
Afspraken Voorzitter B&V en Wethouder Verkeer m.b.t. LTA etc. 
 

n.a.v. besluitenlijst 10 oktober 

• Wethouder Van Keulen zegt toe dat er een procesbrief komt inzake de Zuidelijke Ringweg, 

met nieuwe planning en aandacht voor het betrekken van de raad; de tweede toezegging op 

deze besluitenlijst wordt meegenomen (meenemen ingekomen brieven over dit onderwerp) 

 

n.a.v. besluitenlijst 7 november 

- De meeste toezeggingen zijn beantwoord in begrotingsbrief van 13 november, dat betekent 

voor LTA: 

o Februari 2013: informatie over voortgang integrale verkeers- en vervoersvisie 

o Februari 2013: nadere informatie over situatie fietsparkeren bij Hoofdstation 

o Maart 2013: informatie over stand van zaken gevolgen rijksbeleid OV-studentenkaart 

o Mei 2013: notitie schone auto’s en duurzame mobiliteit incl. verduurzaming 

gemeentelijk wagenpark en elektrische oplaadpunten in parkeergarages 

o 2013 (PM): evaluatie nota Aardgas tenzij. 

- Wethouder van Keulen stelt voor om vragen m.b.t. bezettingsgraad van parkeergarages te 

betrekken bij vervolgbespreking Parkeerbedrijf 

 

n.a.v. LTA (nummering volgt versie die aan agenda 21 november hangt) 

- nr. 1 laten vervallen (heel algemeen en vanzelfsprekend) 

- nr. 3, 5, 10, 63 en 105 laten vervallen (niet meer relevant na besluit over einde tram) 

- antwoord op nr. 6 is onderweg 

- nr. 53 voorlopig op PM (nieuwe oriëntatie nodig na wegvallen tram) 

- nr. 64 is ontvangen 

- nr. 99 en 102 komen voor de commissie van december 

- nr. 104 is geleverd bij ontwerp-bestemmingsplan Ring Oost 

- nr. 106 wordt vervangen door info over situatie fietsparkeren hoofdstation in februari 

- nr. 135 komt in ontwerp in januari 

- nr. 137 = nr. 142 (= Groningen Bereikbaar) en wordt voorlopig even op PM gezet (in 

afwachting van financiering) 

- nr. 145 wordt 2
e
 kwartaal 2013 (door wegvallen tram ontstaat nieuwe situatie, vraagt 

herbezinning) 

- nr. 146 wordt 2
e
 kwartaal 2013 

- nr. 165 wordt maart 2013 

- nr. 166 wordt 2
e
 kwartaal 2013 

- nr. 167 wordt waarschijnlijk ook 2
e
 kwartaal 2013 (RO/EZ checkt) 

- nr. 168 RO/EZ checkt 

- nr. 170 voorlopig op PM (wethouder wil zich oriënteren) 

- nr. 171 wordt maart 2013 

- nr. 182 wordt 4
e
 kwartaal 2013 

 

n.a.v. TIM-lijst 

- de volgende moties kunnen op ‘afgehandeld’: 

o Fietsenstallingen Werkmanbrug 

o Proef met snelheidsdisplays – deel 2 

o Tarieven Openbaar Vervoer 

o RegioTram 

o Verkeersveiligheid Eemsgolaan 

- Over de volgende moties is een brief onderweg: 

o Wachttijdvoorspellers 

o Fietsobstakels 

 


