
VERSLAG EXTRA RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER

Datum: 18 september 2019
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 20.00-22.00 uur

Aanwezig: M. Bolle (voorzitter), W.B. Leemhuis (GroenLinks), J.P. Loopstra (PvdA), H.E.H. van 
Niejenhuis (PvdA), dhr. T. Rustebiel (D66), A.M. Hilbers (D66), W.H. Koks (SP), W. Spoelstra 
(VVD), C.G. Arnold (ChristenUnie), K. de Wrede (PvdD), H.P. Ubbens (CDA), M.E. Woldhuis 
(100% Groningen), R.F. Stayen (Stad en Ommeland), S.R. Bosch (Student en Stad)
De wethouder: P.E. Broeksma
Afwezig: H.A. Haaima (PVV)
Namens de griffie: S. Wannet (waarnemend commissiegriffier)
Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)
Insprekers: dhr. Borghols (Fietsersbond Groningen, dhr. Mevius (Inspraakcomité Helperzoom) en mw. 
Wijnberg bij agendapunt B1.

A1. Opening en mededelingen 
De voorzitter:

 Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wethouder Broeksma:

 De zomerstremming van de Ring Zuid is goed verlopen. De hinder blijft de komende tijd 
bestaan. De raad ontvangt binnenkort de voortgangsrapportage.

 Proef handhaving in de venstergebieden: De proef wordt verlengd tot juni 2020 om ervaring 
op te doen met het instrument boetes. De camera’s registreren geen personen en voldoen aan 
de eisen van de AVG. In de gebieden Poelstraat/Peperstraat en de Brugstraat is sprake van 
onvoldoende naleving.

A2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A3. Conformstukken
A3a. Parkeermaatregelen Selwerd-Zuid: vaststellen definitief parkeerplan
(raadsvoorstel 10 juli 2019)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 25 september 2019.
A3b. Parkeermaatregelen Oosterpark: Bloemenbuurt-Noord en de Velden
(raadsvoorstel 10 juli 2019)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 25 september 2019.
A3c. Voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep
(raadsvoorstel 11 juli 2019)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 25 september 2019.

A4. Rondvraag
Dhr. Rustebiel (D66):

 Stelt vragen over de situatie in verband met de Paddepoelsterbrug.
 In een brief van Rijkswaterstaat aan de bewoners is sprake van een pontje. Klopt het dat de 

gemeente nu aan zet is over een pontje? Hoe staat het met dat pontje?
 Hoe gaat de gemeente de bewoners beter informeren over de Paddepoelsterbrug?
 Ziet het college kans de definitieve oplossing wat naar voren te halen?

Wethouder Broeksma:
 Antwoordt dat het klopt dat het lang duurt voordat Rijkswaterstaat duidelijkheid gaat geven. 

Dat zal zijn in dit najaar.
 Afspraak is dat Rijkswaterstaat met alternatieven komt. Er is een pontje en een tijdelijke hoge 

brug genoemd. Het college heeft de brief op hetzelfde moment ontvangen als de bewoners en 
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beraadt zich samen met de buurgemeenten op de vraag van het Rijk. De stad wilt het pontje 
niet betalen. Aanleg en exploitatie van het pontje is geen taak van de gemeente.

 Rijkswaterstaat is gevraagd de gemeente en de omwonenden te betrekken bij de uitwerking 
van de plannen.

 Het informeren van omwonenden: De gemeente spreekt met omwonenden en 
belangenorganisaties. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het informeren van hen.

 De gemeente houdt druk op Rijkswaterstaat en dringt aan op een goede tijdelijke en een goede
definitieve oplossing.

Inhoudelijk deel

B1. Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022
(raadsvoorstel 11 juli 2019)
+
Aanvraag voorbereidingskrediet fietsenstalling Grote Markt
(raadsvoorstel 10 juli 2019)
+
Procesvoorstel motie ‘15 miljoen fietsen op dat kleine stukje Vismarkt’
(collegebrief 29 mei 2019)
Inspreker dhr. Borghols (Fietsersbond Groningen) pleit voor een andere prioritering en wil meer 
prioriteit voor comfortverhoging bij bestaande fietsvoorzieningen. Zo moeten fietsers kortere 
wachttijden krijgen bij stoplichten en moeten fietsers voorrang blijven houden op doorgaande routes 
en op binnenstedelijke rotondes. Voor dit soort verbeteringen moet geld beschikbaar komen door 
bestaande prioriteiten anders te faseren.
Inspreker dhr. Mevius (Inspraakcomité Helperzoom) stelt vragen over het plan om van de 
noordkant van de Helperzoom een fietsstraat te maken. Er is budget voor beschikbaar gesteld, maar de
bewoners zijn nog niet ingelicht over het onderliggende plan. De afstemming met de Ring Zuid en de 
Helperzoomtunnel laat te wensen over. Kunnen het plan en de tekeningen beschikbaar komen voor de 
omwonenden? Kan het actuele verkeerssituatieplan inclusief de verkeersintensiteiten beschikbaar 
worden gesteld? Dit om de gevolgen van de Helperzoomtunnel en het tweerichtingsverkeer van de 
Waterloolaan te kunnen bepalen. Hoe gaat de verdere communicatie verlopen vooral samen met de 
bewoners?
Mw. Woldhuis (100% Groningen):

 Vraagt naar de status van het inspraakcomité.
Dhr. Mevius (Inspraakcomité Helperzoom):

 Zegt dat hij net lid is van het comité en dat bewoners van Helperzoom-Noord in het comité 
zitten.

Dhr. Koks (SP):
 Vraagt of het klopt dat tot nu toe geen overleg van de gemeente met de bewoners en met het 

comité heeft plaatsgevonden over de fietsstraat.
Dhr. Mevius (Inspraakcomité Helperzoom):

 Zegt dat dit klopt. Het comité heeft er wel om gevraagd en de gemeente heeft overleg 
toegezegd. Tot nu toe heeft geen overleg plaatsgevonden.

Inspreker mw. Wijnberg gaat in op de fietsoverlast in Laanhuizen. Laanhuizen valt niet onder de 
weesfietsregeling. Vanwege de nieuwe bushalte aan de Koeriersterweg heeft de straat een overvloed 
aan geplaatste fietsen. Ook staan er verwaarloosde fietsen in de straat. De wijk Laanhuizen is 
bovendien aangewezen als fietsparkeerplaats bij festivals. Veel fietsen blijven daarna staan. Kan de 
wijk Laanhuizen in de weesfietsregeling komen? Bewoners zijn teleurgesteld dat een brief aan 
wethouder Chakor niet is beantwoord. Ook moet de wethouder haar toezegging nog nakomen dat 
bekeken wordt of de wijk Laanhuizen tot de weesfietsregeling kan behoren. Mw. Wijnberg vraagt de 
gemeente een einde te maken aan de fietsverloedering in de wijk.
Dhr. Koks (SP):

 Vraagt wat er gebeurt als mw. Wijnberg de gemeente belt met de mededeling dat er veel 
weesfietsen in de straat staan.
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Inspreker mw. Wijnberg antwoordt dat de gemeente niets kan doen omdat de wijk niet in de 
weesfietsregeling valt. Eén keer heeft de gemeente een aantal weesfietsen verwijderd omdat mw. 
Wijnberg een haar bekende ambtenaar belde.
Dhr. Niejenhuis (PvdA):

 In hoeverre kan de weesfietsregeling een oplossing bieden voor de problemen na de festivals?
Inspreker mw. Wijnberg zegt dat bij haar op de hoek aan de Koeriersterweg al vijftien fietsen staan 
sinds het festival op 5 mei 2019.
Dhr. Niejenhuis (PvdA):

 Woont aan de andere kant van de tunnel en herkent de situatie en begrijpt dat mw. Wijnberg 
graag wil dat de achtergelaten fietsen na het festival worden verwijderd.

Inspreker mw. Wijnberg zegt dat als bewoners bellen de gemeente niet komt. Mw. Wijnberg vindt 
de situatie onhoudbaar en wil dat er iets aan gedaan wordt.
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.
Dhr. Spoelstra (VVD):

 Vraagt de wethouder of de wijken Laanhuizen en de Grunobuurt onder de weeshuizenregeling
kunnen vallen.

 Vraagt wat de wethouder kan doen aan onduidelijke verkeerstekens zoals haaientanden bij 
‘alle fietsers tegelijk groen’.

 Er zijn veel klachten over bestaande fietsvoorzieningen zoals fietsklemmen.
 In hoeverre wordt input van inwoners meegenomen in dit programma?
 Welke projecten worden opgeofferd als te weinig middelen beschikbaar zijn?
 Hulpdiensten zeggen dat de Peperstraat in geval van calamiteiten slecht te gebruiken is. Wat 

gaat het college eraan doen?
Dhr. Koks (SP):

 Heeft op 26 juni 2019 van de wethouder de toezegging gekregen dat het probleem van de 
zwerffietsen in de wijken aangepakt gaat worden. Het punt staat op de LTA onder voorbehoud
van financiering. Wordt de toezegging nagekomen?

 Financiering voor het bovengenoemde punt kan worden gevonden door twee 
uitvoeringsprojecten in het uitvoeringsprogramma te schrappen: fietsbewegwijzering en 
fietsstraat Helperzoom. Is het college hiertoe bereid als de begroting 2020 geen dekking biedt 
voor de aanpak van zwerffietsen?

 Waarom is het uitvoeringsprogramma niet aan de bewoners voorgelegd? De bewoners van 
Haren en Ten Boer hebben niet meegepraat.

 Rummerinkhof Haren: Wanneer wordt de straat een fietsstraat? Wordt daarmee de veiligheid 
rond de twee basisscholen gegarandeerd?

 De fractie stemt pas in met het uitvoeringsprogramma als de projecten inclusief budgetten aan 
de raad worden voorgelegd.

 Fietsenstalling Grote Markt: de exploitatie en het beheer zijn onduidelijk ook wat betreft de 
dekking.

Dhr. Niejenhuis (PvdA):
 Vindt het een goed voorstel met concrete projecten.
 Waarom is de uitvoeringstermijn met drie jaar verkort? Heeft dit consequenties voor langer 

lopende projecten en budgetten?
 De effecten van het nieuwe station ontbreken in het programma. In de Rivierenbuurt komen 

bijvoorbeeld veel extra fietsers. Hoe wordt dit aangepakt?
 Paddepoelsterbrug: Het duurt allemaal erg lang. De voorstellen van Rijkswaterstaat zijn 

onvoldoende. Schaart het college zich achter de wensen van de bewoners?
 Fietsenstalling onder de Grote Markt: Hoe goed is de toegankelijkheid? Is het mogelijk 

fietsers in en uit te laten fietsen?
 Motie Vismarkt: de fractie wil weten hoe de problemen op de Vismarkt worden opgelost.

Dhr. Leemhuis (GroenLinks):
 Constateert dat niet alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Kunnen de kosten van de brug 

over het Eemskanaal uit de grex Meerstad komen?
 Basiszaken lijken onder te sneeuwen zoals de capaciteit van het fietsnetwerk en de 

fijnmazigheid. Spreker noemt een aantal concrete verbeterpunten die onder andere uit de 
fietsenquête komen. Op enkele punten worden fietsroutes onderbroken. 
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Dhr. Stayen (Stad en Ommeland):
 Stemt in met de vijf projecten, maar voetgangers mogen niet in de knel komen.
 Kunnen de vijf onderdelen van het programma nog worden teruggedraaid als er te weinig geld

blijkt te zijn?
 Na realisatie van de fietsparkeerplaats onder de Grote Markt bestaat nog steeds een tekort. Dat

tekort is er vooral op de Vismarkt. Wat doet het college nog meer?
 Het fietsparkeerverbod rond de Grote Markt moet groter worden gemaakt.
 Bij nieuwbouw is het verplicht een inpandige fietsberging te realiseren. Kan deze verplichting 

eindelijk eens worden gehandhaafd?
Dhr. Rustebiel (D66):

 Is blij dat het college volop voor de fiets kiest. Ook de provincie stelt veel geld beschikbaar.
 Landelijke richtlijnen en lokale afspraken: kan het college beter motiveren waarom lokale 

afspraken soms niet kunnen doorgaan? Da Costastraat: ook hier wijkt het college af van het 
door de raad geaccordeerde beleid.

 Spreker had graag voorstellen gezien om de bestaande fietsinfrastructuur te verbeteren. Dan 
was een betere afweging met nieuwe projecten mogelijk geweest.

 Nieuwbouwwijken: het is belangrijk om direct te beginnen met de fietsinfrastructuur.
 Fietsparkeren: aandacht is nodig voor afwijkende fietsen.
 De fractie is niet voor een totaal parkeerverbod voor fietsen in de binnenstad.

Mw. De Wrede (PvdD):
 Verzoekt de wethouder in te gaan op de opmerkingen van de insprekers.
 Is blij met deze plannen voor fietsers. Welke projecten kunnen niet doorgaan vanwege 

beperkte financiële middelen?
 Onveilige kruispunten: spreker ontvangt graag antwoord op haar eerder gestelde vragen over 

het kruispunt Corpus den Hoorn-Paterswoldseweg.
 De fractie is niet direct voorstander van het toestaan van speed pedelecs op fietspaden.
 Fietstunnel Papiermolen: wordt dit project uitgevoerd?

Mw. Woldhuis (100% Groningen):
 Is blij met de plannen voor fietsers.
 Er moet goed worden gekeken of fietsers en overige verkeersdeelnemers goed bij elkaar 

passen.
 Weesfietsen verdienen net zoveel aandacht als bijvoorbeeld parkeerbeleid.
 Het centrum: kan onderzoek worden gedaan naar het instellen van fietsvrije stroken?
 Toegankelijkheid heeft aandacht nodig.
 Helperzoom: De inwoners moeten worden betrokken. Dit levert een meerwaarde op.
 Gedrag van fietsers: Naast educatie is het verleiden van fietsers nodig om gebruik te maken 

van fietsparkeergarages. De stewards kunnen een bijdrage leveren.
 Onveiligheid Damsterplein: wanneer gaat het college ermee aan de slag?

Dhr. Arnold (ChristenUnie):
 Hoopt dat in de toekomst de fietsstrategie de situaties in de dorpen meeneemt.
 Het inruilen van autoparkeerplaatsen voor fietsparkeerplekken is een goede zaak.
 Goede voorlichting over verkeersvoorzieningen is belangrijk, zie de shared space en tegelijk 

groen voor fietsers.
Dhr. Bosch (Student en Stad):

 Is blij met het uitvoeringsprogramma.
 Fietsbrug Borgsloot: worden de bewoners betrokken?
 De fractie is voorstander van het snel toevoegen van de wijk Laanhuizen aan de 

weesfietsenregeling indien dit financieel mogelijk is.
 Fietsenstalling Grote Markt: kan de stalling groter en kan de stalling 24 uur per dag open?
 Motie 15 miljoen op dat kleine stukje Vismarkt: de fractie is blij dat er een begin is gemaakt in

de Haddingestraat en de Pelsterstraat.
Dhr. Ubbens (CDA):

 Vindt het belangrijk om vooral ontbrekende schakels aan te pakken.
 Fietsstraat Helperzoom: De fractie heeft twijfels bij de plannen omdat de weg over een tijdje 

verkeersluw wordt. Is de fietsstraat nodig vanwege het risico van sluipverkeer op de 
Waterloolaan?
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 Fietsenstalling Grote Markt: Hoewel de kosten hoog zijn, is het goed dat er iets gebeurt. Een 
fietsparkeerverbod is noodzakelijk zodra er fietsparkeervoorzieningen zijn.

Wethouder Broeksma:
 De inspreker van de Fietsersbond: stoplichten kunnen niet zomaar langer op groen staan.
 Inspreker Helperzoom: Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma worden de projecten 

uitgewerkt en worden vervolgkredieten aan de raad gevraagd. Dat is het moment dat bewoners
worden betrokken.

 Inspreker mw. Wijnberg: De wethouder legt het verschil uit tussen wees- en zwerffietsen. Het 
spijt de wethouder dat de inspreker slecht contact heeft gehad met ambtenaren. De gemeente 
probeert te handelen volgens de opmerkingen van mw. Wijnberg door zwerffietsen meteen 
weg te halen.

 Betrokkenheid bewoners: De fietsstrategie 2015-2025 is met inspraak vastgesteld. Mensen uit 
Haren en Ten Boer hebben gereageerd op het verzoek knelpunten aan te dragen.
Zegt toe dat op het moment dat de plannen (zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma 
fiets 2019-2022) vastgesteld zijn de buurt betrokken wordt bij de verdere uitvoering.  

 Fietsparkeerprobleem Poelestraat/Peperstraat: de parkeergarage Forum wordt flink gepromoot.
 Gedragsbeïnvloeding: educatie en voorlichting worden vooral gericht op jongeren.
 Rummerinkhof Haren: Binnenkort ontvangt de raad een voorstel over de verplaatsing van de 

Brinkschool inclusief de verkeersissues. De oplossing zal op een goede manier bijdragen aan 
de verkeersveiligheid voor de kinderen.

 Parkeergarage Grote Markt: het gevraagde krediet is nodig om onder andere de vragen over de
manier van inrijden te onderzoeken.

 Paddepoelsterbrug: De minister heeft gesteld dat de kapotte brug niet terugkomt. Dit is helaas 
een gegeven voor de gemeente. De gemeente kijkt nu met Rijkswaterstaat en andere 
gemeenten en de provincie naar alternatieven.

 Fietsparkeren: Het college is bezig extra beleid op te zetten en komt er bij de raad op terug. 
Een fietsverbod voor de binnenstad is niet reëel.

 Fietsbrug over de Eemskanaal: De opmerkingen van de bewoners zijn terecht en worden 
meegenomen. De financiering zit in de grondexploitatie van de stadshaven.

 De opmerking dat de bestaande fietsinfrastructuur op orde moet zijn, is terecht. De afweging 
met nieuwe projecten leidt tot voorliggend voorstel voor het uitvoeringsprogramma.

 Realiseren ambities uitvoeringsprogramma: de definitief uit te voeren plannen blijken uit de 
discussie bij de begroting 2020.

 Kruispunt Paterswoldseweg-Corpus den Hoorn: De gemeente bekijkt het regime van de 
verkeerslichten breed. De suggestie van mw. De Wrede over de kwetsbare 
verkeersdeelnemers probeert de wethouder te realiseren.

 De fietstunnel bij de Papiermolen gaat door.
 Werkzaamheden Damsterplein: de wethouder vraagt het na of er werkzaamheden komen.
 De motie 15 miljoen fietsen op dat kleine stukje Vismarkt wordt verder uitgevoerd.
 Of fietsparkeren op de Grote Markt verboden zal worden, hangt af van de definitieve omvang 

van de fietsparkeergarage onder de voormalige V&D.
 Fietsinfrastructuur in nieuwbouwwijken: de gemeente ontwikkelt als eerste verkeersroutes 

voor fietsers en voetgangers, daarna voor het openbaar vervoer en tot slot voor auto’s.
Het voorstel Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 gaat als stuk met 1-minuutinterventie naar de 
raad van 25 september 2019.

B2. Jaarverslag Parkeerbedrijf 2018
(collegebrief 3 juli 2019)
Dhr. Spoelstra (VVD):

 Plaatst kanttekeningen bij de verhoging van de parkeertarieven.
 Vindt het klakkeloos verwijderen van straatparkeerplekken niet goed. Straatparkeren heeft 

geen belastingtarief van 21%.
 Motie real time parkeren: hoe staat het met de uitvoering?
 Betaald parkeren Haren: hoe staat het met de gesprekken met bewoners en ondernemers?

Dhr. Koks (SP):
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 Citeert uit de Parkeervisie 2018-2022 waarin staat dat het niet de bedoeling is geld te 
verdienen aan het parkeerbedrijf en vraagt hoe het kan dat geld uit de winsten van het 
parkeerbedrijf naar het concern gaat. Met het naar het concern overgeboekte geld kunnen heel 
goed de zwerffietsen uit de stad worden verwijderd.

Mw. Woldhuis (100% Groningen):
 Straatparkeren: kan de wethouder toezeggen dat bij het opheffen van autoparkeerplekken 

altijd wordt aangegeven hoeveel het er zijn en waar de plekken verdwijnen?
Dhr. Leemhuis (GroenLinks):

 Vraagt of de cijfers waarop de omvang van de reserves van het parkeerbedrijf is gebaseerd 
nog wel actueel zijn. Moet de reserve nog steeds groeien? Kan het geld besteed worden aan 
foutparkeren in onder andere woonwijken?

Dhr. Stayen (Stad en Ommeland):
 Stemt ermee in om de winst toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
 Streeft het college ernaar het parkeren in de gehele gemeente betaald te maken?
 Parkeernorm nieuwbouwwijken: een maximumnorm van nul gaat te ver.

Dhr. Loopstra (PvdA):
 Sluit aan bij de vraag van dhr. Koks over het overbrengen van de winst naar het concern. Het 

financiële gebeuren van het parkeerbedrijf is toch een gesloten geheel?
 Juicht de activiteiten op het gebied van fietsparkeren toe.
 Is de geplande toename van het aantal laadpalen voldoende?
 Zorgt het college voor voldoende parkeerplekken voor mindervaliden zodat zij de binnenstad 

kunnen bereiken?
 Hoe gaat het college het parkeren op P+R-terreinen verder promoten?
 Hoe ziet het promoten van het parkeren in parkeergarages eruit?

Dhr. Arnold (ChristenUnie):
 Sluit aan bij de vraag van GroenLinks om een norm op te stellen waarmee de reserves van het 

parkeerbedrijf worden bepaald.
Wethouder Broeksma:

 Tarieven parkeren in parkeergarages: de tarieven stijgen mee met kostenstijgingen.
 Motie real time parkeren: de raad ontvangt een collegebrief.
 Parkeren in Haren: Het college vormt zich dit najaar een totaalbeeld van het parkeren in 

Haren. Hieronder de vraag of dit betaald moet zijn of niet.
 Afdrachten aan het concern: Volgens afspraak gaat een deel van de winst naar het concern en 

een ander deel naar de reserve van het parkeerbedrijf. De omvang van de reserve en de 
omvang van de afdracht aan het concern zijn onderdeel van de financiële analyse in het kader 
van de begroting 2020.

 Verdwijnen parkeerplekken op straat: de wethouder zal goed kenbaar maken welke plekken 
verdwijnen.

 Wijkbewoners kunnen verzoeken om in hun wijk betaald parkeren in te voeren.
 Elektrische laadpalen: De vierhonderd laadpalen moeten voor bepaalde tijd voldoende zijn. 

Op verzoek kan bij elke plek een extra paal komen.
 Het college heeft de nodige aandacht voor het parkeren van mindervaliden nabij het centrum.
 De promotie van P+R wordt voortgezet.
 Extra promotie van parkeren in garages wordt per garage bekeken.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
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