
Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - 
Nr

Mn
d 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

Cie Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-punt / 
Thema

Porte-
feuille 
houder

2013-
4

1 SP, GL, 
Stadspartij 
en S&S

In gesprek met 
organisatoren

in gesprek te gaan met de organisatoren om te kijken of er een mogelijkheid is de vraag naar 
bijzondere feestlocaties meer in overeenstemming te brengen met gemeentelijk beleid en de 
wensen van de inwoners van de stad.

B&V motiebrief 4/6/14 

‘beantwoording 

volgt bij 

strategisch 

evenementenbelei

d, oktober 2014’

motie Beantwoording 
schriftelijke 
vragen 
Stadspartij over 
geluidsoverlast 
evenementen

Vreeman

2013-
36

6 CU, CDA, 
PvdA, GL, 
SP en D66

Zelfbeheer groen in 
wijken 

om in overleg met de wijken en de Stadjers na te gaan of het mogelijk is om een 
pilot te houden à la het zelfbeheer in Almere in één of meerdere wijken te starten.

B&V Motiebrief 

10/10/14 geeft info 

over contact met 

bewonersorganisa

ties en 

werkbezoek aan 

Almere. Beijum 

gaat hiermee 

verder. Nadere 

info in december

motie Voorjaarsbrief Gijsbertsen

2013-
38

6 S&S, CU, 
CDA en 
D66

Fietsenrekken voor 
studenten-sociëteiten 

1.   om in gesprek te gaan met de verschillende studentenverenigingen in de
       stad en te bekijken in welke gevallen fietsklemmen een oplossing kunnen 
       bieden voor fietsenoverlast en ruimtelijk inpasbaar zijn;
2.   de uitkomsten van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

beantwoord als 

onderdeel van 

evaluatie 

Groninger 

Fietsenstandaard, 

januari 2014. 

Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten

motie Voorjaarsbrief de Rook
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Porte-
feuille 
houder

2013-
45

9 CDA, 
PvdA, 
Stadspartij, 
ChristenUn
ie en PvdD

Evenementen-
manager

Roept het college op de kaderstelling voor de Drafbaan Stadspark te plaatsen in een ontwikkeling 
waarbij gestreefd wordt naar een meer samenhangend, strategisch evenementenbeleid voor de 
gehele stad dat gekenmerkt wordt door onder meer:
* beperking van overlast door spreiding van evenementen over de stad ("het juiste evenement op 
de meest geschikte locatie")
* een financieel model voor de verhuur van openbare ruimtes.

Verzoekt het college de raad voorafgaand aan definitieve besluitvorming over de toekomst van de 
Drafbaan te informeren over welke (alternatieve) buiten- en/of indoorlocaties geschikt zijn (te 
maken) voor welk soort evenement.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen in 

evenementenbelei

d / 

locatieprofielen. 

Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten

motie Collegebrieven 
+ presentatie 
Toekomst 
Drafbaan 
Groningen 
i.c.m. SP notitie. 
Bruisend 
Groningen voor 
iedereen.

v.Keulen

2013-
47

10 van de 
gehele raad

Helperzoomtunnel te zijner tijd te monitoren of de Helperzoomtunnel wordt gebruikt door sluipverkeer en indien dat 
het geval is aanvullende maatregelen te treffen

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
63

11  GL, SP, 
CDA, CU, 
PvdD, D66, 
PvdA

Groen verzilveren * in overleg te treden met burgers, werkmaatschappijen en buurtverenigingen
   om de mogelijkheid een deel van het openbaar groen in ecologisch beheer te
   geven aan derden en dat als zodanig in te bedden en de raad over de 
   uitkomsten te rapporteren.

B&V Motiebrief 

28/11/13: 

betrekken bij 

uitvoering motie 

'zelfbeheer groen 

in wijken'

motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

Gijsbertsen

2013-
67

11 Stadspartij Weesfietsen * te onderzoeken of het verwijderen van oude fietsen in de hele stad 
   commercieel valt te exploiteren;
* hierover de raad te informeren.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

rapportage 

uitkomsten 

onderzoek in 

oktober

motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

v.Keulen

2013-
75

11 CU, CDA, 
GL, S&S, 
PvdD

Zonnepanelen 
op/aan het Forum 

* om te onderzoeken of het mogelijk is om op (of aan) het Groninger Forum een
   vorm van zonne-energie toe te passen en de raad over de uitkomst te
   informeren.

B&V Zie cbrf. 2-10-14, 

voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

Gijsbertsen

2013-
76

11 CU, GL, 
PvdD

Zonnepanelen op het 
stadhuis 

* om te onderzoeken of het mogelijk is het stadhuis van zonnepanelen te
    voorzien en de raad over de uitkomst te informeren.

B&V Motiebrief 

10/10/14: zeer 

binnenkort 

informatie over 

lopende 

onderzoek

motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

Gijsbertsen

2013-
80

11 CU Graffitikunst om met een voorstel te komen over;
1. het aanwijzen van gemeentelijke objecten als fietstunnels en geluidswallen als 
    objecten die door graffitikunstenaars opgefleurd kunnen worden, in het verlengde
    van Openlab-Graffiti op het CiBoGa-terrein;
2. de (aanvullende) criteria die meegenomen zouden moeten worden bij het 
    toewijzen van locaties zodat geborgd kan worden dat de goede vorm van graffiti 
   gemaakt wordt;
3. de mogelijkheid en wensenlijkheid om eert één of meerdere proefprojecten te 
    starten om kleinschalige toepassing op elektriciteitskastjes of andere objecten uit 
    te proberen.

B&V zie cbrf. 7-11-14, 

voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

Initiatief
voorstel

v.Keulen
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2013-
81

12 GL, CU, 
Stadspartij, 
S&S en 
PvdD

Ruimte voor 
Stadjers en 
bezoekers aan de 
Diepenring

1.  te onderzoeken met welke beperkte ingrepen eerste stappen gezet kunnen worden
     richting een beter en veiliger verblijfsklimaat aan de Diepenring voor wandelaars
     en fietsers; (denk bv. Ook aan werk in werk bij herstelwerkzaamheden aan de 
     kades e.d.)
2.  bij (groot) onderhoud te onderzoeken met welke beperkte ingrepen de 
     binnenstad via deze Diepenring bereikbaar blijft als de Zuidelijke Ringweg wordt 
     aangepakt waarbij overlast van sluipverkeer kan worden voorkomen.

B&V motiebrief 4/6/14 

‘wordt aan 

gewerkt in kader 

van visie op 

binnenstad, zie 

ook 

coalitieakkoord’ 

Gekoppeld aan 

Binnenstadsvisie, 

voorjaar 2015

motie Meerjaren-
programma 
Verkeer en 
Vervoer 2014-
2017

de Rook

2014-
1

1 PvdA, D66, 
VVD, CU, 
CDA, 
PvdD, GL

Afhankelijkheid 
Groningen-aardgas

1.   bij het kabinet en de Tweede Kamer erop aan te dringen om -uit het oogpunt van
      veiligheid en conform het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen- de 
      afhankelijkheid van het gebruik van het Groningen-aardgas zo spoedig als 
      mogelijk sterk terug te brengen;
2.   daarbij aan te dringen op het versnellen van de energietransitie.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

boodschap is 

overgebracht; 

verder gesprek 

over 

energietransitie 

via Economic 

Board; info over 

voortgang oktober 

2014. Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

motie Interpellatie- 
debat over de 
effecten van de 
gaswinning 

Vreeman

2014-
3

1 S&S, D66, 
GL

Strategisch 
Evenementenbeleid

het strategisch evenementenbeleid zo vorm te geven dat de vraag naar evenementen vanuit het 
publiek en het aanbod van initiatieven vanuit organisatoren centraal staan, en niet de aard of 
categorie van een evenement leidend is.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen bij 

evenementenbelei

d. Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
4

1 GL, PvdA, 
S&S ,SP, 
D66

Dance visie in samenwerking met de dance-industrie, en in de gedachte van Let's Gro, te komen tot een visie 
op, en daarmee te investeren in, de Groninger dance-industrie en de uitkomsten daarvan voor de 
zomer aan de raad te presenteren.

B&V/ 

O&W

Motiebrief 

10/10/14: zie brief 

10/9/14; 

gesprekken gaan 

verder

motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen/ de 

Rook

2014-
5

1 GL, S&S, 
D66, SP, 
PvdA, 
Stadspartij

Locaties in kaart alle locaties (Naast Stadspark/drafbaan, Kardingeplas, Ebbingekwartier, Hoornseplas, Roode 
Haan, ook Noorddijk, Gideonpark, Winschoterweg, Zernike, achter universiteitscomplex nabij 
Dorkwerd, Helsinkistraat, Eemskanaal, Suikerunieterrein, Rode Haan, Meerstad, nabij 
Noorderhogebrug, Westpoort) samen met de partners in de stad in kaart te brengen, te 
onderzoeken wat er wel en niet mogelijk is, of kan worden gemaakt, om van de genoemde locaties 
evenementlocaties te maken en de uitkomsten daarvan voor de zomer aan de raad te presenteren.

B&V Locatieprofielen 

voor december op 

LTA

motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen
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Porte-
feuille 
houder

2014-
6

1 PvdA Informeer de buurt 1.   in het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor evenementen 
      specifieke(re) eisen op te nemen die gesteld moeten worden aan een tijdige 
      berichtgeving van organisatoren aan omwonenden, over tenminste de begin- en
      eindtijd en de aard van de mogelijke overlast van een evenement;
2.   informatie over de duur en de mogelijke overlast van evenementen duidelijk op 
      de gemeentelijke website te vermelden.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen met 

evenementenbelei

d. Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten

motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
7

1 PvdA Ruimte voor de 
Warenmarkt

in overleg met de marktkooplui de positie van de warenmarkt in het Strategisch 
Evenementenbeleid op te nemen.

B&V Motiebrief 

10/10/14: wordt 

meegenomen bij 

locatieprofielen 

Grote Markt en 

Vismarkt, tevens 

bij convenant met 

warenmarkt en bij 

gesprek over 

binnenstadsvisie.

motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
12

2 GL, PvdA De eerlijke 
brommer, 
scooterbeleid in 
Groningen

1.  als onderdeel van het totale gemeentelijke beleidskader voor duurzame mobiliteit, een effectief 
en efficiënt scooterbeleid te ontwikkelen;
a.  waarin maatregelen worden voorgesteld om de hinder, uitstoot en 
     verkeersonveiligheid van brom- en snorscooters te verminderen;
b.  waarbij de suggesties uit dit initiatiefvoorstel worden betrokken, voor zover ze 
     haalbaar en proportioneel worden geacht;
c.  en hiervoor een voorstel aan de raad te presenteren uiterlijk bij de begroting 2015.

B&V bij begroting 2015 Initiatief
voorstel

initiatiefvoorstel
len

de Rook

2014-
18

5 Stadspartij, 
CDA, 
PvdD en 
CU

minimalisering 
overlast voor 
bewoners Parkweg

1.  te onderzoeken of extra maatregelen mogelijk zijn om de overlast voor de 
     bewoners aan de Parkweg te minimaliseren;
2.   hierovoor binnen de begroting van het project ruimte te zoeken.

B&V Motiebrief 

10/10/14: voor de 

ingebruikname 

van HOV-as West 

3e fase (maart 

2016) zullen 

maatregelen 

worden genomen; 

wordt tzt met 

aannemer 

overlegd

motie Krediet HOV-as 
West 3e fase

De Rook
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Porte-
feuille 
houder

2014-
21

5 CU, S&S, 
Stadspartij, 
CDA

Fietsklemmen de ontstane wachtlijst versneld weg te werken en het aantal in 2013 niet-geplaatste fietsklemmen 
toe te voegen aan het beoogde aantal fietsklemmen voor 2014

B&V motiebrief 17/6/14:  

moeilijk te 

realiseren 

vanwege meer 

gecompliceerde 

plekken en 

ruimtegebrek. 

Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten

motie Gemeente 
rekening 2013

de Rook

2014-
25

6 D66, PvdA 
en GL

Gebiedsgerichte 
Verduurzaming

1.  op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor de gebiedsgerichte 
     verduurzaming van woningen;
2.  de raad zo snel mogelijk te informeren over wanneer dit plan van aanpak kan 
     worden verwacht.

R&W 
/ B&V

motiebrief 

10/10/14: 

betrokken bij 

woonvisie; 

uitgangspuntenno

titie november 

2014, woonvisie 

zelf 1e kwartaal 

2015

motie Voorjaarsdebat Van der 
Schaaf / 

Gijsbertsen

2014-
27

6 Sp en CDAGrof vuil de mogelijkheid te onderzoeken om illegale dumpingen en het bijplaatsen bij ondergrondse 
containers te voorkomen door Milieustraten en buurtacties als 'Lentekriebels' te organiseren, dan 
wel faciliteren in alle wijken en hiervoor ruimte vrij te maken in de begroting 2015.

B&V Begroting 2015 / 

motiebrief 9/7/14: 

evaluatie beleid 

inz kosten grof 

vuil in febr '15. op 

LTA voor januari 

2015

motie Voorjaarsdebat Van Keulen

2014-
34

6 GL, D66 Rechtop in de wind voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015 de raad voorstellen te doen 
hoe, de genoemde overwegingen in ogenschouw nemend, onze gemeentelijke doelstelling rond 
windenergie te halen.

B&V motiebrief 

10/10/14: wordt 

betrokken bij 

voorstellen voor 

het 

energieprogramm

a als geheel 

(binnenkort)

motie Voorjaarsdebat Gijsbertsen

2014-
36

6 GL, CU Elektrische taxi's: 
goed op weg

1.  in overleg met de taxibranche te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
     stimuleren en faciliteren van elektrische taxi's;
2.  voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015 de raad voorstellen te doen
     over het geven van een impuls aan elektrisch taxivervoer.

B&V motiebrief 

10/10/14: overleg 

met taxibranche is 

gepland, najaar 

2014 nadere info

motie Voorjaarsdebat De Rook / 
Gijsbertsen

2014-
42

6 Stadspartij, 
CDA 

Openbare bankjes 1.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van bankjes op (grote) 
     aanloopstraten vanuit de wijken naar het centrum van de stad;
2.  de raad hiervan op de hoogte te stellen voor de behandeling van de "begroting 2015".

B&V zie cbrf. 29-10-14, 

voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

motie Voorjaarsdebat Van Keulen

2014-
50

6 S&S, GL, 
CU, CDA

Creatief met 
fietsvlakken

1.  te onderzoeken waar (tijdelijke) fietsparkeervlakken kunnen worden aangebracht voor 
     leegstaande winkels in de binnenstad;
2.  te onderzoeken waar (tijdelijke) fietsparkeervlakken kunnen worden aangebracht in de 
     buurt van bouwterreinen in de binnenstad.

B&V zie cbrf. 7-11-14, 

voorstel: op 

afgehandeld 

zetten.

motie Voorjaarsdebat De Rook
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2014-
52

6 PvdD, 
Stadspartij

Diervriendelijke 
pagina

1.  op de website van de gemeente Groningen ene pagina te maken met informatie over de 
     procedures rondom gevonden (dode) huisdieren en contactgegevens van betrokken 
     instanties, zoals de Dierenambulance en de Dierenbescherming;
2.  hierbij ook aandacht te besteden aan het belang van het chippen van een huisdier;
3.  bovenstaande te realiseren voor het einde van 2014.

B&V motiebrief 

10/10/14: teksten 

staan al vanaf juli 

jl. op website, 

afgestemd met 

PvdD. Voorstel: op 

afgehandeld 

zetten

motie Voorjaarsdebat Gijsbertsen

2014-
54

6 SP, PvdA, 
GL, 
Stadspartij, 
S&S, CU

Motie luchtkwaliteit 
aanpak ring Zuid

1.  vanuit het 'no regret' principe te bewerkstelligen dat het technisch mogelijk blijft om in en
     bij de overkapte delen eventueel later noodzakelijke voorzieningen voor luchtbehandeling
     relatief snel, simpel en goedkoop aan te brengen;
2.  de actuele innovatieve ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten te volgen waardoor 
     maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit bij tunnelmonden en bij openingen in 
     verdiepte tunnelbakken mogelijk zouden worden en de raad daarover jaarlijks te
     informeren

B&V jaarlijkse 

rapportage. Brief 

9/7: 1e helft 2015 

volgt info over 

aanpak

motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
63

6 GL, CU, 
SP

Diffractiestroken of 
geluidgoten

de mogelijkheden en het nut van toepassing van diffractiestroken langs de Zuidelijke Ringweg
te (doen) onderzoeken en de raad over de resultaten hiervan te informeren.

B&V komt terug bij 

aanbesteding
motie Tussenstand 

Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
69

9 GL, D66, 
S&S, 
Stadspartij

Drie meter is beter 1.  te bezien of in de voor te bereiden aanbesteding voor de tunnel Paterswoldseweg een 
     verbreding van de fietspaden naar 2 x 3 meter op te nemen is als een 'uitdaging aan de 
     aannemer';
2.  de raad hierover bij het Ontwerp Tracébesluit te informeren.

B&V motie Collegebrief 
Ontwerp tunnel 
Paterswoldse-
weg

2014-
82

10 PvdA, 
CDA, SP, 
Stadspartij

Inzichtelijke 
informatieverstrekki
ng bij evenementen

1.  om vergunning vragende organisatoren van evenementen in de gemeente Groningen waarbij 
     een informatieplicht tot de voorwaarden behoort, te verplichten om bij de vergunning-
     aanvraag aan te geven op welke manier zij omwonenden en andere belanghebbenden gaan
     informeren;
2.  de aanvraag ook op dit punt te toetsen aan de gemeentelijke richtlijnen;
3.  consequenties te verbinden richting vergunninghouder indien deze zich niet houdt aan de 
     afspraken inzake de informatievoorziening.

B&V motie Strategisch 
evenementen-
beleid

2014-
83

10 D66, GL, 
S&S, PvdD

Dancefeesten in 
parkeergarages

om te onderzoeken of gemeentelijke parkeergarages als locatie voor dancefeesten en evenementen 
dienst kunnen doen.

B&V motie Strategisch 
evenementen-
beleid

2014-
84

10 S&S, 
PvdD, CU, 
GL

Les de dorst 1.  onderzoek te doen naar de mogelijkheid en de gevolgen van het verplicht stellen van 
     organisatoren om bij middelgrote en grote evenementen tappunten beschikbaar te stellen
     voor het gratis vullen van flesjes of bekertjes;
2.  te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vaste tappunten te realiseren op de grote 
     evenementenlocaties.

B&V motie Strategisch 
evenementen-
beleid
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