
BESLUITENLIJST 
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER

Datum: 5 juni 2019
Plaats: oude raadzaal
Tijd:  20.00 – 22.20 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD

o Raadsvoorstel Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018
(zienswijze)

 Conform naar raad 26 juni a.s.
o Raadsvoorstel Gresco Jaarplan 2019-2020

 Conform naar raad 26 juni a.s..
o Initiatiefvoorstel SP Tijdelijke (energiezuinige) straatverlichting

 SP geeft vóór presidium van 12 juni a.s. door óf en zo ja hoe dit 
initiatiefvoorstel door kan naar de raad

o Raadsvoorstel Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid
 Als discussiestuk naar raad 26 juni a.s.
 O.m. verhoging tarieven in relatie tot gastvrijheid, zijn beoogde effecten wel 

reëel, verhoging vergunningparkeren, invalidenparkeren
o Collegebrieven Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven én Stand 

van zaken aanpak bruggen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
 Als 1-minuutinterventie naar raad van 26 juni a.s.
 SP overweegt motie

o Collegebrief Herinrichting omgeving Sint Jansbrug
 Als 1-minuutinterventie naar raad van 26 juni a.s.
 PVV overweegt motie

 TOEZEGGINGEN 

o Wethouder Broeksma
o Zoekt uit wanneer Evaluatie Binnenstad-West (o.a. zebrapad Westerhaven) op agenda

kan en koppelt terug
o Zodra er duidelijkheid is over schade Martiniplaza i.r.t. Ring Zuid komt hij hierop 

terug (komende weken)
o Komt met notitie over buurtstallingen, idem over deelauto’s
o Komt terug op suggestie PVV om de overlast van brommers en scooters in het 

stadshart te reguleren door parkeervakken daar net buiten voor hen te realiseren
o Gaat kijken of er een extra impuls nodig is m.b.t. bewegwijzering en andere 

promotionele activiteiten om parkeergarages voller te krijgen
o Eind 2019 vervolgbrief over proces VCP, waarbij ook de relatie met OV, trein 

Zernike, oversteek Eikenlaan, fietsstraat Korreweg, evt. komst autonome auto en 
participatie betrokkenen wordt meegenomen

o Binnenkort meer info over stand van zaken Paddepoelsterbrug
o Komt terug met tijdschema t.a.v. vervolg VCP en bruggen

o Wethouder Chakor
o Gaat na of er bij het aanbrengen van toplaag dijk Eemskanaal Woltersum geen sprake

is van vervuilde grond, en of in overleg met Waterschap  deze toplaag kan worden 
vervangen. Komt erop terug.

o Gaat kijken naar probleem weesfietsen Laanhuizen, neemt dan ook bredere vraag 
naar zgn. ‘weesfietswijken’ mee.

o Zodra uitspraak Amsterdam m.b.t. ja/ja-sticker positief is gaat Groningen hiermee 
aan de slag, moet nog wel kijken naar relatie met Afvalstoffenverordening.
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 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

 Besluitenlijst 
o Toezeggingen kunnen op de LTA 
o Toezegging over Borgscore Centrum > info bij volgende Borgrapportage, maart 2020

 LTA/IM: 
o Akkoord met wijzigingen in blauw
o Nadere info over Ring West begin Q4

 Ingekomen stukken
o Geen agenderingen

 VERSLAGEN

 Verslagen 8 mei (2x) en 15 mei conform vastgesteld

 OVERIGE BESLUITEN EN AFSPRAKEN

o Geen zienswijze bij OV-bureau Ontwerpbegroting 2020 en ontwerp hoofdlijnen 
dienstregeling bus 2020

o Idem bij Ontwerpbegroting ARCG 2020
o 19 juni, 13.00 uur, werksessie ter voorbereiding op nieuw Groninger Water- en 

Rioleringsplan  (wethouder Chakor stuurt volgende week uitnodiging).
o In september volgt uitnodiging voor werkbezoek aan ARCG
o N.a.v. petitie Zilvermeer is er goed overleg geweest met indieners, BOB en Waterschap, 

en zijn er duidelijke afspraken gemaakt over vervolg en communicatie
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