
 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Bolle, nodig ik u uit voor een extra vergadering van de 

raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 18 september 2019, om 20.00 uur in de 

oude Raadzaal op het Stadhuis.  

 

Zoals op 11 september alleen energie-onderwerpen op de agenda staan, zo staan nu alleen 

verkeersonderwerpen op de agenda. 

 

Conformstukken  

 

In Selwerd-Zuid is al lange tijd sprake van een hoge parkeerdruk. Bewoners hebben 

gevraagd om invoering betaald parkeren. Daartoe is nu een parkeerplan opgesteld, dat ter 

inzage heeft gelegen en nu definitief is vastgesteld. Aan u wordt gevraagd krediet 

beschikbaar te stellen voor de aanschaf van parkeerautomaten, en de 

Parkeerbelastingverordening te wijzigen. 

 

Hetzelfde geldt voor de Bloemenbuurt-Noord en de Velden e.o. in de Oosterparkwijk. Het 

proces is hier geheel verlopen conform de speciale afspraken (stappenplan) die eerder met de 

Oosterparkwijk zijn gemaakt. 

 

Op beide voorstellen is slechts door één fractie ‘gepiept’. Daarom zijn ze als conformstuk 

geagendeerd. Uiteraard is het mogelijk om desondanks nog een korte opmerking te plaatsen 

of een vraag te stellen.  

 

Naast deze beide parkeerstukken ook nog als conformstuk de aanvraag van een 

voorbereidingskrediet voor het opstarten van het project tot definitief ontwerp Dudok aan het 

Diep. Dit is één van de locaties die in het coalitieakkoord is benoemd voor het herwinnen 

van de openbare ruimte, waarbij groen en ontmoeting centraal staan. Tijdens Let’s Gro 

krijgen inwoners een stem in het ontwerp van deze nieuwe plek. Slechts twee fracties hebben 

‘gepiept’, uiteraard kunnen zij nog een korte opmerking plaatsen of een vraag stellen. 
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Diverse stukken m.b.t. fietsbeleid 

 

Er zijn diverse stukken m.b.t. het fietsbeleid van de gemeente voor bespreking aangevraagd. 

De agendacommissie heeft besloten ze in samenhang – en dus als één agendapunt – te laten 

behandelen.  

 

In 2015 heeft de raad van de voormalige gemeente Groningen een fietsstrategie voor 10 jaar 

vastgesteld. Tevens werd een bijbehorend uitvoeringsplan vastgesteld. Nu vele projecten 

inmiddels zijn opgestart of zelfs al afgerond is het tijd voor een actualisatie van dit 

uitvoeringsplan, te meer omdat er nu sprake is van een nieuwe gemeente waar ook Haren en 

Ten Boer deel van uitmaken. Ook het nieuwe coalitieakkoord met veel nadruk op 

leefkwaliteit vraagt om zo’n actualisatie (denk aan het probleem van het fietsparkeren in 

relatie tot het terugwinnen van de openbare ruimte). Naast het vaststellen van het 

uitvoeringsplan wordt u gevraagd om krediet beschikbaar te stellen voor een vijftal nieuwe 

fietsprojecten. 

 

Een concrete oplossing m.b.t. het fietsparkeren dient zich aan door de mogelijkheid om de 

kelder van de voormalige V&D om te bouwen tot fietsenstalling. Dit zou ruimte bieden voor 

ongeveer 1500 fietsen. Er ligt nu een voorlopig ontwerp, dat in de komende periode moet 

worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van 

twee ton nodig. De planning is dat de fietsenstalling na de zomer van 2020 open kan. 

 

Ook aan de westkant van de binnenstad ligt een flinke stallingsopgave. Daarover heeft de 

raad vorig najaar een brief ontvangen, waarin de resultaten van een verkenning werden 

gedeeld. Eén en ander bleek toen een behoorlijke uitdaging, die om nader onderzoek vroeg, 

bijvoorbeeld naar de geschiktheid van bestaande panden en de mogelijkheden van 

nieuwbouw. Naar aanleiding van deze brief heeft de raad toen een motie aangenomen, met 

het verzoek om een deel van de autoparkeerplaatsen in de Haddingestraat en Pelsterstraat op 

te heffen t.b.v. fietsparkeerplekken. Daar is nu onderzoek naar gedaan, met als conclusie dat 

in totaal vier autoparkeerplekken kunnen worden omgezet is ongeveer 95 

fietsparkeerplekken. De verwachting is niet dat deze plekken zullen worden gebruikt door de 

beoogde doelgroep van de motie, de bezoekers van de binnenstad, maar wel door bewoners 

en werknemers, waardoor de toegankelijkheid van beide straten verbetert. 

 

Het Uitvoeringsprogramma Fiets is voor bespreking aangevraagd door de fracties van 

GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en 100% Groningen. 

 

De Aanvraag voorbereidingskrediet fietsenstalling Grote Markt is voor bespreking 

aangevraagd door de fracties van GroenLinks, 100% Groningen en Student & Stad. 

 

Het Procesvoorstel motie ’15 miljoen fietsen op dat kleine stukje Vismarkt’ is voor 

bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, VVD en Student & Stad. 
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Parkeerbedrijf 

 

Uit het jaarverslag van het Parkeerbedrijf blijkt dat 2018 inhoudelijk een goed jaar was, met 

een flink positief resultaat, meer dan begroot. Omdat het parkeerbedrijf een gesloten 

boekhouding heeft wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve, 

waarmee verliezen en risico’s in de toekomst kunnen worden opgevangen. Het 

parkeerbedrijf houdt nl. een hoog risicoprofiel. 

 

Het jaarverslag is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, SP en 

VVD. 

 

namens de voorzitter, 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur 


