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200902

11 GL

Windmolens

B&V Motiebrief 4/6/12:
1. mogelijkheden onderzoeken om, ondanks tegenwerking Provincie Groningen,
eind 2012 beeld
hoge windmolens te plaatsen binnen grenzen van gemeente Groningen. Hierbij
van vervolgstappen
kijken naar zowel plaatsing van 3 windmolens op Milieuboulevard, mogelijke andere
locaties binnen gemeentegrenzen als naar mogelijkheden om in samenwerking met
omliggende gemeenten een groot windpark van 100 MW of meer te ontwikkelen

motie

201001

10 GL

Park Selwerd

B&V
1. in te stemmen met de herinrichting van het park Selwerd volgens
bovengenoemde lijn
2. het park Selwerd op te nemen in het eerstvolgende programma ecologisch beheer
3. te onderzoeken of er budget beschikbaar gesteld kan worden, bijv. uit het budget
voor de SES-gebieden
4. een voorstel uit te werken in overleg met de bewoners binnen zes maanden dit
voorstel voor de herinrichting van park Selwerd voor te leggen aan de raad, met
inachtneming van het bovenstaande

Initiatief
voorstel

Groene Stroom 24/7 –
experiment opslag
lokaal opgewekte
zonnestroom

1. in overleg te treden met partijen als Grunneger Power, KEMA, Energy Academy B&V Uiterlijk 31
Europe en Energy Valley over de haalbaarheid van een experiment dat tot doel heeft
december 2012.
lokaal opgewekte zonnestroom op te slaan en de opgeslagen energie op
Motiebrief 11/10/12
piekmomenten weer in te zetten;
overgedragen aan
2. hiervoor zo nodig 3 a 4 hectare grond ter beschikking te stellen waarop
nieuw college
zonnepanelen geplaatst kunnen worden;
3. de raad uiterlijk 31 december 2012 over de voortgang te informeren

motie

Voorjaars-brief Seton

een systematiek te onderzoeken waarmee een prioritering kan worden gemaakt voor B&V
maatregelen binnen het budget kleine verkeersmaatregelen.

motie

1.

motie

Brf. Vereniging v. Keulen
Wijkopbouw
Hoogkerk
Gemeentebegrot Seton
ing 2013

201238

201254
201260

6 PvdA, GL,
PvdD,
S&S, CU,
D66

9 S&S,
Prioritering budget
Stadspartij kleine verkeersmaatregelen
11 PvdA, D66 Centrale inkoop
duurzame energie

te onderzoeken welke (financiële) voordelen te behalen zijn met een volledig
gecentraliseerde inkoop van energie voor gemeentelijke gebouwen;
2. te onderzoeken of er (financiële) nadelen kleven aan de inkoop van energie
die afkomstig is uit duurzame energiebronnen;
3. te onderzoeken welke kansen de inkoop van duurzame energie bij lokale notfor-profitinstellingen biedt voor de betrokkenheid van burgers en
instellingen bij het lokaal duurzaamheidsbeleid en welke mogelijke
belemmeringen er zijn
(m.n. in wet- en regelgeving);
4. de raad hierover uiterlijk 1 maart 2013 te informeren.

1/3

LTA-brief 19-10-12:
rapportage wordt
meegenomen bij
evaluatie
ecologisch beheer
maart 2013

B&V uiterlijk 1 maart
2013

Seton
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B&V Motiebrief 30/11:
wordt meegenomen
in notitie Schone
Mobiliteit (mei
2013)

motie

Gemeentebegrot Seton
ing 2013

De raad uiterlijk 1 mei te informeren welke vervangingsinvesteringen en
B&V/ uiterlijk 1 mei 2013
onderhoudswerkzaamheden voor de Woonschepenhaven mogelijk niet uitgevoerd
R&W
worden en daarbij een onderscheid maken tussen wenselijke en noodzakelijke
werkzaamheden.
In ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden voor de Woonschepenhaven die niet
gerealiseerd worden in de integrale aanpak, alsnog te betrekken bij het totaal van de
afwegingen in het meerjarenplan 2012-2016.

motie

Seton
Kredietaanvraag 2013
vervangingsinvesteringen en
aanvullen
langcyclisch
onderhoud
openbare
ruimte.

B&V

motie

Seton
Kredietaanvraag 2013
vervangingsinvesteringen en
aanvullen
langcyclisch
onderhoud
openbare
ruimte.

201268

11 CDA, GL, Elektrische laadpalen 1. om in samenwerking met diverse expertisecentra elektrische laadpunten te
PvdD
installeren in de parkeergarages van het Parkeerbedrijf en P&R-terreinen;
2. de installatie van elektrische laadpalen in commerciële garages te stimuleren.

201282

12 PvdA en
Leefbaarheid
Stadspartij Woonschepenhaven

201283

12 PvdA

1. middels een goed getimede voorlichtingscampagne inwoners van
Doe mee met
straatverlichting oké
Groningen op te roepen actief bij te dragen aan de sociale veiligheid in de
stad en storingen aan straatverlichting te melden bij de gemeente
Groningen;
2. hetzelfde te doen richting professionals die in dienst zijn van de overheid
en die in de avond en nacht werkzaamheden verrichten in de openbare
ruimte.

20133

1 Stadspartij, Overlast feesten in
CU, PvdD, balans II
CDA en
GL

de problemen voldoende in kaart te brengen en aan de raad kenbaar te maken.

B&V

motie

Beantwoording Rehwinkel
schriftelijke
vragen
Stadspartij over
geluidsoverlast
evenementen

20134

1 SP, GL,
In gesprek met
Stadspartij organisatoren
en S&S

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

motie

Beantwoording Rehwinkel
schriftelijke
vragen
Stadspartij over
geluidsoverlast
evenementen
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20137

1 GL, PvdD, Motie EnergieCU en
landschappen
PvdA

201313

4 PvdD

201314

4 PvdA, GL, Windenergie, een
D66, CU, Gronings bod
S&S en SP

Ballonnen

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

Afgehandeld Soort

Agenda-punt /
Thema

Portefeuille
houder

om voor de zomer aan de raad voor te leggen wat de mogelijkheden zijn voor het
aanleggen van energielandschappen op de bij de gemeente in bezit zijnde gronden.

B&V

motie

Vaststelling
herziening
aantal grote
grondexploitaties

v. der
Schaaf

bij evenementen en festiviteiten het oplaten van balonnen te ontmoedigen.

B&V

motie

Collegebrief
voortgang
uitvoeringsprogramma
Energie

Seton

1. aan het Provinciebestuur over te brengen dat de Stad graag bereid is bij te
dragen aan de 850 MW windvermogen in 2020 en daarin ook
verantwoordelijkheid wil nemen;
2. aan het Provinciebestuur het bod te doen om 70 MW in 2020 aan windenergie (ca. 20 turbines van 3 á 4 MW) te realiseren binnen de gemeente
Groningen;
3. hierbij voorrang te geven aan eigen burgerinitiatieven en/of lokale energiecoöperaties.

B&V

motie

Collegebrief
voortgang
uitvoeringsprogramma
Energie

Seton
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