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1. Inleiding
1.1. Aanleiding van het onderzoek

Met ruim 11.000 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het

In september 2016 is in de gemeenteraad besloten dat het Stadhuis van

Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de stad. Wel

Groningen aangepakt moet worden. Onderhoud aan het gebouw is in ieder

moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen aselecte steekproef van
alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het Stadspanel. Het

geval noodzakelijk, omdat de installaties moeten worden vernieuwd. Verder

gevolg is dat sommige groepen inwoners zijn oververtegenwoordigd en anderen

zal het gebouw worden verduurzaamd en aardbevingsbestendig gemaakt

ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat het Stadspanel een zeer

worden. De raadszaal moet bovendien worden aangepast in verband met de

bruikbaar instrument is om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep
inwoners van de stad Groningen te peilen.

toename van het aantal raadsleden.
Voor de mogelijke aanpak van het Stadhuis zijn enkele studies gedaan en
heeft de stuurgroep Revitalisering Stadhuis in juni 2017 een voorstel gedaan
aan de gemeenteraad met daarin twee uitgewerkte opties voor de aanpak
van het Stadhuis.
Tijdens Let’s Gro 2016 is burgers gevraagd mee te denken over de
mogelijkheden van de aanpak van het Stadhuis. Om de burger nog meer te
betrekken is in juli 2017 besloten om ook het Stadspanel te benaderen met
enkele vragen over de aanpak van het Stadhuis en hoe het Stadhuis in de
toekomst gebruikt zou moeten worden.

1.2. Opzet van het onderzoek
Het Stadspanel bestaat uit een grote groep Stadjers die hun mailadres
hebben gegeven om mee te werken aan internetonderzoek van Onderzoek
en Statistiek Groningen. Momenteel telt het Stadspanel ongeveer 11.000
leden. We hebben alle leden van het Stadspanel uitgenodigd om de enquête
in te vullen. De enquête is als bijlage toegevoegd aan het rapport.
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2. Resultaten
Tabel 1: Leeftijdsverdeling respondenten

2.1. Respondenten

Leeftijd

In totaal hebben 3.435 leden van het stadspanel meegedaan aan de enquête,

Percentage

waarvan 3.300 leden de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Van deze

17 tot en met 22 jaar

2%

respondenten was 55 procent man en 43 procent vrouw. De verdeling van de

23 tot en met 34 jaar

14%

respondenten naar leeftijdscategorie is te zien in tabel 1.

35 tot en met 49 jaar

24%

We hebben de respondenten gevraagd hoe vaak zij het Stadhuis wel eens

50 tot en met 64 jaar

33%

hebben bezocht. De meeste respondenten geven aan dat zij er één keer zijn

65 tot en met 74 jaar

21%

geweest (49%) en 34 procent van de respondenten geeft aan dat zij vaker in

75 jaar en ouder

4%

het Stadhuis zijn geweest. Eén op de zes (16%) van de respondenten geeft
aan dat zij nog nooit in het Stadhuis van Groningen zijn geweest.
Binnenzijde Stadhuis
Verder is aan de respondenten gevraagd naar de binnenzijde van het
Stadhuis. Dit is ook gevraagd aan de respondenten die nog nooit het

2.2. Aanpassingen aan het Stadhuis

Stadhuis hebben bezocht. Deze respondenten hebben vaker ‘weet niet/geen

We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over de

antwoord’ opgegeven dan de respondenten die minimaal één keer het

aanpak van het Stadhuis. Dit zijn enkele stellingen over de binnenkant en

Stadhuis hebben bezocht. Als we echter kijken naar de respondenten die een

enkele stellingen over de buitenkant van het Stadhuis.

mening hebben gegeven, dan zijn er nauwelijks verschillen tussen de twee
groepen respondenten.

Buitenkant Stadhuis
De overgrote meerderheid van de respondenten (97%) geeft aan dat het

In figuur 1 hebben we de resultaten weergegeven van de vragen over de

Stadhuis er van buiten goed onderhouden uit moet zien. Daarnaast vindt 93

binnenzijde van het Stadhuis. Wat opvalt, is dat de meerderheid geen

procent van de respondenten dat duurzaamheid erg belangrijk is voor de

eigentijdse inrichting wenst voor het Stadhuis.

renovatie van het Stadhuis. Meer dan 90 procent (91%) is het met de stelling
eens dat aanpassingen aan de buitenkant alleen zijn toegestaan als het past
bij het monumentale karakter van het Stadhuis.
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Figuur 1: stellingen over de binnenzijde van het Stadhuis.

2.4. De Raadszaal
Eén van de redenen waarom het Stadhuis verbouwd moet worden is de groei

Ontvangstruimtes moeten passen bij
monumentale uitstraling Stadhuis

van de gemeenteraad. Doordat het aantal inwoners van de gemeente boven
de

Binnenzijde Stadhuis moet eigentijdse
inrichting krijgen

uitgekomen,

zullen

er

na

de

volgende

huidige raadszaal in de huidige opstelling niet meer geschikt.
Driekwart

Monumentale karakter binnenzijde
Stadhuis moet verbeterd worden

(73%)

is

het

oneens

met

de

stelling

dat

een

goede

toegankelijkheid ten koste mag gaan van het monumentale karakter van het
0%

eens

is

gemeenteraadsverkiezingen 6 raadsleden bij komen. Om deze reden is de

Stadhuis moet er binnen goed
onderhouden uit zien

Helemaal mee eens

200.000

oneens

25%

50%

Helemaal mee oneens

75%

Stadhuis.

100%

geen antwoord

Een overgrote meerderheid is het eens met de stellingen dat de raadszaal
een uitstraling moet hebben die past bij het monumentale karakter van het
Stadshuis en dat de nieuwe raadszaal toekomstbestendig moet zijn.

2.3. Gebruik van het Stadhuis

Figuur 2: stellingen raadszaal

We hebben de respondenten een aantal vragen voorgelegd over het gebruik
van het Stadhuis. Als eerste hebben we ze gevraagd of ze het belangrijk
vinden dat het Stadhuis toegankelijker en beter geschikt wordt voor

De raadszaal moet een uitstraling en
inrichting hebben die aansluit bij het
monumentale karakter van het gebouw

ontmoetingen tussen politiek en burgers. Een ruime meerderheid (87%) van
de respondenten geeft aan dat zij dit belangrijk of heel belangrijk vinden.

De nieuwe raadszaal moet
toekomstbestendig zijn zodat er niet snel
opnieuw verbouwd hoeft te worden

Op dit moment worden ontvangsten op het Stadhuis gedaan in de hal van
het Stadhuis. Dit kan in bepaalde gevallen als onpraktisch worden ervaren.
We hebben de respondenten gevraagd of zij het er mee eens zijn dat er een

Een goede toegankelijkheid mag ten
koste gaan van het monumentale
karakter van het gebouw

geschikte representatieve ruimte in het Stadhuis komt voor ontvangst. Van
de respondenten geeft 86 procent aan dat ze het hier (helemaal) mee eens
zijn.

0%
Helemaal mee eens
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eens

oneens

25%

50%

Helemaal mee oneens

75%

100%

geen antwoord

Een flink aantal respondenten geeft als opmerking dat zij meer zien in het
houden van de raadsvergaderingen op een andere locatie. Enkele tientallen
respondenten noemen hier bijvoorbeeld het Groninger Forum als alternatief
voor de gemeenteraadsvergadering.

“Voor raadsvergaderingen een mooie zaal in het forum
inrichten. Dat lijkt me toegankelijker en efficiënter.”

Publieke tribune
Op dit moment heeft de raadszaal een beperkt aantal plaatsen voor het
publiek, waarvan een deel vaak al ingenomen wordt door gemeenteambtenaren en andere betrokkenen. Het komt daardoor vaak voor dat de
ruimte in de raadszaal niet voldoende is om alle geïnteresseerden de
raadsvergadering te laten bijwonen. Om deze reden hebben we de
respondenten gevraagd of zij het er mee eens zijn dat burgers in principe
een raadsvergadering kunnen bijwonen. 81 procent is het (helemaal) eens
met deze stelling.
Uit de opmerkingen van de respondenten blijkt wel dat veel respondenten
dit minder relevant vinden. Zij zien de mogelijkheid om via het internet de
raadsvergadering bij te kunnen wonen als goed alternatief.
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3. Opmerkingen van respondenten
“Modern en monumentaal kan heel goed samen gaan,
mits goed ontworpen.”

We hebben de respondenten de mogelijkheid gegeven om aan het eind van
de enquête een opmerking te plaatsen. Ongeveer 685 respondenten hebben
een opmerking geplaatst over de verbouwing van het Stadhuis. In dit

Een zesde van de respondenten (16%) vindt dat bepaalde taken, zoals de

hoofdstuk bieden we hier een kort overzicht van.

raadsvergadering, ook heel goed kunnen plaatsvinden in een ander gebouw.
Veel opmerkingen gaan over het monumentale karakter van het Stadhuis.

Hiermee ontlast je het huidige Stadhuis.

Veel respondenten maken zich zorgen over aanpassingen aan de buitenkant

“Is de mogelijkheid onderzocht om de
raadsvergaderingen elders te gaan houden, zodat het
stadhuis zijn interne en externe features kan
behouden?”

het gebouw. Ongeveer 35% van de respondenten die een opmerking hebben
geplaatst willen het liefst het gebouw zoveel mogelijk in de huidige staat
behouden.

“Het stadhuis moet blijven zoals het is. Er is al genoeg
gesloopt in de stad Groningen“

“Waarom de raadszaal niet op een andere plek/ander
gebouw?”

“Buitenkant mag niets aan veranderd worden, alleen
restaureren”

“Voor raadsvergaderingen een mooie zaal in het forum
inrichten. Dat lijkt me toegankelijker en efficiënter”

“Ik vind het allerbelangrijkste aspect van het
onderhoud/de verbouwingen, dat het monumentale
karakter van het pand behouden blijft”

Een gedeelte van de respondenten (10%) maakt zich zorgen over de kosten
van de aanpak van het Stadhuis. Zij vinden onderhoud prima, maar vinden
dat de kosten niet te hoog mogen zijn (“uiteindelijk betaalt de burger de

Ongeveer 16 procent gaf aan dat moderne elementen goed kunnen

kosten”). Een aantal respondenten geeft aan dat zij het geld voor een

samengaan met het monumentale karakter.

verbouwing liever aan andere (maatschappelijke) zaken zouden willen
besteden.

“Oud en nieuw en duurzaam kan prima samengaan
zonder dat het karakter van het gebouw (in/extern)
aangetast raakt”

“Gain geldsmaiterie!“
“Moet niet overdreven veel geld kosten , uiteindelijk
betaalt de burger de kosten”
6
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“Ik ben helemaal voor een prachtig Stadhuis, maar tegen
megalomane pretenties van bestuurders en raadsleden”
“De vraag is natuurlijk altijd: hoe vaak wordt zo’n
ontvangstruimte gebruikt. Als die 360 dagen leeg staat,
denk ik: doe het lekker ergens anders”
“Geen megalomane toestanden, s.v.p. Kosten naar
verhouding”
Verder maakt een deel van de respondenten (7%) duidelijk dat ze de
toegankelijkheid van het Stadhuis vergroot willen zien.

“Een stadhuis dient de openheid uit te stralen die we
met onze democratie beogen! Het oogt nu als een
besloten borg”
“Transparantie van het gebouw zou moeten worden
verbeterd. Nu vrij gesloten blok waarvan je geen idee
hebt wat er binnen gebeurd”

Een aantal andere categorieën waren: ongenoegen met procedure (6%),
Gebruik moderne technieken) voor raadsvergadering (5%), Stadhuis is
representatief voor de stad (4%) en duurzaamheid (3%).

Ook was een

gedeelte van de antwoorden niet of moeilijk te categoriseren (16%).
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Bijlage I
Vragenlijst Stadspanel enquête verbouwing stadhuis

c.

De binnenzijde van het Stadhuis moet een eigentijdse inrichting
krijgen.

d. De ontvangstruimtes moeten passen bij de monumentale uitstraling
1. Bent u wel eens in het Stadhuis van Groningen geweest?
a.

van het gehele Stadhuis.

Nee

b. Ja, ik ben er één keer geweest
c.

Ja, ik ben er vaker geweest

4. Hoe belangrijk vindt u het dat het Stadhuis toegankelijker en beter
geschikt wordt voor ontmoetingen tussen politiek en burgers?
a.

2. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de

b. Belangrijk

toekomst van het Stadhuis? (Helemaal mee eens, Mee eens, Niet mee

c.

eens, Helemaal niet mee eens, Weet niet/geen antwoord).
a.

Heel belangrijk
Niet belangrijk

d. Helemaal niet belangrijk
e.

Het Stadhuis moet er van buiten goed onderhouden uit zien.

Weet niet/geen antwoord

b. Duurzaamheid is belangrijk voor de renovatie van het Stadhuis.
c.

Aanpassingen aan de buitenkant van het Stadhuis zijn alleen
toegestaan als het past bij het monumentale karakter.

5. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende
stellingen over de toekomst van de raadszaal? (Helemaal mee eens, Mee
eens, Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Weet niet/geen

3. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over

antwoord).

aanpassingen aan de binnenzijde van het Stadhuis? (Helemaal mee eens,
a.

Mee eens, Niet mee eens, Helemaal niet mee eens, Weet niet/geen

Een goede toegankelijkheid mag ten koste gaan van het
monumentale karakter van het gebouw.

antwoord).

b. De nieuwe raadszaal moet toekomstbestendig zijn zodat er niet snel
a.

Het monumentale karakter van de binnenzijde van het Stadhuis

opnieuw verbouwd hoeft te worden.

moet verbeterd worden.

c.

b. Het Stadhuis moet er van binnen goed onderhouden uit zien.

De raadszaal moet een uitstraling en inrichting hebben die aansluit
bij het monumentale karakter van het gebouw.
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6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: De tribune van

9. Wat is uw leeftijd?

de raadszaal moet zo groot zijn dat burgers in principe een
a.

raadsvergadering kunnen bijwonen.

17 jaar of jonger

b. 18 - 22 jaar
a.

Helemaal mee eens

c.

23 - 27 jaar

b. Mee eens

d. 28 - 34 jaar

c.

Niet mee eens

e.

35 - 49 jaar

d. Helemaal niet mee eens

f.

50 - 64 jaar

e.

g. 64 - 74 jaar

Weet niet/geen antwoord

h.

75 jaar of ouder

i.

Geen antwoord

7. In hoeverre bent u het er mee eens dat het Stadhuis een geschikte
representatieve ruimte moet hebben voor ontvangst?
a.

10. Wat is uw postcode? (open vraag)

Helemaal mee eens

b. Mee eens
c.

Niet mee eens

d. Helemaal niet mee eens

11. Heeft u opmerkingen over het Stadhuis of over deze enquête? U

e.

kunt deze hier kwijt. Omdat deze enquête anoniem verwerkt wordt,

Weet niet/geen antwoord

kunnen wij niet ingaan op individuele reacties (open vraag)

8. Bent u een man of een vrouw?
a.

Man

b. Vrouw
c.

Geen antwoord
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Colofon
Aanpak Stadhuis – Uitkomsten Stadspanelonderzoek
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