Waterlandstichting
Groningen: een veenbrand onder de Grote Markt?!
Léon Boer
Groningen staat aan de vooravond van een politieke controverse over wat door
burgemeester Jacques Wallage als ‘de huiskamer van de Stad’ wordt betiteld: de
herinrichting van de Grote Markt. Iedereen weet dat het inrichten van een
huiskamer vaak gevoelig ligt. Wat begint met discussie over de kleur van het
behang, eindigt vaak in?
Dat geldt ook voor de discussie over de Grote Markt. Al vele jaren pleit het college
van B&W, vooral onder aanvoering van de strateeg Willem Smink (PvdA wethouder
ruimtelijke ordening), voor een nieuwe inrichting van de huiskamer. Maar tot nu toe
zonder veel succes. Nadat een eerdere poging tot herinrichting van de noordkant
van het plein in een referendum is gestrand, wordt op 29 juni a.s. opnieuw een
volksstemming gehouden. Deze keer gaat het over herinrichting van de oostkant.
Dit referendum zie ik niet alleen als een testcase voor de politieke verhoudingen in
Groningen zelf, maar heeft ook een bredere betekenis.
Wat staat er op het spel? Na een bombardement in de Tweede Wereldoorlog is de
Grote Markt in een sobere modernistische stijl opgetrokken. En sinds stijl en
beleving van een stad van groot belang zijn geworden (en niet in de laatste plaats
als economische factor), wordt de huidige inrichting als niet meer aantrekkelijk
beschouwd. Het nieuwe plan voor de oostkant probeert dit te doorbreken door het
plein te splitsen waardoor het geheel wat intiemer wordt. Er is ook een ‘Huis voor
Informatie en Geschiedenis’ gepland. Hierin wordt niet alleen het verhaal van
Groningen verteld, maar is ook het onderkomen voorzien van een cultureel
(debat)centrum. De kosten bedragen ongeveer 40 miljoen euro, waarbij een extra
toeloop van 350.000 bezoekers per jaar wordt verwacht.
Het belooft spannend te worden. In een eerder gehouden referendum over de
inrichting van de noordkant werd het plan genadeloos afgestemd. Zal het dit keer
wel lukken? Of eindigen de plannen opnieuw in de prullenbak? De uitkomst is
veelbepalend voor de politiek in Groningen. Want bij een negatieve uitslag zal geen
wethouder zich in de toekomst aan een nieuwe invulling van de Grote Markt of een
vergelijkbaar project durven wagen. De uitslag van het referendum heeft een grote
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invloed op de toekomstige manier van politiek bedrijven. Heeft de invoering van het
referendum een belangrijke cesuur in de gemeentepolitiek tot gevolg, of niet?
Groningen kent een traditie van een stevig wethouderssocialisme. Dankzij een
langdurige PvdA hegemonie was de invloed van illustere wethouders als Max van
de Berg of Ypke Gietema groot. Herhaaldelijk werden er, mede door powerplay van
de PvdA, omstreden besluiten genomen. In de jaren zeventig was dit het geval met
het verkeerscirculatieplan. En als er eind jaren tachtig over de bouw van het
Groninger Museum een referendum was gehouden, dan was er waarschijnlijk geen,
of althans een veel minder spraakmakend museum verrezen.
De inzet van het merendeel van de huidige gemeenteraad is erop gericht om
Groningen ‘in de vaart der volkeren op te stoten’. Zij willen het beeld van de
eigenzinnige en onconventionele hoofdstad van het Noorden versterken. Dit
gebeurt eveneens met het besef dat de positie van Groningen een kwetsbare is. De
sociaal-economische structuur wordt nog steeds als dun beschouwd.
Beeldbepalende sociaal-democraten als Willem Smink (wethouder ruimtelijke
ordening), Jacques Wallage (na een Haagse carrière op het oude nest
teruggekeerd als burgemeester), Marc Calon (gedeputeerde ruimtelijke ordening en
grote projecten) en Hans Alders (commissaris van de koningin) lopen zich het vuur
uit de sloffen om grootschalige projecten zoals de Zuiderzeelijn (binnen een uur van
Groningen naar Amsterdam) en het nieuwe Euroborgstadion tot ontwikkeling te
brengen.
Maar er is ook een ander geluid. Een geluid van Groningers die vinden dat
Groningen ‘aan zich zelf genoeg heeft’. Groningers die vinden dat de drukte van de
Randstad niet geïmporteerd hoeft te worden. En die de relatieve afstand ten
opzichte van het Westen wel ‘best vinden’. Uit een onderzoek van het bureau
Motivaction bleek dat de Groningers door de bank genomen geen behoefte hebben
aan al te veel hectiek. Voor hen is het niet noodzakelijk om de stedelijke dynamiek
aan te jagen (meer kooplustig publiek in het centrum). Dergelijke geluiden leven het
meest in oppositiepartijen als de SP en de Stadspartij. Uit deze hoek komen ook de
initiatiefnemers van het referendum. Smalend worden ze vaak afgeschilderd als
voorstanders van een ‘splendid isolation’ (op straffe van een terugval in positie als
betekenisvolle stad).
Zwart-wit gesteld komen deze twee ‘stromingen’ bij dit referendum lijnrecht
tegenover elkaar te staan. Beter gezegd: opnieuw tegenover elkaar te staan. Het
referendum van 2001 over herinrichting van de noordkant was aangevraagd door

pagina 2 van 4 - www.waterlandstichting.nl

initiatiefnemers buiten de gemeenteraad. Dat was destijds vrij nieuw en het
stadsbestuur was daar dan ook onvoldoende op ingesteld.
De tegenstanders van de plannen wisten het hart van de Groninger bevolking te
raken door haar voor te spiegelen dat met het realiseren van een parkeergarage
onder de Grote Markt niet alleen de autoluwe binnenstad gevaar liep maar ook de
Martinitoren. Deze zou door een mogelijke verzakking gevaar lopen (verbeeld door
een poster met een scheve martinitoren!).
Het college moest zich echter vanwege referendabepalingen neutraal opstellen.
Daarnaast had ze verzuimd zich voldoende te vergewissen van steun onder de
Groninger bevolking. Het stadsbestuur werd behoorlijk overrompeld door deze
oplaaiende veenbrand onder de Groningers.
Nu, vier jaar na het debacle, heeft het stadsbestuur van haar fouten geleerd. Er ligt
opnieuw een herinrichtingsplan, en ditmaal is er van tevoren stevig geïnvesteerd in
overleg. Het plan is via een Grote Markt Beraad met een groot aantal betrokkenen
tot stand gekomen. Het college is nu niet aan neutraliteit gebonden, en steekt zijn
nek ver uit.
In vergelijking met het vorige referendum zijn er twee opmerkelijke veranderingen.
Ten eerste de positie van GroenLinks. Deze na de PvdA grootste progressieve
partij voerde de vorige keer fel oppositie tegen de plannen van de noordkant. Met
deze plannen ligt dat anders. De nadruk op verkeer (parkeergarage) is vervangen
door een nadruk op cultuur. En, niet onbelangrijk, GroenLinks levert in de persoon
van Karin Dekker de cultuurwethouder. Ten tweede is het referendum nu
aangevraagd door de oppositiepartijen SP, Stadspartij en Student en Stad. In
tegenstelling tot de vorige keer, toen het referendum voortkwam uit een
burgerinitiatief, zijn nu niet alleen de tegenstanders verenigd, maar ook de
voorstanders.
Wanneer je de sfeer in de stad proeft dan lijken de voorstanders aan de winnende
hand. Maar juni is nog ver weg. Hoe dan ook, de uitkomst geldt, een jaar voor de
gemeenteraads-verkiezingen, als een steunbetuiging of -onthouding van de ambitie
“Groningen in de vaart der volkeren op te stoten”. Daarnaast is het ook een test van
de bestuurscultuur. Is Groningen de hekkensluiter in het afscheid van de (rode)
regenten? Worden zij definitief veroordeeld tot de groene bankjes in de Senaat? Of
beleven we in Groningen de opkomst van de ‘moderne regent’, zoals Willem Smink
dat heeft genoemd. Volgens Smink is het ‘verschil met een gewone regent dat de
moderne versie wel de dialoog met de burger aangaat en bereid is zijn standpunt te
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herzien. De overeenkomst met de klassieke versie is dat hij dat wel doet op basis
van eigen standpunten en met onderkenning van de verantwoordelijkheden die een
bestuurder zijn toegemeten.’ Doorstaat deze ‘moderne regent’ de vox populi?
Léon Boer (33), historicus en ex- PvdA Statenlid van Groningen
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