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Afgehandeld Soort Agenda-
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Porte-

feuille 

houder

2018-

3

1 SP, S&S, 

PvdD, D66, 

Stadspartij

De groene revolutie 

van Groningen

1.  de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van de mogelijkheid om als gemeente zelf zonnepanelen

     op daken van huurwoningen in corporatief bezit te plaatsen;

2.  de mogelijkheden te onderzoeken om het bezit van de zonnepanelen, nadat zij zichzelf hebben

     terugverdiend, over te dragen aan de woningbouwcorporaties;

3.  voorgaande zo snel als mogelijk aan de raad ter bespreking voor te leggen.

R&W/

B&V

Cbrf 25-7-2018 Biedingen 

corporaties Planning in juni 

'19

motie Prestatie-afspraken 

Uitvoerings-

programma 2018

v.der Schaaf 

2018-

22

5 CDA, D66, 

PvdA, Stad 

en 

Ommeland, 

S&S, CU

Samen ook voor wind 

op zee

1.  samen met Provincie, Rijk en andere gemeenten in Groningen te bezien of gezamenlijk investeren in

     wind op zee mogelijk is;

2.  te onderzoeken of hierin ook de participatie van inwoners mogelijk gemaakt kan worden, 

     bijvoorbeeld door samen te werken met bestaande energie coöperaties.

B&V motie Windbeleids-kader Broeksma

2018-

23

5 PvdD Beter tien vogels in de 

lucht dan één op de 

wieken

1.  bij de Verkenningsfase van de locaties Stainkoeln en Westpoort in het Windbeleidskader ook 

     expliciet een verkenning op te nemen naar het vogel- en vleermuizenleven en de mogelijke 

     vliegroutes in deze gebieden, en deze uit te voeren;

2.  te kijken naar de mogelijkheden om in het vervolg naast de NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu, 

     en de Natuur & Milieufederaties, ook de Vogelbescherming te betrekken.

B&V motie Windbeleids-kader Broeksma

2018-

26

5 SP, Stad en 

Ommeland, 

CU, CDA

30 km is 30 km 1.  bij 30 km-zones in wijkvernieuwingsgebieden de inrichting van straten zodanig vorm te geven dat

     deze voldoen aan de politie eisen aangaande handhaving;

2.  bij de (her)inrichting van bestaande of nieuwe zones te voldoen aan de politie eisen;

3.  mocht vanwege welke reden dan ook niet voldaan kunnen worden aan het bovenstaande de raad 

     hiervan gemotiveerd op de hoogte te stellen.

B&V Wordt betrokken bij de 

wijkvernieuwing okt '18

motie Kredietaanvraag 

Aanpak Verkeers-

veiligheid

Broeksma

2018-

27

5 Stad en 

Ommeland, 

SP, CU, 

D66

Ruimte voor 

buurtstallingen

1.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gemeentelijke buurtstallingen voor bewoners-

     parkeren voor het gebied binnenstad toe te voegen aan het parkeerbedrijf;

2.  de daarbij behorende kosten en opbrengsten in kaart te brengen;

3.  mogelijke "Push- en Pullfactoren" (aantrekkelijkheid) te verkennen om daarmee de mogelijkheden

     om de aantrekkelijkheid te vergroten in kaart te brengen.

B&V Gaat mee in de uitwerking 

van de parkeervisie

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma

2018-

28

5 Stad & 

Ommeland, 

CU

Laad- en losplekken 

ondernemers 

binnenstad

1.  om in samenspraak met ondernemers in en rondom de binnenstad de behoeften in kaart te brengen;

2.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen aansluiten bij behoeften, kansen en 

     mogelijkheden op lokaal (gebieds-)niveau om flexibel in te kunnen spelen op de laad- en los behoefte

     van ondernemers in en rondom de binnenstad.

W&I/ 

B&V

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma
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2018-

29

5 VVD, D66, 

PvdA, CU

Betalen voor 

geparkeerde tijd op 

straat 

de mogelijkheid voor de invoering van 'real time' parkeren in Groningen nader te onderzoeken ten behoeve 

van efficiënt parkeren en de aantrekkelijkheid van de stad.

B&V Gaat mee in de uitwerking 

van de parkeervisie

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma

2018-

34

6 D66, CU, 

GL, VVD

Doorstroming Reitdiep 1.  parallel aan alle andere ontwikkelingen en procedures nu direct over te gaan tot inventarisatie van 

     alle redelijkerwijs mogelijke verkeersoplossingen ter plaatse;

2.  dit traject tot verbetering en verandering samen met omwonenden, de commissie Verkeer en 

     Veiligheid Reitdiep en andere belanghebbenden op te pakken;

3.  hierbij geen enkele oplossingsrichting uit te sluiten en de resultaten van deze verkenning zo snel als 

     mogelijk is, aan de raad voor te leggen.

B&V/R

&W

motie Plan-ontwikkeling 

Festivallocatie 

Reitdiephaven

Broeksma

2018-

36

6 D66, VVD, 

GL

Onderzoek duurzame 

alternatieven voor 

autoweg 

Oosterhamriktracé

1.  aanvullend onderzoek te doen met daarin meerdere mobiliteitsscenario's voor het gebied en een 

     nadere analyse van de mobiliteitsaanvraag van de toekomst;

2.  in dit onderzoek ook uit te werken hoe combinaties van (duurzame) mobiliteitsvormen, slimme 

     technologie en het versterken van hubs elkaar in de stad in het algemeen en in dit stadsdeel in het 

     bijzonder kunnen versterken.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

37

6 GL, S&S, 

CU, PvdA, 

PvdD, 

100%

Onderzoek Verkeers-

circulatieplan

1.  een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een verkeerscirculatieplan binnen de ringwegen

     waarbij; 

     - de bereikbaarheid en leefbaarheid integraal op stadsniveau wordt onderzocht en aangepakt;

     - wordt onderzocht of een integraal verkeerscirculatieplan binnen de ringweg een oplossing biedt en 

       of een indeling in sectoren die het verkeer tussen wijken via de ringwegen laat verlopen zorgt voor:

       een afname van het autoverkeer in de stad en het sluipverkeer door woonstraten, het stimuleren 

       van lopen, fietsverkeer en OV-gebruik;

     en waarbij de voordelen en nadelen van een dergelijk plan uiteen wordt gezet;

2.  de raad begin 2019 te informeren over opzet en planning van een dergelijk onderzoek en de wijze

     waarop de raad daarbij betrokken zal worden.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

38

6 CU, Stad & 

Ommeland

Mien Toentje nader in overleg te gaan met betrokkenen om te komen tot een inrichtingsprincipe waar gemeente en 

bewoners/eigenaren zich in kunnen vinden.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma
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39

6 PvdA, D66 Aanvullend onderzoek 

meerwaarde 

autoverbinding 

Oosterhamrikzone

Bij de definitieve besluitvorming over de openstelling van de Oosterhamrikzone voor autoverkeer de 

onderbouwing van de verbeterde bereikbaarheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het 

oostelijke stadsdeel binnen de ring, te toetsen aan de dan geldende cijfers en inzichten.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

40

6 CU, GL, 

SP, D66, 

VVD, 

PvdA, Stad 

& 

Ommeland, 

CDA

Kwartaalrapportage 

Aanpak Ring Zuid

de raad drie maal per jaar te informeren over de stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid 

bijvoorbeeld door middel van een route-tijd-tabel 

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

48

10 Stad en 

Ommeland, 

CDA, CU

Verkeersveilige 

omgeving rondom de 

Mérodelaan

om alsnog zo spoedig mogelijk samen met de betreffende scholen, omwonenden en Veilig Verkeer 

Nederland te komen tot een oplossing die de verkeersveiligheid waarborgt.

B&V motie Vaststelling 

bestemmings-plan 

De Mérodelaan

Broeksma

2018-

49

10 D66, VVD, 

CU, S&S, 

Stad en 

Ommeland, 

GL

Getrapte 

besluitvorming 

Warmtenet Noordwest

1.  alleen biomassa te gebruiken dat afkomstig is uit de regio;

2.  alleen als het is verkregen door regulier kap- en onderhoudswerk aan bijvoorbeeld parken, straten

     en natuurgebieden of uit rest en afvalhout.

B&V motie Getrapte 

besluitvorming 

Warmtenet 

Noordwest

Broeksma

2018-

52

10 S&S, PvdD, 

D66, PvdA, 

GL

15 miljoen fietsen op 

dat hele kleine stukje 

Vismarkt

1.  het opheffen van een deel van de autoparkeerplaatsen in de Haddingestraat en Pelsterstraat (aan de

     Vismarkt zijde), t.b.v. fietsparkeerplekken, op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de 

     fietsstrategie 2015-2025;

2.  uiterlijk 1 maart 2019 met een (proces)voortel te komen voor de realisatie van stallingsplekken of 

     parkeervlakken voor fietsen in beide straten.

B&V motie Verkenning 

fietsenstalling 

Binnenstad-West en 

evaluatie Flitsteam

Broeksma

2019-

01

2 SP, Stad en 

Ommeland, 

GL, CU, 

D66 PvdA

Duidelijkheid rond de 

aanleg zuidelijke 

ringweg

bij het uitkomen van het eindrapport commissie Hertogh de raad op korte termijn te voorzien van 

antwoorden rond planning, uitvoerbaarheid, contractaanpassingen, boete, extra maatregelen, compensatie 

en uitvoering van de Hoogkerk motie.

B&V motie Advies commissie 

Hertogh inzake de 

zuidelijke ringweg

Broeksma
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