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Inleiding 

Op 12 november heeft het college de brief aan de raad ‘Op weg naar een integrale mobiliteitsvisie’ vastgesteld. 

Deze wordt voor de raadscommissie B&V van 4 december voor een opiniërend debat aangeboden. In deze brief 

kondigt het college aan het komende jaar een integrale mobiliteitsvisie te maken. Bouwstenen hierin vormen de 

toekomstige verkeers(auto)circulatie, in samenhang met de nieuwe bruggen over het Van Starkenborghkanaal en 

de verdere toekomst van het OV. Die brengen wij in samenhang met elkaar en met de andere thema’s binnen 

mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en onze stedelijke en economische opgaven. Een andere bouwsteen is 

zero emissie stadslogistiek voor de binnenstad.  

 

Tijdens de informatieve sessie komen deze onderwerpen in een carrousel voorbij. Om maximale gelegenheid te 

creëren voor vragen en gesprek maken we drie gesprekstafels:  

1. Resultaten van onze studie naar verkeerscirculatie en de duurzame alternatieven en de stand van zaken van 

de bruggen over het Van Starkenborghkanaal (document ‘Verkenning Mobiliteitstransitie Groningen’ en 

memo Stand van zaken bruggen, bijlagen bij brief aan de raad). 

2. Ideeën over de toekomst van het OV (document Concept Visie Openbaar Vervoer Groningen 2040, bijlage 

bij brief aan de raad). 

3. Toelichting op de opgave voor de binnenstad als het gaat om een zero emissie zone. (opgenomen in de brief 

aan de raad in de paragraaf ‘Stadslogistiek’) 

 

Uitnodiging 

Alle raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de informatieve sessie verkeersonderwerpen.  

De informatieve sessie verkeersonderwerpen vindt plaats:  

Wanneer:  27 november 2019 

Hoe laat:   10-12 uur (inloop vanaf 9:45) 

Waar:    Gedempte Zuiderdiep 98, zaal 2 

 

Agenda 

9:45-10:00 Inloop 

10:00-10:20  Plenaire aftrap Philip Broeksma en Marcel Meijer 

10:20-10:45 Carrousel ronde 1 

10:45-11:10  Carrousel ronde 2 

11:10-11:35  Carrousel ronde 3 

11:35-12:00  Carrousel ronde 4 

 

Eén ronde in de carrousel bestaat uit een hele korte inhoudelijke pitch over het onderwerp. Daarna is er vooral 

ruimte voor vragen en het gesprek over het onderwerp.  

 

De groep worden in 4 kleine groepen (A, B, C en D) onderverdeeld. Voor het onderwerp Verkeerscirculatie, 

duurzame alternatieven en bruggen worden twee groepen samengevoegd en loopt de sessie over 2 rondes. De 

indeling van de carrousel is al volgt:  
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 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 

Verkeers(auto)circulatie, duurzame 

alternatieven en bruggen  

• Jeanet Halsema 

• Arne Dijk 

• Jeroen Bos 

• Jeroen Engels 

A en B C en D 

Concept OV visie 2040 

• Menno Oedekerk 

• Eric van Huissteden 

C D A B 

Stadslogistiek 

• Sjouke van der Vlugt 

• Jeroen Berends 

D C B A 

 


