over hoe we in 2035 klimaatneutraal
kunnen worden
•
Via motie klimaatadaptatie boost gegeven aan groen, biodiversiteit en
duurzaam bouwen
•
De gemeenteraad nam een 10-puntenplan van D66 aan met onder meer
voorfinanciering van maatregelen, duurzaamheidspromotie en minder regels
•
Duurzame prioritering in verkeersbeleid: fietser, voetganger, OV en dan
de auto
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Wat wil D66 concreet?
Groene en schone wijken en dorpen
• Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld
voor duurzaamheid beschikbaar, waarbinnen inwoners zelf kunnen kiezen
• Zorg voor een minder harde overgang tussen stad en ommeland, de
Hunze terug in de stad en meer groene en recreatieve routes
• Investeer extra in het afvalvrij houden van wijken en dorpen door de
BORG-norm te verhogen en stimuleer bewonersinitiatieven
Schone lucht in een gezonde stad
• Zet samen met kennisinstellingen hard in op een fijnmazig meetnetwerk
luchtkwaliteit, ook voor fijnstof
• Weeg de opnamecapaciteit van CO2 stevig mee bij alle nieuwe bomen
die we willen planten
• Stel een verkeersprogramma op waarbij schone lucht een hoofddoel is,
zie ook het hoofdstuk verkeer
Groeien met groen
• Lanceer de Groene Impuls: bij nieuwe ontwikkelingen niet alleen gekapte
bomen 1:1 compenseren maar extra groen terugplanten
• Breid het groen fors uit, onder meer vanwege klimaatadaptatie
• Bouw natuurinclusief en neem bijvoorbeeld neststenen mee in woningen bedrijfsbouw
• Maak nieuwbouw energieneutraal en zonder gasaansluiting
De groene overheid
• Agendeer duurzaamheid en circulariteit als kernpunt bij elke aanbesteding
van de gemeente, zodat markt en overheid elkaar uitdagen
• Zorg ervoor dat het wagenpark van de gemeente is in 2025 volledig af
is van de fossiele brandstoffen
• Geef alle gemeentelijke stukken een natuur- en milieuparagraaf

Samen maken we Groningen
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Circulaire economie als kans
• Stel extra middelen beschikbaar voor duurzaamheidseducatie aan
kinderen en volwassenen
• Verduurzaam de afvalstroom op zo’n manier dat de inwoners daarvan
profiteren. Een voorbeeld hiervan is diftar
Groene parken en natuurgebieden
• Zorg voor meer ecologische verbindingen tussen stad en ommeland,
zoals de Hunzezone
• Ontsluit het groen beter voor recreatie via routes en plaats meer bankjes
• Stimuleer bloemrijke akkerranden en bermen in het landelijk gebied en
voorkom verdroging, verzuring en vermesting van de bodem
Duurzaam leven doe je samen
• Stimuleer en versnel zonne- en windenergie met een beleid waarbij
direct omwonenden en (landbouw)bedrijven profiteren, bijvoorbeeld via
innovatie ateliers zoals in het sociaal domein
• Stimuleer het (deels) overnemen van groenbeheer door betrokken
inwoners en investeer er extra in
• Stimuleer het terugleveren van zelf opgewekte stroom aan het energienet
(salderen)
• Experimenteer met het inpassen van kleine windmolens bij nieuwbouw
• Start in het kader van de energietransitie een pilot voor een
energieneutrale wijk en/of een energieneutraal dorp, dat gedragen wordt
door de inwoners zelf. Laat de gemeente een ondersteuningsteam van
deskundigen aanbieden en samen met de provincie Groningen middelen
zoeken voor de uitwerking van dit plan
Noot: zie ook de hoofdstukken verkeer en wonen voor specifieke
duurzaamheidsdoelstellingen.
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6. Ruimte om te wonen en te leven
Groningen is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland om te wonen,
te werken, te studeren en te recreëren. Daarom groeit Groningen. En hard ook.
D66 wil de beperkte ruimte in het stedelijk deel van de nieuwe gemeente eerlijk
verdelen. Wij willen dat iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden.
Mét versterking van datgene wat wijken juist zo leefbaar maakt. Denk aan groen,
speelruimte en voorzieningen. Tegelijkertijd moeten we vol aan de bak met
bevingsbestendig (ver)bouwen in het oostelijk deel van de gemeente.
Wonen voor iedereen
Dat de woningmarkt in Groningen hapert, komt deels door het gebrek aan doorstroming.
Door het grote financiële gat tussen sociale huur en markthuur blijven mensen die
wel op de vrije markt kunnen huren wonen in huizen die eigenlijk bestemd zijn voor
mensen die deze huizen echt nodig hebben. De aantallen internationale studenten,
eenpersoonshuishoudens, expats en nieuwkomers op de arbeidsmarkt nemen alleen
maar toe. Daarom vindt D66 het hoog tijd voor een forse injectie van het huuraanbod:
vrije markt én sociaal. Met als primaire focus op de vrije markt in de prijsklasse net
boven de sociale huur.

Groene en leefbare wijken en dorpen
De oplossing voor de krapte in huur- en koopwoningen lijkt simpel: zorg voor meer
aanbod. Maar bouwen zet de schaarse openbare ruimte in het stedelijk deel van de
gemeente nog verder onder druk. D66 wil dat de openbare ruimte in balans blijft
met het woonaanbod. Méér groen en méér ruimte om te spelen en te sporten zorgt
ervoor dat mensen eerder naar buiten gaan, gezonder leven en elkaar gemakkelijker
ontmoeten. Ook staat D66 pal voor de groene buffers tussen de verschillende dorpen in
de nieuwe gemeente. Daarom willen we focussen op het bouwen in de bestaande stad.
Bijvoorbeeld met hoogbouw en door bestaande plangebieden zoals het Suikerfabriekterrein en De Held verder uit te werken. Zo sparen we de groene rand. Bovendien is
compact bouwen duurzamer, omdat we zo de (auto)mobiliteit beperken.
Bouwen, bouwen en bevingsbestendig bouwen
De ontwikkeling van het Suikerfabriek-terrein is volgens D66 een goed voorbeeld
voor andere projecten. De wijkontwikkeling hangt nauw samen met duurzaamheid,
gezondheid, leefbaarheid en inclusiviteit. De terreinen van de oude industriehavens in
Groningen-oost, de Reitdiepzone, Meerstad en De Held verdienen volgens D66 ook
zo’n aanpak. Het is belangrijk dat de gemeente vaart maakt, want de doorlooptijd van
planvorming tot realisatie is nog steeds hoog. We willen dat er tijdens de planvorming
in een veel eerder stadium al wordt nagedacht over parkeren, verbinding met het OV,
groen, fietsverbindingen en een soepele ontsluiting naar de ringweg. Ook willen wij het
ombouwen van kantoren naar woonruimte versoepelen.
Van inspraak naar samenspraak
Samen met bewoners en ontwikkelaars maken we afspraken over het bouwvolume,
inclusiviteit, duurzaamheid, leefbaarheid van wijken en dorpen en vergroening. D66
wil dat inwoners hierbij een nog prominentere rol krijgen. Ook de aankomende
omgevingsvisie en omgevingswet vragen van de gemeente een veel integralere kijk
op stadsontwikkeling. Inwoners weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of
dorp en daarom moet de gemeente ze in een vroeg stadium betrekken bij de plannen.
Niet alleen inspraak, maar samenspraak. Zo zorgen we samen voor leefbare wijken en
dorpen, meer draagvlak en uiteindelijk ook een soepelere realisatie.
Nieuwe en duurzame woonvormen
In bijna alle segmenten neemt de vraag naar woningen toe. Tegelijkertijd verandert
het karakter van de bevolking. Het aandeel ouderen, eenpersoonshuishoudens en
internationale studenten groeit. Er moet daarom niet alleen worden gebouwd voor
de vraag van nu, maar ook en vooral voor de vraag van morgen. D66 wil dat er meer
levensloopbestendige woningen worden gebouwd, meer ruimte voor coöperatieve
woonvormen zoals de Leyhoeve en meer duurzame woonvormen zoals de Drielanden
en de Kreken. Wij willen het gasloos bouwen versnellen, evenals het vergroenen van
daken, gevels en de overstap naar duurzame energie.

31

Wijken en dorpen waar iedereen zich thuis voelt
Nieuwkomers op de arbeidsmarkt en mensen van buiten de gemeente hebben moeite
om een plekje te vinden. Schaarste zorgt voor hogere prijzen en daardoor lukt het
bepaalde groepen mensen niet gemakkelijk om een huis te vinden in bepaalde wijken
en dorpen. Er dreigt daardoor een ongewenste spreiding, waardoor bijvoorbeeld
mensen met hogere inkomens alleen gaan wonen in bepaalde wijken, dorpen of
straten en mensen met lagere inkomens elders terecht komen. Het is van groot belang
dat inwoners van de gemeente – ongeacht hun achtergrond – elkaar blijven ontmoeten
in de wijk of het dorp, op de sportclub of op school. Daarom wil D66 investeren in
variatie, zowel in woningbouw als in voorzieningen.
Cultureel erfgoed in stad en ommeland
Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden, onze omgeving en is een
inspiratiebron voor het heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, is
het belangrijk dat erfgoed op moderne wijze wordt behouden en onderhouden. Door
de aardbevingsproblematiek staat een deel van ons erfgoed onder druk. D66 wil dat er
meer maatregelen worden genomen om ons erfgoed, zoals karakteristieke gebouwen,
te beschermen. Het duurzaam en bevingsbestendig maken van deze gebouwen is één
van onze prioriteiten, zodat deze ook voor toekomstige generaties toegankelijk blijven.

Wat hebben we bereikt?
•
Vergroening van alle stadswijken door klimaat inclusief te gaan werken
aan infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte
•
Vooruitlopend op de omgevingswet - het vereenvoudigen van regels, het
creëren van beter overzicht en het geven van ruimte voor meer lokale initiatieven.
•
Kwaliteitsafspraken met aanbieders over huisvesting internationale
studenten
•
Motie Next City: nóg betere betrokkenheid bewoners bij plannen nog
voordat het concrete projecten worden
•
Stedelijk investeringsfonds: snelle aanjager van wijk- en stadsvernieuwing
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Wat wil D66 concreet?
Wonen voor iedereen
• Maak van het realiseren van betaalbare huurwoningen prioriteit nummer
één
• Maak samen met de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, de SSH,
ondernemers en studenten, een plan om meer geschikte huisvesting te
realiseren voor (internationale) studenten
• Zorg dat sociale huurwoningen weer primair beschikbaar komen voor
mensen die anders geen betaalbare woning kunnen vinden.
• Wijs woningen passend toe: geef gezinswoningen aan gezinnen, spreid
statushouders over de gemeente en laat ouderen doorstromen zonder
huurstijging
Groene en leefbare wijken en dorpen
• Begin bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk als eerste met het planten
van bomen, zodat de wijk groen is tegen de tijd dat de eerste bewoners
er komen wonen
• Voorkom dat voorzieningen gecentraliseerd worden
• Lanceer de Green Mile: iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer
in rondje het groen kunnen lopen
• Laat de groene ruimte tussen de stad en de omliggende dorpen
onbebouwd
Bouwen, bouwen en bevingsbestendig bouwen
• Maak het gemakkelijker om leegstaande kantoren om te bouwen naar
woningen
• Investeer bij grootschalige versterking vanwege aardbevingen niet alleen
in stenen, maar ook in leefbaarheid en betrek bewoners daarbij
• Investeer alleen bij hoge uitzondering in grond, om afboekingen zoals bij
Meerstad voortaan te voorkomen
• Bouw zogenaamde wisselwoningen, tijdelijke huizen vanwege
versterking zoals in Ten Post, in de leefomgeving van de bewoners
• Zorg dat sociale huurwoningen niet alleen in de hoogste prijsklasse van
dat segment worden gebouwd
• Zorg dat lagere energielasten bij duurzame woningen ook ten goede
komen aan de bewoners
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Van inspraak naar samenspraak
• Stel samen met bewoners eisen aan projectontwikkelaars op het gebied
van inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid
• Blijf de betrokkenheid van bewoners actief bevorderen, ook als het
project af is
Nieuwe en duurzame woonvormen
• Bouw meer levensloopbestendig zodat de onstuimige groei van dit
moment niet leidt tot een niet-passend aanbod in de toekomst
• Bouw gasloos en stimuleer bij bestaande bouw de installatie van hybride
ketels, die zowel op gas als elektrisch werken
• Introduceer lagere leges voor duurzame bouw om ontwikkeling te
stimuleren
• Bied meer ruimte aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap
Wijken en dorpen waar iedereen zich thuis voelt
• Maak het gemakkelijker voor mensen om elkaar te ontmoeten en in de
buitenlucht te ontspannen door bijvoorbeeld meer bankjes in de openbare
ruimte te plaatsen
• Ga misstanden in de verhuur, zoals exorbitante huurprijzen en
buitensporig gedrag van verhuurders, actief tegen
Cultureel erfgoed in Stad en Ommeland
• Bescherm karakteristiek cultureel erfgoed in het bevingsgebied en sta
niet toe dat dorpsgezichten op grote schaal worden aangetast
• Verminder de regels voor mensen die duurzaam willen bouwen of willen
verduurzamen
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7. Zorg voor elkaar
Alle inwoners van Groningen actief en gezond. Dat is een van de grote wensen van
D66. Hiervoor is het van belang dat de omgeving mensen uitnodigt om gezond en
actief te leven. D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan niet ziek zijn,
maar gaat over het vermogen om mee te doen, ondanks eventuele sociale fysieke
of emotionele uitdagingen. Actief zijn, meedoen en het onderhouden van sociale
contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Ons
uitgangspunt is dat mensen goed in staat zijn keuzes te maken over hoe ze hun
leven en de zorg willen inrichten. En natuurlijk weet D66 dat mensen onderling niet
alles kunnen oplossen. De gemeente heeft ook een grote verantwoordelijkheid, net
als werkgevers.
Ruimte voor eigen ideeën en ervaring in de zorg
Mensen moeten zoveel mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning die
ze zelf of een dierbare nodig hebben. We willen ruim baan voor eigen initiatief, met nog
meer samenwerking tussen formele en informele zorg. Dankzij D66 is de gemeente
gestart met de innovatie-ateliers. Hierin vragen we bewoners om te komen met goede
ideeën op het gebied van preventie en ondersteuning. Dit bleek succesvol, het atelier
zorg leverde bijvoorbeld veel concrete ideeën op zoals Sietze’s Hulpexpress in Beijum
en Goeie Buurt in de Korrewegwijk en De Hoogte. D66 wil daarom blijven investeren
in het ophalen of versterken van ideeën en wil hier structureel budget voor reserveren.

Gezond en veilig opgroeien
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. D66 wil alle kinderen
en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. We gaan
ervanuit dat ze daar zelf goede ideeën over hebben en willen hen daarom een grotere
stem geven. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten
opgroeien van kinderen en jongeren. D66 wil nieuwe ouders daarom ondersteunen.
Kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien zonder geweld en daarom willen
we dat er meer aandacht voor preventie komt, bijvoorbeeld via opvoedondersteuning.
Verder vinden we dat kinderen en jongeren het recht hebben op een rookvrije jeugd
en een omgeving die uitnodigt tot gezond eten en bewegen. Hierin willen we verder
investeren.
Gelijke kansen op een goede gezondheid
Een postcode mag nooit bepalend zijn voor iemands leven. D66 vindt het
onacceptabel dat mensen in bepaalde wijken een veel lagere levensverwachting
hebben. Dankzij D66 werkt de gemeente daarom aan een gecombineerde aanpak
van gezondheidsachterstanden door middel van armoedebestrijding, onderwijs en
innovatie. Dit willen we voortzetten en uitbreiden. Sommige wijken en dorpen, zoals
Ten Boer, kampen meer met aardbevingsschade. Dit kan veel stress veroorzaken bij
mensen die hier wonen. Stress is slecht voor de gezondheid en kan generaties lang
doorwerken in levens van mensen. Daarom willen we dat inwoners van deze dorpen
en wijken kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.
Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen
D66 wil dat alle inwoners zo lang mogelijk een actief en gezond leven kunnen
leiden in hun eigen wijk of dorp en in staat zijn zelf het voortouw te nemen in het
levensloopbestendig maken van hun huis. Wat ons betreft wordt de gemeente nummer
zes op de wereldranglijst van Blue Zones. We willen ook de eenzaamheid tegengaan
door ruimte te bieden voor ontmoetingen – juist ook tussen verschillende generaties,
want eenzaamheid is niet iets wat alleen oudere mensen overkomt. Daarom zijn
we voorstander van kleinschalige, levensloopgeschikte woonoplossingen en meergeneratiewoningen. Ook zien we hoe het aantal thuiswonende mensen met beginnende
dementie toeneemt. D66 wil daarom dat Groningen een dementievriendelijke gemeente
wordt.
Goede ondersteuning voor mantelzorgers
D66 streeft naar een gemeenschap van buren, vrienden en familieleden die elkaar
de hand reiken als hulp nodig is. Hulp geven en hulp vragen zou vanzelfsprekend
moeten zijn. Bijna vijftien procent van onze inwoners geeft wel eens mantelzorg.
Daarom hebben we al veel gedaan aan de ondersteuning van mantelzorgers en willen
we hiermee doorgaan. Zo vinden we het belangrijk dat een mantelzorger hulp kan
krijgen bij het organiseren van zorg, geldzaken of een tijdelijke overname van zorg
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Hulp als het nodig is
Wanneer het even niet lukt, kijken we in deze gemeente naar elkaar om. Inwoners die
moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische
ziekte, moeten huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding
kunnen krijgen als dat nodig is. Ook willen we de psychische problemen van alle inwoners
bespreekbaar maken en laagdrempelige toegang bieden tot psychische hulp. Door
tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Zo willen we meer aandacht
voor suïcidepreventie. Verder is het essentieel om tijdig problemen te signaleren zodat
we kunnen voorkomen dat mensen dakloos worden. Wij vinden dat niemand op straat
hoeft te slapen. Opvang is nodig om mensen snel te kunnen helpen en tot rust te laten
komen. Zodat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en zelf de regie over
hun leven kunnen oppakken. Dit geldt ook voor ongedocumenteerden die niet terug
kunnen naar het land van herkomst.
Sterke, toegankelijke WIJ-teams
De WIJ-teams blijven voor D66 de belangrijkste toegang voor inwoners die bij
hulpvragen er zelf niet uitkomen en voor het aanbod van gerichte ondersteuning. Ook
hebben de WIJ-teams een belangrijke rol om buurtinitiatieven van inwoners verder
te helpen. Zo stimuleren zij mensen om elkaar te ontmoeten. D66 heeft steeds sterk
ingezet op de toegankelijkheid van de WIJ-teams, onder andere door de communicatie
van de WIJ-teams geschikt te maken voor laaggeletterden. Deze WIJ-teams moeten
laagdrempelig en toegankelijk blijven voor alle inwoners. En we willen dat in alles wat
de WIJ-teams doen, samenwerking met bewoners voorop staat. Uiteraard moeten
ze ervan uit kunnen gaan dat hun privégegevens veilig zijn bij deze teams. Verder
loopt Groningen dankzij D66 voorop in een succesvolle benadering van personen met
verward gedrag, met een crisisdienst die dag en nacht toegankelijk is en intensief
samenwerkt met onder andere de politie. D66 wil de samenwerking en bekendheid
nog verder versterken.

Wat hebben we bereikt?
•
Elke wijk een eigen WIJ-team waar iedereen terecht kan
•
Geld vrijgemaakt voor inwoners om zelf ideeën aan te dragen en uit te
voeren, via een innovatieatelier zorg
•
Pilot met online burgerdossier: inzicht in eigen gegevens
•
Rookvrije generatie op de agenda gezet: bijgedragen aan rookvrije
speeltuinen, sportparken en schoolpleinen
•
Bed, Bad, Brood en Begeleiding geboden aan ongedocumenteerden
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Wat wil D66 concreet?
Ruimte voor eigen ideeën in de zorg
• Maak voor inwoners inzichtelijk wat anderen op het gebied van zorg en
ondersteuning doen, zodat zij de kans hebben om het anders of beter te
doen
• Maak structureel budget vrij om te experimenteren met vernieuwende
ideeën
Gezond en veilig opgroeien
• Investeer in opvoedondersteuning voor alle nieuwe ouders, in
groepsverband en zo nodig ook individueel
• Investeer in nieuwe manieren om jeugdzorg zo laagdrempelig mogelijk
te maken
• Verminder het aantal verkooppunten van tabak, verbeter voorlichting op
scholen en investeer effectieve ondersteuning om duurzaam te stoppen
met roken
• Reageer alert op problemen en gedragsstoornissen van jongeren en
maak deze bespreekbaar op scholen
Gelijke kansen op goede gezondheid
• Experimenteer met een ongelabeld budget per gezin, zodat problemen
met geld, gezondheid en werk in onderling verband kunnen worden
aangepakt
• Bevorder expertise bij WIJ-teams over aardbevingsschade
• Wijs bewoners in buurten met aardbevingsschade proactief op
beschikbaar hulpaanbod en stel hiervoor budget beschikbaar
Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen
• Investeer in slimme zorgtechnologie (eHealth) waardoor mensen langer
in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen
• Maak van Groningen een dementievriendelijke gemeente
• Start een experiment waarbij inwoners die zorgbehoevende ouders in
huis willen nemen een bijstandsuitkering ontvangen, vrijstelling krijgen van
de kostendelersnorm
• Maak levensloopbestendig bouwen een uitgangspunt van gemeentelijk
bouwbeleid en denk mee over oplossingen als regels in de weg zitten
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Goede ondersteuning voor mantelzorgers
• Zet erop in dat de gemeente erkend wordt als mantelzorgvriendelijke
werkgever
• Dring aan bij gemeentelijke partners om werknemers de ruimte te geven
voor mantelzorg
• Blijf investeren in respijtzorg, inclusief de ontwikkeling van nieuwe
vormen van respijtzorg
• Zet meer in op digitale vormen van mantelzorgondersteuning, zoals
WeHelpen
Hulp als het nodig is
• Zorg ervoor dat mensen zo nodig snel terecht kunnen op een plek voor
beschermd wonen en ook weer zo snel mogelijk kunnen doorstromen
• Geef iedereen die het echt nodig heeft, toegang tot huishoudelijke hulp
en begeleiding op maat
• Blijf aandringen bij het Rijk op een voorziening voor bed, bad, brood en
begeleiding voor ongedocumenteerden en bied dit zelf aan, zolang het
Rijk dit nog niet doet
• Blijf een persoonsgebonden budget aanbieden en experimenteer met
een regelarm persoonsgebonden budget
Sterke, toegankelijke WIJ-teams
• Geef WIJ-teams de ruimte om zelf te bepalen wat nodig is om inwoners
te bereiken en betrekken
• Geef WIJ-teams de ruimte om meer samen te werken met bewoners
door regels die dit de weg zitten, weg te nemen
• Geef bewoners zeggenschap over wat het WIJ-team doet en hoe het dit
doet
• Stimuleer de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
wijken en dorpen, huisartsen, praktijkondersteuners en Wij-teams
• Investeer verder in het succesvolle beleid voor suïcidepreventie.
• Investeer in nieuwe manieren om psychische klachten bespreekbaar te
maken
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8. Ruim baan voor sport en bewegen
Voldoende sporten en bewegen draagt bij aan het welzijn van iedereen. Sport
maakt in meerdere opzichten weerbaar en draagt bij aan een gezonde en vitale
bevolking. Sport is ook een prachtig verbindend en inspirerend element in onze
gemeente. Investeren in sport en bewegen is een investering in onze gemeenschap.
Daarom wil D66 de komende jaren nog meer mensen in beweging krijgen op de
manier die bij hen past. Dat kan via sportverenigingen of door samen te werken
met sportbedrijven, zoals fitnesscentra en zelfstandige bootcamp- en looptrainers.
Ook kan de gemeente meedoen aan het faciliteren van sporten die mensen zelf
organiseren.
De hele gemeente in beweging
Hoewel Groningen een sportieve gemeente is, geldt dat nog niet voor alle inwoners.
Niet iedereen is gewend om voldoende beweging deel te laten zijn van de eigen
leefstijl. Een doeltreffend beleid dat bijdraagt aan een actieve leefstijl van inwoners
is daarom van groot belang voor een gezonde en vitale bevolking. D66 zet daarom
in op doeltreffende leefstijlprogramma’s en het gebruik van slimme technologie die
sportvraag en sportaanbod slimmer verbindt. Met als doel: een afname van het aantal
inactieve inwoners. Investeren in het activeren van wie nog niet zo actief is, is een
investering in iedereen.

Een goede start voor de jeugd
Bijna een op de zeven kinderen heeft overgewicht. Gezond eten en voldoende sporten
en bewegen dragen bij aan gezond ouder worden. Wie in zijn kinderjaren met plezier
sport en zich ontwikkelt als sporter, is op latere leeftijd geneigd om actief te blijven. Wie
voldoende sport en beweegt zit beter in zijn vel en realiseert vaak betere leerprestaties.
Daarom vindt D66 het essentieel dat alle kinderen en jongeren in de gemeente onder
leiding van een vakleerkracht kennis kunnen maken met sportmogelijkheden. Verder
vragen we meer aandacht voor een sportieve, actieve leefstijl op jonge leeftijd, met
nadruk op inactieve kinderen.
Toekomstbestendige sportverenigingen
Binnen de gemeente zijn relatief veel sportverenigingen actief, vaak met een lange
traditie. Leden en vrijwilligers vormen de basis voor deze sportverenigingen; zij zorgen
voor een bloeiend verenigingsleven voor hun leden. Maatschappelijke veranderingen
leiden er echter toe dat niet alle leden de tijd vinden om als vrijwilliger te kunnen
bijdragen. Ook verandert de vraag van (potentiële) leden. Zo worden vaste trainingstijden
en bijkomende verplichtingen vaker als lastig ervaren. Steeds meer mensen sporten
buiten de sportvereniging. D66 wil graag dat de gemeente beleid ontwikkelt om
de verenigingen toekomstbestendig te maken, zodat zij ook in de toekomst hun
waardevolle rol in het veranderende sportlandschap blijven spelen.
Een beweegvriendelijke openbare ruimte
De afgelopen periode heeft het gemeentelijk programma ‘de Bewegende stad’ ertoe
geleid dat mogelijkheden om te sporten en te bewegen een integraal onderdeel zijn
geworden in plannen voor gebiedsontwikkeling. Daardoor pakken inwoners sneller de
fiets of verplaatsen ze zich te voet. Deze ingezette trend willen we verder versterken
en uitbreiden. Tevens willen we de beweegvriendelijke openbare ruimte nóg geschikter
maken voor mensen die zelf georganiseerd willen sporten, op voor hen passende
momenten.
Elke sporter telt mee
Sinds 2014 sport de meerderheid van alle sportende Nederlanders buiten
verenigingsverband en hun aandeel neemt elk jaar toe. D66 wil daarom ook aandacht
en ondersteuning bieden aan deze vrije sporters’. Dit betekent dat ook deze sporters
vertegenwoordigd dienen te worden bij gesprekken en besluitvorming over sport en
bewegen. D66 vindt dat het niet uitmaakt in welk organisatieverband iemand sport;
elke sporter telt mee.
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Gemeente van topsporttalent
Sporttalentontwikkeling is wat D66 betreft een belangrijk thema voor onze hele
gemeente. We willen jonge sporttalenten en hun coaches optimale condities
bieden om hun talent optimaal te kunnen ontwikkelen. Veelal is daar geen of
weinig overheidsbemoeienis voor nodig omdat sportorganisaties dit uitstekend
zelf organiseren. Toch zijn coördinatie en samenwerking gewenst om een optimaal
topsportklimaat daadwerkelijk te verwezenlijken. Met dit doel werd de ‘Topsporttafel’
gestart. D66 koestert de inspirerende kracht van topsport en topsporttalenten en
wil daarom het topsportklimaat in Groningen verder versterken in co-creatie met de
sportpartners.
Sportevenementen
Grote sportevenementen brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de gezamenlijke
identiteit van de gemeente. Topsportevenementen bieden daarnaast een podium voor
onze nationale en lokale talenten. Daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan
Groningen-sportstad door jaarlijks een aantal grote sportevenementen te organiseren
die van aantoonbare waarde zijn voor de gemeente. Zwel op topniveau als voor de
recreatiesport en bij voorkeur gecombineerd met side-events voor kinderen, bedrijven
en andere specifieke doelgroepen. We zoeken verder naar mogelijkheden om de
sportevenementenkalender van de gemeente een meer divers en deels, stedelijk
karakter te geven; naast traditionele sporten, passen bijvoorbeeld ook ‘urban- en
freestyle sportevenementen’ bij het grootstedelijke en multiculturele karakter van
Groningen.

Wat hebben we bereikt?
•
Voor het eerst in zeventig jaar was er een coalitieakkoord met specifieke
aandacht (een volledig hoofdstuk) voor sport en bewegen
•
Er zijn middelen vrijgemaakt om het tweede uur gym in aandachtswijken
door een vakdocent te kunnen laten verzorgen
•
Er wordt na een succesvolle D66-motie, een mountainbikeroute
gerealiseerd
Meer dan honderd potentiële vrijwilligers die thuis zaten, werden door
•
de vrijwilligersmakelaar van de ‘Verenigbare Club’ - een sociale onderneming succesvol gematched met een vacature bij een sportvereniging
•
Er werd twee miljoen extra geïnvesteerd in uitbreiding van
sportaccommodaties en er wordt een nieuwe sporthal in het Europapark
gebouwd.
•
Er werden ‘Urban Gyms’ (outdoor fitness accommodaties) gerealiseerd
aan de Vrydemalaan, in Laanhuizen, in het Diamantpark, en aan de Oosterhaven
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Wat wil D66 concreet?
De hele gemeente in beweging
• Ontwikkel één online gratis ‘Groninger Sport-App’ waarin alle
sportmogelijkheden, binnen en buiten verenigingsverband, inclusief
sportondernemingen, eenvoudig te vinden is
• Integreer in deze app de beschikbaarheid van accommodaties (zoals nu
via sport050) en sportconcepten zoals de Sportpas en de Sportladder
• Focus nog meer op de inactieve groepen en op (leefstijl)programma’s
die daadwerkelijk leiden tot activering van deze mensen
• Vraag sportbedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen
door deel te nemen aan de Stadjerspas, waardoor het aantal en type
sportaanbieders waarvoor de Stadjerspas korting geeft, kan toenemen
Een goede start voor de jeugd
• Realiseer samen met de schoolbesturen dat alle basisschoolleerlingen
in onze gemeente minimaal twee keer per week Bewegingsonderwijs van
een vakleerkracht krijgen
• Realiseer op termijn, middels cofinanciering met de rijksoverheid, in
aandachtswijken drie uur gym door vakleerkrachten
• Ondersteun scholen en sportverenigingen die initiatieven ondernemen
tot de invoering van de verlengde schooldag met sport als belangrijk
onderdeel
Toekomstbestendige sportverenigingen
• Start een fonds voor deskundigheidsbevordering van sportbestuurders,
onder andere op het gebied van het (financieel) versterken en
toekomstbestendig maken van sportverenigingen
• Help sportverenigingen om een inclusief en veilig klimaat te creëren voor
alle leden
• Beloon sportverenigingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen door actief de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke
partners in wijken en dorpen
• Schaf de kunstgrasvelden vanwege de mogelijke ecologische effecten
gefaseerd af en ga actief op zoek naar gezonde alternatieven
• Breid het ‘gelijke speelveldbeleid’ uit en maak samen met alle
sportverenigingen gelijkwaardige en transparante afspraken over de
rekening en het risico van eigenaarschap van sportaccommodaties
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Een beweegvriendelijke openbare ruimte
• Maak nog meer fietsroutes aantrekkelijker en veiliger
• Weer scooters zo veel mogelijk van de fietspaden
• Doe nog meer om de openbare ruimte sport- en beweegvriendelijk
maken, bijvoorbeeld door de aanleg van trailrunning- en MTB-tracks,
wandel- en hardlooproutes en fietspaden die ook geschikt zijn voor
wielrenners, skaters en boarders
• Investeer volop in sportvriendelijke openbare ruimte zodat eenieder op
een voor hem of haar geschikt moment, zelf of met anderen, kan sporten
Elke sporter telt mee
• Laat in gesprekken over sportbeleid met alle sporters en sportaanbieders
ook de stem horen van de ‘vrije (ongeorganiseerde) sporter’
• Verwijder onnodige barrières en regels voor (sociale) sportondernemers,
ZZP-ers en sportaanbieders die niet commercieel zijn georganiseerd,
zoals stichtingen
• Geef deze aanbieders zoveel mogelijk een gelijkwaardige positie ten
opzichte van sportverenigingen wat betreft mogelijkheden en beperkingen
en hun rol in het in beweging zetten van mensen
• Ondersteun sportverenigingen die openstaan voor de veranderende
sportbehoefte die onder andere vraagt om een divers en flexibeler
sportaanbod
Gemeente van topsporttalent
• Stel samen met de provincie en onderwijsinstellingen een sporttalentcoördinator aan die zorgt voor afstemming tussen de inspanningen van
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente
• Adopteer met de grote onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs
en het mbo vier Regionale Trainingscentra en maak gebruik van elkaars
expertise en accommodaties
• Vorm Martiniplaza om tot het hart van de Groningse indoor topsport
voor topclubs zoals Donar: de Martini Topsport Arena
• Realiseer een ‘Top-trainingshal’ in Martiniplaza, waar Groningse
topsporttalenten samen kunnen trainen en kennis van topcoaches van
verschillende sporten samenkomt
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Sportevenementen
• Zorg ervoor dat Groningen om de twee jaar een groot internationaal
topsportevenement met internationale uitstraling en media-aandacht
welkom kan heten
• Ondersteun de ambitie voor het WK Wielrennen in Groningen en Drenthe
• Werk samen met organisatoren van sportevenementen om tot een
helder plan te komen met extra activiteiten voor verschillende doelgroepen
• Nodig ‘urban- sportevenementen’ uit die passen bij het grootstedelijke
karakter van de stad, zoals een groot skate- of boulder-evenement met de
Martinitoren op de achtergrond
• Geef ruimte aan outdoor-sportevenementen die passen bij het groene
karakter van de natuur in de gemeente, zoals trailrunning- en mountainbikeevents
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9. De fiets op één
Verkeer heeft een grote invloed op de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Maar
ook op onze lokale en regionale economie. Daarom zet D66 de fiets op één. Fietsen
heeft een positieve invloed op ruimte, luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid.
Tegelijkertijd vraagt de groei van de gemeente óók om investeringen in openbaar
vervoer en de auto, inclusief verbindingen met het westen en Duitsland. Daarnaast
wil D66 slimmer omgaan met parkeerruimte, vervoersoplossingen beter koppelen
en scootervrije fietspaden. Ook willen we minder verkeer in de binnenstad en in
woonstraten van wijken en dorpen. Tot slot willen we de ingezette verduurzaming
van mobiliteit nóg verder versnellen.
Ruim baan voor de fiets
Het populairste vervoersmiddel van de Groninger heeft dankzij D66 een forse impuls
gekregen en willen verder. We willen niet alleen dat mensen meer gaan fietsen binnen
de gemeente, maar ook erbuiten. De Nederlander woont gemiddeld 23 kilometer van
z’n werk. D66 streeft ernaar dat het fietsgebruik voor woon-werkritten fors stijgt. Dit
kan dankzij de opkomst van e-bike en speed pedelec. Denk aan verbetering van de
(snel)fietspaden, betere verbindingen naar omliggende dorpen, meer bewaakte en
beschermde fietsenstallingen, meer groene golven, fietstunnels, vaker voorrang en
meer fietsstraten. D66 wil tevens een nieuwe fietsparkeergarage in de binnenstad
realiseren, bij voorkeur aan de westelijke kant van de stad.

Minder files en opstoppingen
De auto is belangrijk voor veel inwoners van de gemeente. De centrumfunctie van de
stad blijft verkeer aanzuigen. Dat willen we het liefst ondervangen met OV en snelfiets,
maar dat kan niet altijd. Nieuwe verbindingen blijven belangrijk. De opgave voor de
stad is het terugdringen van het sluipverkeer naar de ring. Daarom heeft D66 zich
met succes ingezet voor extra afslagen van de nieuwe zuidelijke ring en willen we de
verdeelfunctie van de ring versterken. Zo wordt het rustiger in de wijken rondom de
binnenstad. De aanleg van nieuwe wegen mag geen barrière vormen tussen wijken
en dorpen en de gemeente moet bewoners van de hele gemeente vanaf dag één
betrekken bij de plannen.
Veilige wijken en dorpen
Dankzij D66 is er de vorige periode fors meer geld vrijgekomen voor verkeersveiligheid.
We hebben daarbij altijd de veiligheid rondom scholen benadrukt. We vinden het
belangrijk dat onze jongste inwoners vanaf dag één met de fiets of te voet naar
school gaan. Dat ontlast de straten, het is gezond, stimuleert bewegen en bevordert
de luchtkwaliteit. Bovendien: jong geleerd is oud gedaan. Verkeersstromen bepalen
in sterke mate de toegankelijkheid van wijken en dorpen voor zowel kinderen als
senioren en mensen met een beperking. Wat voor de automobilist een verbinding is,
ervaren veel anderen als een barrière. Daarom wil D66 blijven inzetten op autoluwe
woonstraten en centra in onze wijken en dorpen.
Nieuwe spoorverbindingen
D66 heeft zich al meermaals uitgesproken voor een station in Hoogkerk. Dat is gunstig
voor Hoogkerk en de nieuwe wijken in west en kan ook helpen om de drukte in de
bus en op de weg tegen te gaan. Een slimme koppeling tussen station Hoogkerk en
het transferium kan ook de ring ontlasten. Onze inzet voor meer treinen van en naar
de randstad en Leeuwarden blijft onverminderd groot. We willen vooral graag dat er
een veel snellere verbinding met de randstad komt, maar we blijven ook de Wunderline
naar Bremen en Hamburg.
Koppel vervoersvormen
Hoewel de ontwikkelingen rondom OV-fiets en de koppeling bus-auto op onze
transferia landelijk aanzien genieten, kan het nog beter. De zogenaamde ‘last mile’,
het laatste deel van de reis, is vaak bepalend voor de keuze die mensen maken.
Het aanbieden van fietsen en deelauto’s op transferia, het gewenste treinstation bij
Hoogkerk en bij dichte bebouwing en bedrijfsclusters als Europapark en Zernike kan
veel opleveren. Slimme technologie kan mensen helpen bij het navigeren en geven
inzicht in de beschikbaarheid van vervoersvormen en parkeerplaatsen.
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Slimmer parkeren
Per auto telt Nederland zes parkeerplekken. Maar omdat ruimte beperkt is en we
duurzaamheid voorop stellen, wil D66 met inwoners kijken hoe we straatparkeren
kunnen terugdringen. We stimuleren autodelen en we willen vrijgekomen plekken
‘teruggeven’ aan de straat. Bewoners kunnen er dan zelf voor kiezen om hun straat
te vergroenen en leefbaarder te maken. Ondernemers krijgen de ruimte om terrassen
te maken op vrijgekomen parkeerplaatsen. In de binnenstad willen we straatparkeren
zoveel mogelijk weren. Daarom stimuleren we buurtstallingen en P+R-terreinen. We
willen per locatie bepalen hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars bouwen, afhankelijk
van het type bewoning en de nabijheid van bijvoorbeeld OV.
Schone lucht door duurzaam vervoer
D66 heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op schone lucht, door prioriteit te geven
aan duurzame vormen van mobiliteit boven vervuilende. Denk aan scooters op de
rijbaan, het gemeentelijk wagenpark op waterstof of elektriciteit en samen met het
OV-bureau het verduurzamen van bussen en treinen. Daarmee wil D66 vol energie
verder. Tegelijkertijd is het van belang om beter te meten wat deze inspanningen
bijdragen aan onze lucht. Niet alleen met de twee meetpunten van het RIVM, maar
ook locatiespecifiek. Daarna willen we dat er een verbeterplan komt, niet alleen op het
gebied van CO2 maar ook rekening houdende met (ultra)fijnstof.

Wat hebben we bereikt?
•
Een investeringsagenda van 85 miljoen voor de fiets
•
Extra geld voor stallingen in de wijken en 5.000 extra plekken bij het
nieuwe station
•
Nieuwe fietsroutes: bijvoorbeeld Helperzoom en via Selwerd naar Zernike
•
Bij de belangrijkste knooppunten een P+R met OV en fietsvoorzieningen
•
Nóg meer aandacht voor verkeersveiligheid: drie miljoen extra
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Wat wil D66 concreet?
De fiets op één
• Maak een aanvalsplan voor het terugdringen van files met behulp van
de fiets en neem daarin routes vanuit met name Ten Boer, Haren, Leek/
Roden en de fietssnelweg naar Assen mee
• Creëer betere oost-westverbindingen in de stad, via bijvoorbeeld een
groene golf op de Van Iddekingeweg of een nieuw fietspad
• Verbied scooters op het fietspad te rijden
• Maak een tunnel voor de snelfietsroute naar Zernike, onder de Eikenlaan
door
• Bouw een nieuwe fietsparkeergarage in de binnenstad, bij voorkeur aan
de westelijke kant
Minder files en opstoppingen
• Dring het sluipverkeer in de binnenstad, wijken en dorpen terug via
campagnes en maatregelen en zet de ring op één
• Verbind wegen primair met de ring in plaats van wijken onderling
• Faciliteer autodelen door initiatieven te ondersteunen en speciale
parkeerplekken te regelen
Veilige wijken en dorpen
• Zorg dat verkeersveiligheid rondom scholen topprioriteit nummer één
blijft
• Maak centra in wijken en dorpen fiets- en voetgangersvriendelijker
• Ga met alle scholen in gesprek zodat het verkeersexamen overal weer
terugkeert
• Verruil bij werkzaamheden in 30KM-zones asfalt voor klinkers
Nieuwe spoorverbindingen
• Zet maximaal in op een nieuw station in Hoogkerk
• Pak door met de Wunderline naar Bremen/Hamburg
• Creëer een verbinding van één tot maximaal anderhalf uur naar de
randstad
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Koppel vervoersvormen
• Maak een plan voor het combineren van transferia met huur-, leen- of
eigen fietsen
Slimmer parkeren
• Geef bewoners en ondernemers meer regie over hun straat. Als
ze parkeerdruk kunnen laten afnemen, geef ze dan de gewonnen
parkeerplaatsen terug voor bijvoorbeeld deelauto, groen, terras of
speelplaats
• Maak parkeernormen locatie- en bewonersspecifiek. Minder
parkeerplaatsen vlakbij een station of bij kleine studio’s, reguliere normen
bij bebouwingen aan de rand van de stad
• Vergroen parkeerplaatsen met grastegels
Schone lucht door duurzaam vervoer *
• Creëer zo snel mogelijk een milieuzone in de binnenstad voor scooters
en werk een plan uit voor een algehele milieuzone
• Zorg dat in 2025 de hele binnenstad uitstootvrij is
• Creëer meer laadplekken en palen voor elektrisch vervoer en vervoer op
waterstof
• Versnel de vergroening van het OV nog sterker
* zie ook hoofdstuk duurzaamheid
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10. Onze levendige binnenstad
Stijgende bezoekersaantallen, veel minder leegstand, vergroening én meer ruimte
voor voetgangers en fietsers. De Groningse binnenstad floreert als nooit tevoren.
D66 heeft zich hiervoor stevig ingezet en wil nu doorpakken met de rest van de
binnenstad. We willen dat er met de komst van het Forum en de Nieuwe Markt één
grote binnenstad ontstaat, van Westerhaven tot Kattendiep. Door te snoeien in de
ruimte voor bussen en auto’s creëren we nog meer ruimte voor groen, bezoekers
én ondernemers.
Eén ongedeelde binnenstad
De functie van de binnenstad verandert. Waar men vroeger puur kwam voor het
winkelaanbod, komen mensen steeds vaker en langer naar de stad om er te verblijven.
Dit betekent dat de gemeente nog meer moet inzetten op het verhogen van de
verblijfskwaliteit, zoals in de nieuwe Astraat prachtig is gelukt. Wat betreft D66 pakken
we nu door. We willen werken aan één ongedeelde binnenstad, van Westerhaven tot
Nieuwe Markt, Forum en Schuitendiep. En van het nieuwe stationsgebied tot en met
Noorderplantsoen. Daarbij stellen we de mens centraal. Dus meer plek voor ontmoeting
en gesprek en minder ruimte voor asfalt.

Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard
Terwijl in veel andere steden de grachten het decor vormen van levendigheid is de
Groningse Diepenring vooral een parkeerplaats. D66 heeft via een motie afgedwongen
dat het aantal parkeerplekken substantieel afneemt om plaats te maken voor groen,
bankjes, terrasjes, speeltoestellen of een boulevard. D66 wil dat het water beter
benut wordt en dat de Diepenring integraal onderdeel wordt van de binnenstad. Zo
betrekken we het Noorderplantsoen en de binnenstad-noord beter bij het stadshart.
Goed nieuws voor bezoekers én ondernemers.
De groene en diverse binnenstad
De binnenstad van Groningen is voor de meeste mensen in de eerste plaats een
gebied om recreatief te verblijven, een evenement te bezoeken of te winkelen. Om de
levendigheid in de stad in stand te houden, willen we de woonfunctie van de binnenstad
versterken. Binnenstedelijk wonen is populair en de binnenstad moet niet verworden
tot een gebied waar je alleen maar kunt kopen en waar het verder stil is. Daarom moet
de binnenstad versneld groener en kindvriendelijker worden. We willen er niet alleen
bomen bij, maar ook groene gevels, daktuinen, speeltoestellen en parkjes.
Schone lucht en verkeersluw
De luchtkwaliteit is aantoonbaar verbeterd, mede omdat eerst auto's en daarna
bussen zin geweerd. D66 heeft nu ook een motie ingediend om scooters te weren uit
de binnenstad. Deze stoten tot 1.500 keer zoveel fijnstof uit als een bestelbus. Met
slimmere stadsdistributie en een brede milieuzone willen we de luchtkwaliteit verder
verbeteren én de mobiliteit verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om luchtkwaliteit,
maar óók om slim omgaan met schaarse ruimte.
Toegankelijkheid is de norm
D66 wil dat de binnenstad er voor iedereen is. Oók voor mensen die minder goed
ter been zijn, of een visuele beperking hebben. Als we de binnenstad groter maken,
spreiden we ook de drukte. Verder wil D66 meer aandacht in de openbare ruimte
voor een logische ordening in bijvoorbeeld uitstallingen, (fiets)parkeren en terrassen.
Bij een toegankelijke binnenstad horen verder goede openbare toiletten, afspraken
met ondernemers en aandacht voor belijning, rubbertegels en stoepranden. Nu de
binnenstad wordt aangepakt, moet toegankelijkheid de norm worden.
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Nieuw station als verblijfsgebied
Tussen 2018 en 2022 gaat het stationsgebied op de schop. D66 heeft er steeds
voor gepleit dat we deze kans aangrijpen om het hele gebied aan te pakken. En met
succes. Het nieuwe station wordt een prachtig verblijfsgebied. Wij willen extra accenten
plaatsen op het gebied van vergroening van de pleinen, duurzaamheid, fietsparkeren
en parkeren voor elektrische auto’s. De bezoeker van de stad moet een warm gevoel
krijgen bij z’n entree en via een mooi en groen voor- of achterplein de stad tegemoet
treden.

Wat hebben we bereikt?
•
Een investeringsagenda voor de complete binnenstad, van Diepenring
tot Zuiderdiep en van Westerhaven tot Schuitendiep
•
Minder verkeer waardoor het voetgangersgebied met 20% wordt vergroot
•
Nieuwe pleinen zoals bij A-Kerkhof en Minervaplein en meer ruimte op
de Grote Markt
•
Parkeervisie: meer ruimte voor groen en de stad, minder voor auto’s
zoals op de Diepenring
•
Een wekelijkse koopzondag: keuzevrijheid voor ondernemers
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Wat wil D66 concreet?
Eén ongedeelde binnenstad
• Ga door om de vernieuwing van de binnenstad samen met inwoners te
doen
• Blijf nadrukkelijk inzetten op een fontein op de Grote Markt
• Creëer meer speelplekken zodat de binnenstad nog geschikter wordt
voor gezinnen
• Leg een hardlooproute aan door de binnenstad
Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard
• Vergroen de Diepenring en creëer meer ruimte om te verblijven
• Haal zo veel mogelijk auto’s weg en zorg voor een alternatief voor
bewoners
• Onderzoek hoe kunst en cultuur de grachten kunnen verfraaien
Schone lucht en verkeersluw
• Kijk hoe snel er naast de milieuzone voor scooters ook een algehele
milieuzone kan komen
• Stem bevoorradingsstromen beter af en onderzoek over er gezamenlijke
bevoorrading per branche of sector mogelijk is
Toegankelijkheid is de norm
• Realiseer duizenden extra fietsparkeerplekken, zowel in stallingen met
oplaadmogelijkheid als op rustigere plekken in de openbare ruimte
• Houd bij ontwerp integraal rekening met alle mogelijke beperkingen van
mensen
• Zorg voor extra openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn
• Garandeer het voortbestaan van gehandicaptenparkeerplaatsen
De groene en diverse binnenstad
• Onderzoek of er naast de uitvoering van de plannen van klimaatadaptatie
tenminste één iconisch gebouw op een zichtlocatie een groene gevel kan
krijgen
• Beperk de mogelijkheid om gebouwen in de historische binnenstad te
verhogen en bescherm erfgoed. Sta uitzonderingen alleen toe als deze
voldoen aan een kwalitatieve toets
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Nieuw station als verblijfsgebied
• Vergroen het nieuwe voor- en achterplein
• Elektrificeer de nieuwe parkeergarage (deels)
• Onderzoek of er een waterstoftankinstallatie in het gebied kan komen
• Zorg voor voldoende fietsenstallingen
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11. Cultuur bruist en verbindt
Groningen is een levendige stad, dé cultuurstad van het Noorden. De hele gemeente
bruist van de festivals, horeca en bedrijvigheid. Dat willen we zo houden. Culturele
voorzieningen verbinden namelijk mensen onderling, inspireert hen en maakt hen
vaak gelukkig. Daarnaast dragen deze voorzieningen bij aan beter onderwijs,
kunnen ze positieve effecten hebben op de gezondheid, stimuleren ze een actieve
deelname van inwoners aan de samenleving of dragen bij aan de gemeenschapszin.
Kunst en cultuur kunnen goed worden ingezet voor educatieve doeleinden en
leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie en een
aantrekkelijk leefklimaat.
Cultureel aanbod
Het cultureel klimaat in de gemeente is veelzijdig en aantrekkelijk. Zo kijkt D66 uit
naar de opening van het Groninger Forum in 2019 waar inwoners en bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten of een bezoek te brengen aan een van de mooiste bibliotheken van
Nederland, het Filmhuis of een van de doe-pleinen voor kinderen. Het Groninger Forum
is een mooi voorbeeld van hoe openbare voorzieningen en stedelijke ontwikkeling hand
in hand kunnen gaan. Maar het culturele aanbod kan nóg beter: D66 wil de komende
jaren stevig investeren in de kunst- en cultuursector om de landelijke bezuinigingen van
de vorige jaren te compenseren. Zo ontstaat meer ruimte voor creativiteit, vernieuwing
en aanbod in de sector en tegelijkertijd een betere arbeidsmarkt voor kunstenaars.

Versterk de Noord-Nederlandse samenwerking
D66 kijkt over de grenzen van de gemeente heen en heeft stevig ingezet op
samenwerking tussen de gemeente en de provincie op kunst- en cultuurgebied.
Deze samenwerking willen we in de toekomst met kracht voortzetten. Wij vinden dat
overheden samen de culturele infrastructuur verder moeten versterken, zodat de inhoud
centraal kan staan. Mede op initiatief van D66 is er stevig geïnvesteerd ‘We the North’,
een vierjarig cultuurprogramma van de provincies Friesland, Groningen, en Drenthe,
en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Dit heeft geleid tot een
toename van regionale investeringen in kunst en cultuur en meer interactie tussen de
grote Noord-Nederlandse steden. Groningen ligt op de as Randstad-Hamburg en kan
grote artiesten daardoor een extra speelavond bieden als zij tussen beide gebieden
heen en weer reizen.
Creatieve broedplaatsen stimuleren
Groningen is voor veel mensen met een creatief beroep een aantrekkelijke stad
om zich te vestigen. Het beroepsonderwijs levert ieder jaar veel nieuwe, creatieve
ondernemers af, die de stad vooruit helpen met hun innovatieve ideeën. Creatieve
broedplaatsen vormen een belangrijke schakel in talentontwikkeling. Ook beginnende
creatievelingen krijgen de kans om zich hier te ontwikkelen. Als kleine en grote
organisaties samenwerken, levert dat vaak mooie kansen op voor iedereen. Wij willen
deze kansen waarborgen. Hiervoor heeft D66 zich ingezet en daar willen we in de
toekomst graag mee doorgaan.
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Evenementen en festivals
Groningen kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan festivals en evenementen.
Hierdoor heeft Groningen internationaal naam gemaakt als popstad. D66 wil dat we
die reputatie blijven waarmaken door te investeren in poppodia als Vera en Simplon
en door populaire popfestivals als Kadepop en Eurosonic/Noorderslag goed op de
kaart te zetten. Daarmee behoudt Groningen haar internationale reputatie als tweede
popstad van Nederland. Groningen is ook een aantrekkelijke plek voor festivals als
Paradigm en Dance & Hardstyle In The Park en food festivals. Zolang dergelijke
festivals niet langdurig of onevenredig overlast veroorzaken, vindt D66 het belangrijk
dat de gemeente dergelijke bruisende initiatieven ruim baan geeft.
Cultuur verbindt
Kunst en cultuur kunnen op meerdere manieren een positief effect hebben. Net als
sport kunnen kunst en cultuur een rol spelen om mensen te activeren en hun talenten
te laten ontdekken. Kunst en cultuur kunnen zelfs bijdragen aan de gezondheid van
mensen en voorkomen dat ze ziek worden of zorg nodig hebben. Vooral voor zelfstandig
wonende ouderen is kunstparticipatie een beproefd recept om vitaal te blijven. Zingen,
schilderen, filmen en dansen: kunst en cultuur brengen kleur aan het dagelijks leven
van ouderen. Kunstparticipatie zorgt voor voldoening, regelmatige bezigheden en
nieuwe contacten. Hiervoor zijn laagdrempelige, goed bereikbare activiteiten nodig
op wijk- en dorpsniveau. D66 wil inwoners zelf de kans geven om samen culturele
activiteiten te ontplooien in hun eigen omgeving.
Cultuureducatie
Het is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ze kennismaken met
kunst en cultuur. Daarom wil D66 dat alle kinderen uit de gemeente hiermee kennis
maken, vooral als ze van huis uit hiervan weinig meekrijgen. Kinderen leren door kunst
en cultuur betekenis te geven aan de wereld om hen heen en ontdekken hun plek in
de wereld. Het maakt ze creatiever, slimmer en het heeft positieve effecten op hun
leerprestaties. Er is de afgelopen jaren door de gemeente dan ook veel geïnvesteerd
in cultuureducatie. Zo heeft D66 in een motie de gemeente opgeroepen het project
‘Meer muziek in de Klas’ in de toekomst voort te laten bestaan. Ook hebben we ervoor
gezorgd dat alle kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met
kunst en cultuur door de zogenaamde ‘cultuurhopper’. D66 wil de komende jaren
blijven investeren in cultuureducatie zodat nog meer kinderen en jongeren hiervan
kunnen profiteren.
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Cultureel erfgoed
Na de gemeentelijke indeling ontstaat er een unieke situatie op het gebied van immaterieel
cultureel erfgoed doordat er in onze gemeente drie verschillende Nedersaksische
streektalen worden gesproken: het Stads-Gronings, Het Hogelands en het Gorechts.
D66 wil dat gemeentebestuur er bij de regering op aandringt dat de Nedersaksische
streektaal de erkenning krijgt onder deel III van het Europees Handvest van regionale
talen en talen van minderheden. In ’t veuren mot ’t gemaintebestuur regels opzetten
woardeur projecten dij richt binnen op ’t beschaarmen en ’t beveurderen van d’aigen
streektoal meuglek worden mokt, zo gaauw as ’t kloar is mit d’erkennen

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
•
•

Geïnvesteerd in de vernieuwing van het culturele aanbod en Talentontwikkeling
Gezorgd voor meer muziek in de klas
Meer ruimte voor amateurkunst
Wijkfilialen/bibliotheken voor de komende jaren verzekerd
Verplichting van het verstrekken van gratis drinkwater op dance evenementen
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Wat wil D66 concreet?
Cultureel aanbod
• Zorg voor een volwaardige vervanging van de Oosterpoort als deze over
tien jaar sluit, waarmee recht wordt gedaan aan onze positie als de tweede
popstad van Nederland
• Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg ervoor dat kunstenaars
eerlijk krijgen betaald voor de kunst die zij maken. Maak afspraken met
andere instellingen en het bedrijfsleven om hetzelfde te doen
• Help cultuurinstellingen hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te
richten zodat zoveel mogelijk geld naar kunst en cultuur zelf kan gaan
Versterk de Noord-Nederlandse samenwerking
• Verken de mogelijkheden voor een concertzaal als de Ziggo-Dome en
neem deze mee in de plannen voor de nieuwe Oosterpoort
• Blijf investeren in regionale samenwerkingen zoals 'We the North' en de
samenwerking tussen de gemeente en de provincie Groningen
Creatieve broedplaatsen stimuleren
• Zorg dat er voldoende creatieve broedplaatsen zijn waar startende
kunstenaars terecht kunnen, bijvoorbeeld door de herbestemming van
leegstaande gebouwen uit te stellen van drie naar vijf jaar
• Stimuleer partijen zoals Carex om broedplaatsen te creëren, door
gebouwen te reserveren voor verhuur aan kunstenaars en andere culturele
ondernemers
• Blijf de samenwerking tussen kleine en grote culturele instellingen
stimuleren en faciliteren
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Evenementen en festivals
• Let bij het plannen en programmeren van festivals en evenementen op
de omgeving en de spreiding van festivals en evenementen over de wijken
en dorpen om (geluids)overlast te voorkomen
• Investeer met de muzieksector in de ontwikkeling van technologie om
geluidsoverlast te voorkomen
Cultuur verbindt
• Geef ruim baan aan initiatieven van inwoners op het gebied van kunst en
cultuur in de eigen omgeving
• Ontwikkel het culturele aanbod en de amateurkunst in alle wijken en
dorpen verder
• Geef ruim baan aan inwoners van een dorp of wijk om een straatfestivalof feest te organiseren
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12. Samenleven in vrijheid en veiligheid
In Groningen moet iedereen kunnen leven in vrijheid. Leven in vrijheid kan alleen
in een veilige omgeving. Zo zijn vrijheid en veiligheid twee zijden van dezelfde
medaille. Groningen is al een heel veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om
die verbetering te bereiken wil D66 voorkomen waar dat mogelijk is, en handhaving
waar dat noodzakelijk is. Hiervoor is het van belang dat beleid effectief en doelgericht
is. D66 wil een gemeente van, door en voor iedereen. Een gemeente waar iedereen
de vrijheid en veiligheid heeft zichzelf te zijn.
Gedeelde verantwoordelijkheid
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze begint bij meldingen van inwoners.
Inwoners hebben namelijk het meeste zicht op onveilige situaties in een wijk of dorp. Het
oplossen van die onveiligheid doet de leefbaarheid en daarmee het veiligheidsgevoel
toenemen. Hiervoor zijn ook wijkagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s)
als eerste aanspreekpunt voor inwoners van cruciaal belang. Daarom is er meer geld
vrijgemaakt voor wijkagenten. D66 vindt dat inwoners, wijkagenten en BOA’s actiever
betrokken moeten worden bij de inzet in wijken en dorpen. Hun informatie moet leidend
zijn bij het vaststellen van prioriteiten op buurtniveau. Zo blijft veiligheid een gedeelde
verantwoordelijkheid die we met zijn allen moeten waarborgen.

Meer dan handhaving
Een veilige samenleving begint bij het voorkomen van criminaliteit. Een goede
samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en welzijnsinstellingen is hiervoor
belangrijk. Om te voorkomen dat inwoners vervallen in de criminaliteit is het van belang
dat de gemeente de criminaliteit minder aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld door jongeren
beter te begeleiden en meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Preventie betekent
ook dat inwoners met hun zorgen ergens naartoe kunnen als ze er niet mee naar
de politie durven of willen stappen. Meldpunten zijn hiervoor een nuttig instrument.
Daarmee kunnen we in kaart brengen in hoeverre relatief nieuwe maatschappelijke
problemen in onze gemeente spelen zoals straatintimidatie en radicalisering.
Veilig met respect voor privacy
In Groningen moet iedereen zich vrij kunnen voelen zonder dat iemand over de schouder
meekijkt. Maatregelen als cameratoezicht maken de gemeente niet per se veiliger,
maar vormen wel een grote inbreuk op de privacy van inwoners. Daarom vindt D66 dat
cameratoezicht en bodycams bij publieke dienstverleners met terughoudendheid moet
worden ingezet. Hoewel bodycams nuttige instrumenten zijn voor de bescherming van
de dienstverlener is het van belang onnodige inbreuk op de privacy van omstanders
te voorkomen. Het inzetten van preventief fouilleren gaat D66 in principe altijd te ver,
tenzij op voorhand bekend is dat gewapende groepen de gemeente bezoeken, zoals
voetbalhooligans in fanzones.
Houd oog voor het grotere geheel
De gemeente kan maatregelen treffen om de verwevenheid tussen boven- en
onderwereld te bestrijden. De burgemeester mag woningen en panden sluiten en
vergunningen voor ondernemingen intrekken. Dit zijn nuttige instrumenten, maar ze
moeten enkel ingezet worden als criminele activiteiten en/of overlast bewezen zijn.
Het te gemakkelijk sluiten van sociale huurwoningen leidt namelijk tot onwenselijke
situaties. Zo kunnen onwetende medebewoners dakloos raken of blijven sociale
huurwoningen lange tijd onbeschikbaar voor sociale huur. D66 vindt dat bestuurlijke
maatregelen nooit dit soort neveneffecten mogen hebben. Daarom moet er oog zijn
voor het grotere geheel, niet alleen voor de gepleegde feiten.
Maak sekswerkers baas over eigen business
In Groningen is de overlast van prostitutie beheersbaar geworden door onder
andere de concentratie van raamprostitutie in Nieuwstad en het verplichten van een
intakegesprek. D66 wil dat prostitutie plaatsvindt in een legaal circuit. Daarom willen
we dat de gemeente de sekswerkers die werkzaam zijn in de te sluiten tippelzone aan
de Bornholmstraat de kans geeft zich aan te sluiten bij het legale circuit. Verder moet
de gemeente samen met maatschappelijke organisaties sekswerkers die deze stap
willen zetten of die de prostitutie willen verlaten ondersteunen. Voor andere vormen
van prostitutie geldt dat sekswerkers zelf de controle over hun werk moeten hebben.
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Durf het wietexperiment aan
Groningen heeft een lange wachtlijst met coffeeshops die zich willen vestigen in
de gemeente als gevolg van de restricties op het totaal aantal coffeeshops. Als er
meer vraag is, vindt D66 dat het aanbod ook mag toenemen. Dit uiteraard op de
voorwaarde dat de overlast niet onevenredig hoog wordt. Daarnaast is op dit moment
productie van wiet illegaal, maar verkoop legaal. Plantages worden daardoor de
illegaliteit in gedwongen waardoor onveiligheid in woningen ontstaat. D66 wil dan ook
dat de gemeente maximaal gebruik maakt van de ruimte die het nieuwe kabinet in de
landelijke wetgeving creëert op het gebied van wietteelt.
Veilig genieten van vuurwerk
Elk jaar vinden er nog steeds veel vuurwerkongevallen plaats rond Oudejaarsavond.
Daarnaast is er veel overlast van vuurwerk. D66 vindt dat iedereen, zowel mens
als dier, een gezellige jaarwisseling moet kunnen vieren. Daarom willen wij dat de
gemeente centrale en veilige vuurwerkshows gaat faciliteren. Vuurwerkvrije zones zijn
een beproefde methode om ervoor te zorgen dat iedereen van de jaarwisseling kan
genieten. D66 wil deze vuurwerkvrije zones op grotere schaal toepassen.
Vrij om te zijn wie je wil zijn
In Groningen is iedereen gelijkwaardig en moet iedereen zich thuis kunnen voelen.
Discriminatie tast deze gastvrijheid aan, maar komt helaas hier nog steeds voor. Er
is daarom meer nodig dan het Meldpunt Discriminatie. Laat de gemeente het goede
voorbeeld geven als het gaat om diversiteit. D66 vindt het ook belangrijk dat inwoners
zich kunnen uitspreken. Daarom biedt de gemeente op initiatief van Shelter City
buitenlandse mensenrechtenactivisten de kans om op adem te komen. Verder mag
het demonstratierecht niet zomaar ingeperkt worden.

Wat hebben we bereikt?
•
Groningen is Shelter City: een veilige plek voor buitenlandse
mensenrechtenactivisten om op adem te komen en hun ervaringen te delen
•
Groningen kent een realistisch prostitutiebeleid waarin ingezet wordt op
het bestrijden van misstanden en het versterken van de positie van sekswerkers,
bijvoorbeeld door intakegesprekken zonder registratie van persoonlijke gegevens
•
Groningen voert een actieve lobby voor het legaliseren van wietteelt
•
De gemeente is terughoudend met cameratoezicht. Het gebeurt alleen
wanneer echt noodzakelijk en altijd in combinatie met andere maatregelen
•
In Groningen is de inzet van preventief fouilleren voorkomen
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Wat wil D66 concreet?
Gedeelde verantwoordelijkheid
• Zet wijkavonden in voor het verzamelen van informatie over onveilige
situaties in wijken
Meer dan handhaving
• Breng bestaande meldpunten breder onder de aandacht om de zorgen
van inwoners in kaart te kunnen brengen
• Onderzoek de inrichting van meldpunten voor radicalisering, straat- en
seksuele intimidatie
Veilig met respect voor privacy
• Schrap preventief fouilleren uit het bevoegdheidspakket van de
burgemeester
• Gebruik cameratoezicht en bodycams met terughoudendheid, altijd
combinatie met andere middelen en in samenspraak met de gemeente
• Zorg ervoor dat bestaande regelgeving voor de opslag van persoonlijke
data ook geldt voor data afkomstig van bodycams
Houd oog voor het grotere geheel
• Houd in het kader van overlast of criminele activiteiten gesloten woningen
beschikbaar voor sociale huur
• Weeg familiaire en persoonlijke omstandigheden zwaarder mee bij het
sluiten van woningen
Maak sekswerkers baas over eigen business
• Bied sekswerkers in samenwerking met maatschappelijke organisaties
uitstapprogramma’s aan
• Onderzoek de mogelijkheid van het faciliteren van een corporatie voor
en door sekswerkers
Durf het wietexperiment aan
• Streef naar een actieve rol binnen landelijke wietwetgevingsexperimenten
ter legalisering
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Veilig genieten van vuurwerk
• Breid het aantal vuurwerkvrije zones uit om overlast en het aantal
vuurwerkgerelateerde ongevallen terug te dringen
Vrij om te zijn wie je wil zijn
• Voorkom onnodige sekseregistratie
• Blijf diversiteit als integraal thema van het gemeentebeleid behandelen
• Zet het initiatief van Shelter City voort
• Wees ambitieuzer wat betreft diversiteit binnen de eigen gemeentelijke
organisatie
• Zorg dat de burgemeester het demonstratierecht niet zomaar kan
inperken
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13. Gemeenschapsgeld effectief en
transparant besteden
De gemeente heeft een jaarlijkse begroting van ruim één miljard euro:
gemeenschapsgeld waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. D66 wil geen
rekeningen neerleggen bij toekomstige generaties. Het stevige financiële fundament
dat de afgelopen jaren mede dankzij D66 is gelegd, wordt goed onderhouden. Door
activiteiten kritisch tegen het licht te houden, kunnen we meer doen met hetzelfde
geld en gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. Inwoners geven we
meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp.
Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben.
Een stevig financieel fundament
Op aandringen van D66 is de reserve (het weerstandsvermogen) de afgelopen periode
naar een veilig niveau gebracht. De gemeentelijke ICT is uitbesteed. Ambtelijke uitgaven
en gemeentelijk grondbezit zijn sterk teruggebracht. D66 wil dit stevige financiële
fundament goed onderhouden. Als bedrijven of instellingen iets beter of goedkoper
kunnen, moet de gemeente dit benutten. Actief grondbeleid laten we over aan andere
investeerders. Meer besparen op ambtelijke uitgaven is wat D66 betreft op dit moment
niet nodig. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit die medewerkers kunnen leveren.
We houden wél consequent oog voor mogelijkheden om efficiënter te werken.

Gemeenschapsgeld effectiever inzetten
De afgelopen periode heeft de gemeente dankzij D66 veel geëxperimenteerd met
nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld in innovatie-ateliers en in de pilot ‘ondernemen in de
bijstand’. Kennisinstellingen onderzochten de maatschappelijke kosten en baten van
deze pilots. Dit leverde veel nieuwe bruikbare inzichten op, waardoor de gemeente
veel effectiever kan werken. D66 wil dat de gemeente de komende jaren nog veel meer
investeert in het vergroten van de effectiviteit van gemeentelijk beleid. Beleid dat niet,
of niet goed genoeg blijkt te werken, zetten we stop. Met behulp van experimenten
blijven we nieuw beleid ontwikkelen dat wél werkt.
Wisselende inkomsten beter opvangen
De afgelopen jaren is de gemeente meer afhankelijk geworden van wisselende bijdragen
van het Rijk. Omdat de gemeente nog steeds verhoudingsgewijs veel grondbezit heeft
en weinig geld in kas, kan de gemeente tegenvallers nu alleen opvangen door te
bezuinigingen. Dit leidt tot veel onnodige onzekerheid bij mensen en instellingen die
van de gemeente afhankelijk zijn. D66 wil daarom de gemeentelijke buffer vergroten.
De gemeente kan dan effectiever langetermijnbeleid maken. Mensen en instellingen
krijgen zo meer rust en ruimte voor ontwikkeling en innovatie. D66 deze buffer op zo’n
manier opbouwen, dat dit inwoners niet op extra kosten jaagt en investeringen niet
blokkeert.
Redelijke belastingtarieven voor alle inwoners
Na de herindeling stelt de gemeenteraad nieuwe gemeentelijke belastingtarieven
vast. D66 pleit hierbij voor een redelijke oplossing, die geen gat in de nieuwe
gezamenlijke begroting slaat. We willen daarom dat de totale opbrengst van de
onroerendezaakbelasting van de drie oude gemeenten gelijk is aan die van de nieuwe
gemeente. Dit kost inwoners van Ten Boer maximaal enkele tientjes per jaar extra en
Stadjers enkele euro’s minder. Wat betreft de hondenbelasting wil D66 de mogelijkheden
verkennen van een gebiedsbenadering, waarbij alleen stedelijke postcodes betalen. In
buitengebieden levert hondenpoep immers vaak veel minder hinder op.
De vervuiler betaalt, de vergroener wint
Groningen kan alleen energieneutraal worden en van het aardgas afkomen, als
inwoners en ondernemers meedoen. Op dit moment betaalt iedereen nog evenveel
bouwleges en afvalstoffenheffing. D66 wil dat de gemeente de afvalstoffenheffing
en de bouwleges vergroent. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen.
Inwoners die vervuilend bouwen of veel weggooien gaan meer betalen. Inwoners die
energieneutraal en circulair bouwen en weinig afval produceren, zien hun rekening
dalen.
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Meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld
Dankzij D66 is transparanter geworden waar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Zo
kunnen inwoners tegenwoordig het volledige subsidieregister van de gemeente online
raadplegen en is in de Oosterparkwijk geëxperimenteerd met een burgerbegroting.
Inwoners lopen er nog wél tegenaan, dat zij geen helder overzicht hebben van
gemeente-uitgaven in hun wijk. D66 wil dit transparant maken. Dit stelt buurtbewoners
in staat om veel meer samen te bepalen of er een nieuwe speeltuin komt, wie het afval
ophaalt en hoe overlast wordt aangepakt. De begroting van de toekomst wordt wat
D66 betreft niet gemaakt door ambtenaren op het stadhuis, maar samen met en door
inwoners.

Wat hebben we bereikt?
•
Bewoners meer zeggenschap over besteding van gemeenschapsgeld in
hun wijk of dorp
•
Gemeentelijke reserve naar voldoende niveau gebracht
•
Onnodige ambtelijke uitgaven verminderd en ICT aanbesteed
•
Subsidieregister online en toegankelijk voor alle inwoners
•
Groningen koploper in landelijke initiatieven van open spending
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Wat wil D66 concreet?
Een stevig financieel fundament
• Ga over op een ‘nee-tenzij’-beleid bij het aankopen van grond: de
gemeente verwerft geen gronden om hierop financiële winst te maken
• Voer geen taken uit die anderen beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren
• Kijk bij aanschaf van diensten en goederen niet alleen naar de
aanschafkosten, maar ook naar de kosten op de lange termijn en de
maatschappelijke kosten en baten
Gemeenschapsgeld effectiever inzetten
• Spreek af dat de gemeente periodiek onderzoek doet naar de
maatschappelijke kosten en baten van bestaand gemeentelijk beleid op
korte én op lange termijn
• Blijf beleid verbeteren door te experimenteren met nieuwe werkwijzen
• Sla hierbij de handen ineen met kennisinstellingen
Wisselende inkomsten beter opvangen
• Gebruik een deel (bijvoorbeeld 25%) van financiële meevallers voor het
opbouwen van een gemeentelijke buffer, waarmee tegenvallers kunnen
worden opgevangen
• Verkoop grond waar mogelijk sneller, zodat de gemeente minder
financieel risico loopt en meer geld in kas heeft om tegenvallers op te
vangen
• Dring aan bij het Rijk om tijdiger inzicht te geven in de hoogte van de
Rijksuitkeringen
Redelijke belastingtarieven voor alle inwoners
• Stel het tarief van de onroerendezaakbelasting zo vast, dat de totale
opbrengst van de drie voormalige gemeenten gelijk is aan de opbrengst
van de nieuwe gemeente
• Verken de mogelijkheden voor een gebiedsbenadering, waarbij alleen
stedelijke postcodes belasting betalen
• Breng de belasting voor gemeentegrond (precario) omlaag door
efficiënter te organiseren
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De vervuiler betaalt, de vergroener wint
• Beloon duurzame keuzes door mensen zelf afval te laten scheiden en
alleen te laten betalen voor restafval. Dit kan bijvoorbeeld via diftar
• Reken hogere bouwleges voor vervuilend bouwen en geef korting op de
bouwleges voor energieneutraal en circulair bouwen
Meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld
• Maak als eerste gemeente van Nederland alle financiële gegevens van
de gemeente direct online doorzoekbaar en vergelijkbaar. Sla hiervoor de
handen ineen met landelijke initiatieven op het gebied van open spending
• Maak per wijk en dorp voor inwoners inzichtelijk waaraan
gemeenschapsgeld wordt besteed, bijvoorbeeld via een website waarop
inwoners eenvoudig op een kaart kunnen zien welke uitgaven de gemeente
in hun wijk of dorp doet
• Geef inwoners toegang tot de informatie die zij nodig hebben om
gebruik te maken van het recht om uit te dagen (right to challenge) en om
burgerbegrotingen op te stellen
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14. De nieuwe gemeente
D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten
voor alle inwoners. De stad kan daarbij de dorpen versterken met de sterkere stem
in Den Haag en de grotere bestuurlijke- en financiële slagkracht. Andersom kan
de sterke sociale binding en betrokkenheid in de dorpen de stad inspireren. D66
streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij de mensen en
betrokken en actieve inwoners in de nieuwe gemeente.
Laat de groene gebieden tussen de stad en de dorpen groen blijven
D66 is verheugd dat bestuurlijk is vastgelegd in het bestuursakkoord dat de groene
gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer moeten blijven
bestaan en onbebouwd moeten blijven. Het groene en open karakter van het landelijk
gebied en haar natuurwaarde zijn wat D66 betreft van grote waarde voor alle inwoners
van onze nieuwe gemeente.

Voorzieningen blijven zoveel mogelijk aanwezig
D66 vindt het van essentieel belang om de huidige voorzieningen in de dorpen
en wijken voor de inwoners dichtbij aan te bieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
publieke dienstverlening in Haren, Hoogkerk, Lewenborg en Ten Boer, maar ook voor
sportvoorzieningen, culturele voorzieningen en dorps- en buurthuizen. De verschillende
maatschappelijke organisaties en activiteiten in en rondom deze voorzieningen zijn
nauw verweven met elkaar. Daardoor zijn zij een belangrijk element in het sociale
weefsel van de dorpen en wijken in onze nieuwe gemeente. Organisaties en faciliteiten
die mensen van dichtbij ondersteunen, zoals de Harense Rotonde en De Deel in Ten
Boer, blijven bestaan na de herindeling.
Overgangstermijn en samen komen tot nieuwe afspraken
Er bestaan nu nog verschillen in regelgeving, verordeningen en normen. Het is niet
wenselijk en niet mogelijk om op 1 januari 2019 in een keer alle regelgeving voor de nieuwe
gemeente gelijk te trekken. Daarom vindt D66 dat er een ruime overgangstermijn van
twee jaar moet komen. Tijdens deze periode organiseert de gemeente ontmoetingen
met de dorps- en wijkraden. Ontmoetingen om samen na te denken over wat nodig is,
initiatieven te ontwikkelen en nieuwe oplossingen te bedenken. Verder streeft D66 naar
een gezamenlijke ambitie voor alle inwoners: in de dorpen en in de stad.
Eenheid in verscheidenheid
D66 wil zoveel mogelijk de identiteit van de dorpen en de stad binnen de nieuwe
gemeente overeind houden. Dit geldt niet alleen voor de dorpen in de gemeenten
Ten Boer en Haren, maar ook voor de dorpen die in de oude gemeente liggen, zoals
Noorddijk, Dorkwerd en Engelbert. Juist de combinatie van de bruisende ‘grote stad’
en de charme van de dorpen maakt onze nieuwe gemeente waardevol voor alle
inwoners. De erkenning van deze verscheidenheid betekent wat D66 betreft ook dat
differentiatie in specifieke regelgeving soms nuttig en logisch is.
Koester de kracht van inwonersinitiatieven
D66 vindt het belangrijk dat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot hun overheid.
Dit ook omdat de inwoners zelf een steeds belangrijkere rol krijgen in de nieuwe
bestuurscultuur. Hierin staan participatie, bewonersinitiatieven en een luisterende,
dienstverlenende overheid centraal. Het is daarom van belang dat ideeën, wensen
en meningen over de eigen leefgemeenschap, via lokale inspraakorganen hun weg
vinden naar de gemeente. D66 wil daarbij ook de inwoners bereiken die het liefst zo
min mogelijk vergaderen en graag de handen uit de mouwen willen steken om de
eigen straat of wijk tot een mooiere plek te maken.
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Wat wil D66 concreet?
Laat de groene gebieden tussen de stad en de dorpen groen
blijven
• Ontwikkel een groene plattelandsvisie en bijbehorend beleid voor het
buitengebied
• Houd de ‘groene longen’ tussen de stad en de dorpen structureel groen
en ga er niet bouwen
• Benut de groene gebieden tussen de dorpen en de stad als waardevolle
natuur- en recreatiegebieden
Voorziening blijven zoveel mogelijk aanwezig
• Houd de gemeentelijke dienstverlening in Haren, Ten Boer, Hoogkerk en
Lewenborg in stand en moderniseer deze waar mogelijk
• Behoud de bibliotheekfuncties in Haren en Ten Boer op structurele basis
• Spreid sportieve, culturele en sociale voorzieningen zoals dorps- en
buurthuizen over zowel stedelijke als landelijke gebieden van de gemeente
• Houd bestaande voorzieningen in de dorpen zoveel mogelijk in stand
Overgangstermijn en samen komen tot nieuwe afspraken
• Maak heldere procesafspraken over de harmonisering van tarieven,
heffingen en belastingen voor inwoners
• Voer een overgangsfase van twee jaar in, zodat verschillen in tarieven
geleidelijk kunnen worden overbrugd
• Geef inwoners een reële termijn de tijd om zich aan te passen aan
veranderende tarieven of regels
• Stel alle dorpen in staat om een meerjarenperspectief op te stellen voor
hun dorp en geef hierbij ondersteuning
Eenheid in verscheidenheid
• Differentieer in regelgeving waar dat nuttig en logisch is, zoals voor de
hondenbelasting, omdat er verschil is tussen de druk van een hond op de
leefomgeving in de stad en die in het buitengebied
• Help waar nodig om dorps- en wijkraden te vormen en houd afstand als
blijkt dat bewoners de inspraak zelf prima regelen
• Draag zorg voor specifiek beleid en geef extra aandacht en hulp aan de
inwoners van de gebieden waar aardbevingsschade voorkomt
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Koester de kracht van inwonersinitiatieven
• Moedig inwoners in dorpen en wijken aan zelf een vertegenwoordigend
inspraakorgaan op te zetten, zoals een dorps- of wijkraad of een
coöperatieve wijkraad
• Stimuleer en faciliteer de doe-democratie: actieve participatie van
inwoners gericht om zelf praktische zaken in de eigen straat of wijk voor
elkaar te krijgen
• Geef elk gebied (dorp of wijk) een gebiedsregisseur als vast aanspreekpunt
en koppel deze aan een vaste wijk- of dorpswethouder
• Stimuleer bewoners om mee te praten en mee te doen door keuzes
op wijk- en dorpsniveau voor te leggen en waar gewenst, specialistische
expertise aan te bieden
• Laat dagelijks de Groningse vlag, de provincievlag, de Nederlandse vlag
en de Europese vlag wapperen op een zichtbare plek op het stadhuis
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Colofon
De afdelingsbesturen van D66 Groningen en D66 Haren zijn alle leden en
niet-leden die hebben meegedacht en -geschreven zeer erkentelijk voor
hun waardevolle inbreng, ideeën en inzet.
Verkiezingsprogramma Commissie
In het bijzonder zijn wij dank verschuldigd aan de Verkiezingsprogramma
Commissie (VPC). Deze bestond uit: Frerick Althof, Sarah Medas, Tom
Rustebiel, Veerle Vroon en Jim Lo-A-Njoe, met als eindredactrice Marjan
Brouwers.
Afbeeldingen
De foto's van Groningen en omgeving zijn genomen door Arend Jan Wonink,
Jasper Doornik, Henk Baalmans en Ido Venhuizen, waarvoor dank.

