
 

Geachte commissieleden, 

 

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

raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 2 oktober 2019, om 20.00 uur in de oude 

Raadzaal op het Stadhuis.  

 

Alternatief vervoer 

Om het gemis van de ‘gewone’ bus aan de westkant van de binnenstad te compenseren rijdt 

er nu twee jaar een pendelbus. Dit betreft een pilot die op verzoek van de gemeenteraad is 

gestart. De pilot is nu geëvalueerd. Gebleken is dat de halte waarvoor het vervoer in feite 

bedoeld is (A-kerkhof) maar marginaal wordt gebruikt. Gelet op het geringe gebruik en de 

forse kosten heeft het college besloten de pilot per 1 oktober a.s. te staken en nader 

onderzoek te doen naar geschikte vormen van alternatief vervoer voor als de bussen van de 

Grote Markt verdwijnen. De werkgroep Toegankelijk Groningen staat achter deze beslissing. 

In uw vorige vergadering heeft de SP tijdens de rondvraag verzocht met de effectuering van 

dit besluit te wachten tot de gemeenteraad erover heeft gesproken. De wethouder bleek hier 

niet toe bereid en ook vanuit de rest van de commissie werd dit verzoek onvoldoende 

gesteund (zie verslag).  

 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van SP, Partij voor de 

Dieren, Stadspartij en Student & Stad. 

 

Ring Zuid 

Op de LTA staat voor oktober de volgende kwartaalrapportage over de Aanpak Ring Zuid, 

waarbij tevens uitsluitsel zal worden gegeven over de uitvoering van de zgn. 

Hoogkerkmoties. De brief wordt verwacht op woensdag 25 september a.s. 

 

Hoewel de collegebrief bij het online gaan van de agenda nog niet is ontvangen, is hij op 

voorhand door de agendacommissie geagendeerd omdat er vrijwel zeker genoeg fracties 

zullen zijn die over dit onderwerp willen spreken en om te voorkomen dat de 

novembervergadering overvol wordt. 
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Fietsenstalling Nieuwe Markt 

Als eind dit jaar de fietsenstalling onder het Forum aan de Nieuwe Markt open gaat, betekent 

dit een enorme uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen voor fietsen. Om te voorkomen 

dat desondanks toch fietsen op of rond de Nieuwe Markt in de openbare ruimte worden 

gestald, komt het college met een aantal aanvullende maatregelen, met als belangrijkste een 

fietsparkeerverbod Nieuwe Markt, Poelestraat en Peperstraat. 

 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, SP, 

100% Groningen en Student & Stad.  

 

Biomassa 

In het voorjaar zijn er vanuit de raad een aantal vragen gesteld over het gebruik van 

biomassa als energiebron, met name over het al dan niet duurzaam zijn daarvan. In deze brief 

gaat het college daarop in. Men volgt de algemene lijn dat biomassa onder een aantal 

voorwaarden als duurzaam kan worden gezien. Certificering is hiervoor de best 

controleerbare wijze om dit te beoordelen, en daar gaan rijk, provincie en gemeente dan ook 

op af. Ondertussen wordt de wetenschappelijke discussie over de uiteindelijke rol van 

biomassa in de energietransitie gevolgd. De verwachting is dat (duurzame) biomassa nog 

lange tijd een belangrijke pijler is in de energietransitie, ook als brandstof. Het college 

bevestigt de uitgangspunten die eerder door de raad zijn vastgesteld t.a.v. biobased economy 

(2013) en de inzet van biomassa als bron (2018). Tot slot geeft de brief een overzicht van de 

vormen van biomassa die er lokaal zijn. In september, toen andere stukken m.b.t. de 

energietransitie op de agenda stonden, is al kort gesproken over biomassa, en suggereerde de 

wethouder hierover apart door te spreken n.a.v. de nu geagendeerde brief.  

 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van Partij voor de 

Dieren, 100% Groningen en PVV. 

 

 

namens de voorzitter, 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur 


