
 

 

 

 

 

26 juni 2019 

Nr. 8b.  

Actualiseren Parkeerregelgeving en -beleid; 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

22 mei 2019 (griffie zaaknummer 61686-2019); 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 
I.  de parkeertarieven voor het parkeergebied Binnenstad Diepenring per 

01/10/2019 te verhogen van € 2,90 naar € 4,-- per uur; 

II.  de parkeertarieven voor de parkeergebieden Binnenstad Oost en 

Hortusbuurt per 01/10/2019 te verhogen van € 2,70 naar € 4,-- per uur; 

III.  de parkeertarieven voor de overige wijken waar nu een parkeerregime 

geldt (m.u.v. Haren en het gebied direct grenzend aan winkelcentrum 

Paddepoel, zoals beschreven in Onderdeel 1 sub 15 van de 

tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 

Parkeerbelastingen) per 01/10/2019 te verhogen van € 2,-- naar € 2,40 

per uur; 
IV.  de parkeertarieven op het Stationsplein per 01/10/2019 te verhogen van 

€ 1,35 per half uur naar € 2,-- per half uur; 

V.  het parkeergebied Zeeheldenbuurt langs de Paterswoldseweg per 

01/01/2020 in tweeën te knippen in een parkeergebied Badstratenbuurt 

en een parkeergebied Zeeheldenbuurt; 
VI.  het parkeergebied Schildersbuurt per 01/01/2020 langs de 

Friesestraatweg en de Kraneweg in tweeën te knippen in een 

parkeergebied Schildersbuurt en een parkeergebied Westerhaven; 
VII.  de parkeertarieven in de nieuw ontstane parkeergebieden Westerhaven 

en Badstratenbuurt per 01/01/2020 te verhogen van 
VIII.  € 2,40 naar € 4,-- per uur; 

IX.  de betaaldparkerenvensters in parkeergebieden Westerhaven, 

Badstratenbuurt, Binnenstad Oost en Hortusbuurt per 01/01/2020 

gelijk te stellen aan het betaaldparkerenvenster van de Binnenstad 

Diepenring; 
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X.  in de parkeergebieden Badstratenbuurt, Westerhaven, Binnenstad Oost 

en Hortusbuurt per 01/01/2020 een maximum (< het aantal 

parkeerplaatsen, conform Binnenstad) te stellen aan het aantal uit te 

geven vergunningen voor bewoners en bedrijven; 
XI.  de tarieven voor alle vergunningen in alle parkeergebieden 

(uitgezonderd Haren) niet zijnde parkeergebied Binnenstad Diepenring 

per 01/01/2020 jaarlijks met € 5,-- (excl. indexatie) te verhogen tot en 

met 2023; 
XII.  de tarieven voor alle vergunningen in parkeergebied Binnenstad 

Diepenring per 01/01/2020 jaarlijks met € 15,-- (excl. indexatie) te 

verhogen tot en met 2023; 
XIII.  de Verordening parkeerbelastingen 2019 Groningen in te trekken; 
XIV.  de Verordening parkeerbelastingen 2011 Haren in te trekken; 
XV.  de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 in te trekken; 

XVI.  de Parkeerverordening gemeente Haren 2011 in te trekken; 
XVII.  de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 vast te stellen en in 

werking te laten treden met ingang van de dag na die van de 

bekendmaking; 
XVIII.  de Verordening parkeerbelastingen gemeente Groningen 2019 vast te 

stellen en in werking te laten treden met ingang van de dag na die van 

de bekendmaking; 
XIX.  dit besluit bekend te maken via overheid.nl. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2019. 

 

 

 

De voorzitter, De griffier, 

Peter den Oudsten Toon Dashorst  

 

 

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


