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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. om betaald parkeren op zon- en feestdagen in te voeren in de binnenstad, Hortusbuurt en 

Binnenstad-Oost; 
II. het betaald parkeren alleen in te voeren van 12.00 tot 17.00 uur; 
III. dit besluit in werking te laten treden op 1 juli 2015; 
IV. de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2015 vast te stellen; 
V. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Eind oktober 2014 heeft uw raad besloten alle winkeliers per 1 december 2014 de vrijheid te geven Iedere 
zondag en op de meeste feestdagen open te zijn van 12.00 tot uiterlijk 22.00 uur. In aansluiting hierop 
hebben wij aan uw raad toegezegd besluitvorming voor te bereiden over het invoeren van betaald 
parkeren op zon- en feestdagen. Deze maatregel levert een bijdrage aan drie doelen: minder 
parkeeroverlast, extra inkomsten voor het Parkeerbedrijf en gelijke uitgangspunten wat betreft parkeren 
voor alle dagen waarop winkels open mogen zijn. 
Wij stellen voorstel om betaald parkeren op zon- en feestdagen vooralsnog alleen in te voeren in de 
binnenstad, de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost en alleen van 12.00 uur tot 17.00 uur. Om de 
parkeeroverlast op koopzondagen zo snel mogelijk aan te pakken, stellen wij voor om deze 
parkeermaatregel in te voeren per 1 juli 2015. 

B&W-besluit d.d.: 21-04-2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Naar aanleiding van vragen uit uw raad en klachten over een hoge parkeerdruk hebben wij een voorstel 
voorbereid tot het invoeren van betaald parkeren op zon- en feestdagen. Dit voorstel heeft een drieledig 
doel: het voorkomen van parkeeroverlast op zon- en feestdagen, het genereren van extra inkomsten voor 
het Parkeerbedrijf en gelijke uitgangspunten wat betreft parkeren voor alle dagen waarop winkels open 
mogen zijn. Wij stellen voorstel om betaald parkeren op zon- en feestdagen vooralsnog alleen in te voeren 
in de binnenstad, de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost en alleen van 12.00 uur tot 17.00 uur. Om de parkeer
overlast op koopzondagen zo snel mogelijk aan te pakken, stellen wij voor om deze parkeermaatregel in te 
voeren per 1 juli 2015. 

Kader 

De invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen vereist een raadsbesluit tot wijziging van de 
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015. Hiermee wordt de reguleringstijd 
van betaald parkeren in diverse artikelen van de Verordening uitgebreid middels de toevoeging: en op 
zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur ". 
Daarnaast is een wijziging nodig in de Nadere regels op de parkeerverordening 2014 om het aantal uren 
tegoed op de bezoekerspas te verhogen. Dit is een collegebevoegdheid. 

Argumenten en afwegingen 

Invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen dient drie doelen: minder parkeeroverlast, extra 
inkomsten voor het Parkeerbedrijf en gelijke uitgangspunten wat betreft parkeren voor alle dagen waarop 
winkels open zijn. 

Een besluit tot invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen vraagt tevens om besluiten over de 
volgende aspecten: 

Welke gebieden? 
Ons voorstel is om betaald parkeren op zon- en feestdagen in te voeren in de binnenstad, de Hortusbuurt 
en Binnenstad-Oost. In andere gebieden met betaald parkeren is vooralsnog geen sprake van een stijgende 
parkeerdruk op zon- en feestdagen. Mogelijk is betaald parkeren op termijn ook wenselijk in bijv. de 
Schildersbuurt en de Oosterpoort. 

Welke reguleringsuren? 
Op zondagen zijn winkels relatief veel open van 12.00 - 17.00 uur. Ons voorstel is om het betaald parkeren 
derhalve alleen in te voeren voor het tijdvak 12.00 - 17.00 uur. 

Welke invoeringsdatum? 
• Om de parkeeroverlast aan te pakken en extra parkeerinkomsten te genereren, is het wenselijk om 

het betaald parkeren reeds per 1 juli 2015 in te voeren; 
• Om de zondagopening gedurende een langere tijd kans te geven succesvol te worden en de 

levendigheid van de stad daarmee een impuls te geven, ligt het in de rede om als invoeringsdatum 
begin januari 2016 te kiezen. 

Wij stellen voor om het eerste argument de doorslag te laten geven en dus om betaald parkeren op zon- en 
feestdagen in te voeren per 1 juli 2015. 

Parkeertariel. 
Het voorstel is om op zondagen hetzelfde parkeertarief te hanteren als op werkdagen. 

Meer uren tegoed op de bezoekerspas. 
Zie hiervoor onder het kopje: Overige consequenties. 



Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Een ambtelijke concept-voorstel tot invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen is begin februari 
ter consultatie voorgelegd aan de bewonersorganisaties van de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost, de 
Groninger City Club, de Koninklijke Horeca Nederland en de Raad van Kerken Stad Groningen. 
Voor de duidelijkheid: in het ambtelijke concept-voorstel is o.a. uitgegaan van: 

reguleringstijden: van 11.00-18.00 uur; 
invoeringsdatum: vooralsnog per medio 2015. 

De consultatieronde heeft de volgende reacties opgeleverd: 

Bewonersorganisaties Hortusbuurt en Binnenstad-Oost: 
• Beide verenigingen kunnen zich goed vinden in het voorstel om betaald parkeren in te voeren op 

zon- en feestdagen, 66k in hun wijken. 
• Wel kwam in het bewonersoverleg Binnenstad-Oost op 9 maart naar voren, dat 2 uur extra tegoed 

op de bezoekerspas te karig is. Vandaar het verzoek om de bezoekerspas ruimer te compenseren 
voor de invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen. 

Groningen City Club (GCC) en Koninklijke Horeca Nederland, Groningen (KHN): 
De GCC en KHN hebben gereageerd in de vorm van een gezamenlijke brief dd. 16 maart 2015 aan de 
afdeling EZ met de volgende hoofdpunten: 

• Betaald parkeren op zon- en feestdagen werpt een drempel op om de binnenstad te bezoeken. 
Dit klemt temeer omdat de concurrentie met webshops groter en heel bedreigend is geWorden. 
Bovendien hebben de zware recessies sinds 2008 enorme gevolgen gehad voor het bestaansrecht 
van detaillisten en horecaondernemingen. Belastingdruk verhogen, of dat nu parkeerbelasting is 
en/of een andere belasting, zal nog meer op de bestedingsmogelijkheid van de portemonnee gaan 
drukken. De parkeertarieven in Groningen zijn inmiddels zo hoog dat de verhouding tussen 
parkeergeld en besteding in winkel of horeca volledig is scheefgegroeid. Om de Groninger 
binnenstad toekomstbestendig te maken, moet het roer eindelijk eens om. Parkeertarieven 
verhogen en/of deze zelfs ook willen toepassen op zon- en feestdagen passen daar niet bij. 

o Om de binnenstad op termijn heel aantrekkelijk en uitnodigend te maken, willen de GCC en KHN 
dat de Groninger binnenstad fasegewijs naar het nultarief toegroeit. Dus in de loop van 10-15 jaar 
fasegewijs de parkeertarieven verlagen. De werkelijkheid van alle dag vraagt erom. 
En laat Groningen nu al eerste grote stad in Nederland het voorbeeld geven hoe het ook kan. 

• Wat parkeerdruk en/of parkeeroverlast betreft kunnen andere maatregelen worden overwogen. 
De straten meer en meer parkeervrij maken waardoor de aantrekkelijkheid (het beeld van de straat) 
mooier wordt. Aan de rand van de binnenstad grotere parkeervelden aanleggen die in samenhang 
met de parkeergarages voldoende aan de wens van de binnenstadsbezoekers tegemoet komen. 

» De GCC en KHN wijzen het voornemen van invoeren betaald parkeren op zon- en feestdagen sterk 
af. Wel zijn zij van harte bereid om samen met de gemeente en andere belanghebbenden te zoeken 
naar duurzame opiossingen voor de binnenstad waar het om parkeren gaat en dan op een wijze die 
voor de bezoekers van onze stad uitnodigend is en daarmee voor de ondernemingen die zij 
vertegenwoordigen. 

Raad van Kerken Stad Groningen (RvKj: 
De RvK heeft gereageerd middels een brief dd. 5 maart 2015 aan de afdeling EZ met de volgende 
hoofdpunten: 

• Samenvattend: Mocht u overgaan tot invoering van betaald parkeren, wat wij met klem.afraden, 
dan is het tijdvak 11.00 uur tot 18.00 uur onnodig. Ons voorstel zou zijn 13.00 uur - 17.00 uur. 

• Naast het materiele welzijn van uw burgers in Groningen, waar u in het algemeen gesproken oog 
voor hebt, is er ook zoiets als geestelijk welzijn van uw burgers. U hebt een goede Schouwburg, 
een goede Oosterpoort, een goede bibliotheek - maar ook goede kerken. 

• Een aantal kerkgenootschappen met kerkgebouw in de binnenstad van Groningen heeft een 
regionale functie heeft. De gebieden van de kerkelijke gemeenten beslaan niet alleen de stad 
Groningen, maar ook een ruim gebied daaromheen, tot zelfs over de provinciegrenzen been. 
Kerkgangers komen uit dat gehele gebied naar de diensten in de binnenstad. Veelal zijn zij hierbij 
aangewezen op de auto. 



• Daarom een duidelijk protest tegen aanvangstijdstip van 11.00 uur 's ochtends. Op dat tijdstip zijn 
kerkdiensten ofwel nog bezig, ofwel aan het eindigen. In veel kerken is na afloop van de dienst nog 
een samenkomen van gemeenteleden. (overleg over kerkelijke zaken of koffiedrinken - de 
participatiesamenleving). 

• Het is bepaald onwenselijk dat kerkgangers gedwongen zouden worden om tien minuten voor 11 
de kerk te verlaten om op tijd hun auto te verplaatsen of zelfs helemaal naar huis te vertrekken. 

• De Raad van Kerken pleit daarom voor een aanvangstijd van op zijn vroegst 12.00 uur, dus om geen 
inlooptijd van een uur te hanteren. (Nog gunstiger zou 13.00 uur zijn, zeker omdat sommige kerken 
pas om 11.00 u beginnen). Kerkdiensten kunnen dan op de gebruikelijke en rustige manier blijven 
plaatsvinden. Nadelen voor het winkelend publiek dat pas later aankomt in de binnenstad lijken de 
Raad afwezig. 

• Wanneer u de tijd 17.00 uur zou hanteren aan het eind van de door u voorgestelde betaalde 
parkeren, zou u ook tegemoetkomen aan de diensten die om 17.00 uur beginnen, zoals bijvoorbeeld 
een grote publiekstrekker als de maandelijkse "Cantatedienst" in de Nieuwe Kerk. 

Onze reactie op de opmerkingen uit de consultatieronde: 
De hoofdpunten uit de informele consultatieronde zijn: 

de bewonersorganisaties van de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost kunnen zich goed vinden in 
betaald parkeren op zon- en feestdagen, 66k in hun wijken; 
de GCC en KHN zijn ten principale tegen invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen en 
willen de parkeertarieven in de binnenstad in 10-15 jaar fasegewijs verlagen tot het nultarief; 
de Raad van Kerken raadt invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen met klem af en 
vraagt - als het toch doorgaat- de reguleringstijden te beperken tot op z'n vroegst 12.00 uur tot 
17.00 uur. 

Wij stellen voor om in beperkte mate tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van Kerken. Dat wil 
zeggen om het betaald parkeren op zon- en feestdagen te beperken tot het tijdvak dat de winkelis relatief 
veel open zijn, oftewel tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Wij stellen voor om geen gehoor te geven aan de (overige) bezwaren van de GCC/KHN en de RvK. 
Dit op grond van de volgende overwegingen: 

• het onderhavige voorstel is primair ingegeven door het verzoek van bewoners en vanuit uw raad 
om parkeeroverlast vanwege de koopzondag te voorkomen; 

• daarnaast is er vanuit uw raad op gewezen, dat gratis parkeren op zondag over kan komen als een 
voorkeursbehandeling voor winkels die op zondag open zijn; 

• overigens wijzen de GCC en KHN betaald parkeren op zon- en feestdagen ten principale af; zij 
vragen dus niet om een latere invoering van betaald parkeren teneinde de zondagopenstelling eerst 
voldoende tijd te geven een succes te worden. 

Tegen deze achtergrond stellen wij voor om het betaald parkeren op zon- en feestdagen in te voeren per 1 
juli 2015. 

Financiele consequenties ^ 

De invoering van betaald parkeren zal extra inkomsten opieveren voor het Parkeerbedrijf: vooral uit het kort 
parkeren op straat en mogelijk ook uit een lets hogere bezettingsgraad in onze parkeergarages. 
De meeropbrengst valt op dit moment echter niet in te schatten. 

Om het gebruik van zijn parkeergarages te stimuleren, hanteert het Parkeerbedrijf al langere tijd een 
actietarief van € 10/dag in drie garages (Boterdiep, Circus, Oosterpoort) en op het parkeerterrein Zaanstraat. 
Vanaf 1 juli is er op zon- en feestdagen dus keus: parkeren op straat (tegen een tarief van 
€ 2,50/uur in de binnenstad of € 2,30/uur in de Hortusbuurt en Binnenstad Oost) of gebruik maken van een 
van deze vier parkeervoorzieningen tegen een actietarief van € 10/dag. 

Invoering van betaald parkeren brengt ook extra kosten met zich mee: 
• handhavingsuren op zon- en feestdagen zijn relatief duur; 



• wellicht is het wenselijk om ook in het weekend een piketdienst in te stellen om eventuele storingen 
met parkeerautomaten e.d. te verhelpen (storingen op zaterdag blijven nu liggen tot maandag). 

Wij gaan ons de komende tijd buigen over een verdere optimalisatie van de parkeerhandhaving, dit mede 
op basis van het Spark-rapport van november 2013. Wij zullen hier ook de (ervaringen met de) handhaving 
van het betaald parkeren op zon- en feestdagen bij betrekken. De opgave is om met de juiste handhavings-
strategie op zon- en feestdagen het beste (financiele) resultaat te realiseren. Uitgangspunt is om de extra 
kosten van handhaving ca. minimaal te compenseren door extra inkomsten uit parkeerboetes. 

Overige consequenties 

Meer uren tegoed op de bezoekerspas 
Inwoners van de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor 
bezoekers (maximaal een per huishouding). Hiermee kan een bezoeker in deze wijken nu respectievelijk 
maximaal 16/22 uur per week vrij parkeren. Het voorstel is om op zondag gedurende 5 uur betaald 
parkeren in te voeren. Wij zullen gebruikers van een bezoekerspas in deze twee wijken hiervoor naar rate 
compenseren. Dit betekent dat het aantal uren tegoed op de bezoekerspas als volgt zal worden verhoogd: 
16/22 + 2 uur = 18/24 uur. 
Opmerking: met ons raadsvoorstel tot invoering van een 3" tariefzone ca. worden de reguleringstijden en 
het aantal uren tegoed in de Hortusbuurt aangepast aan die in Binnenstad-Oost en komt het aantal uren 
tegoed in beide wijken uit op 24 uur. 

Vervolg 

Het raadsbesluit zal bekend worden gemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



-ontwerp-

Wijziging Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 

De RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

(GR ); 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2015 

Artikel I Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelasting, 
onderdeel I 

lid 1 
1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en 
feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad: 

a. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, 
Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, Martinikerkhof 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten 

b. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, St 
Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebenstraat, Ruiterstraat, 
Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, Tweede Drift 
Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, Kostersgang, Radebinnensingel, 
Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo 
Emmiussingel, Museumstraat, Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, 
Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, Lopende Diep zz, Noorderhaven zz, Spilsluizen zz, 
Turfsingel, Schuitendiep wz, Schoolstraat: 
€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

Lid 4 
4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), Damsterkade 
(straat), Oosterkade 

€ 2,30 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur. 

Lid 5 
5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten en wijk: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Bloemstraat, 
Oostersingel, W.A. Scholtenstraat en Hortusbuurt: 

€ 2,30 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

Lid 6 
6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg: 
€ 2,30 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 



Lid 7 
7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten en wijken: 
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden-Badstratenbuurt, Schildersbuurt, 
Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, deel van Oranjebuurt: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

Cud Nieuw 

Onderdeel I Tarief voor het parkeren bij 
parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a. 
1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur en op donderdag tot en met 
zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur in de 
binnenstad: 

a. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, 
Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, 
Haddingestraat, Zuiderkuipen, 
Gedempte Zuiderdiep, Gedempte 
Kattendiep, Martinikerkhof 
€ 1,30 per 30 minuten bij 
parkeerapparatuur geschikt voor een 
parkeertijd van 30 minuten 

b. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, 
Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. 
Jansstraat, St Walburgstraat, 
Turfstraat, Driemolendrift, Kleine 
Raamstraat, Phebenstraat, Ruiterstraat, 
Raamstraat, Schoolholm, 
Coehoornsingel, Eerste Drift 
Zuiderdiep, Tweede Drift Zuiderdiep, 
Prinsenstraat, Herebinnensingel, 
Rademarkt, Kostersgang, 
Radebinnensingel, Moeskersgang, 
Heresingel, Radesingel, Trompstraat, 
Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, 
Museumstraat, Reitemakersrijge, 
Ganzevoortsingel, Praediniussingel, 
Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, 
Lopende Diep zz, Noorderhaven zz, 
Spilsluizen zz, Turfsingel, Schuitendiep 
wz, Schoolstraat: 
€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straat: 
Meeuwerderweg 
€ 0,90 per 30 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
3. Voor het parkeren op het Stationsplein 
ongeacht dag en tijdstip: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 

Onderdeel I Tarief voor het parkeren bij 
parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a. 
1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur, op donderdag tot en met 
zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon-
en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de 
binnenstad: 

c. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, 
Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, 
Haddingestraat, Zuiderkuipen, 
Gedempte Zuiderdiep, Gedempte 
Kattendiep, Martinikerkhof 
€ 1,30 per 30 minuten bij 
parkeerapparatuur geschikt voor een 
parkeertijd van 30 minuten 

d. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, 
Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. 
Jansstraat, St Walburgstraat, 
Turfstraat, Driemolendrift, Kleine 
Raamstraat, Phebenstraat, Ruiterstraat, 
Raamstraat, Schoolholm, 
Coehoornsingel, Eerste Drift 
Zuiderdiep, Tweede Drift Zuiderdiep, 
Prinsenstraat, Herebinnensingel, 
Rademarkt, Kostersgang, 
Radebinnensingel, Moeskersgang, 
Heresingel, Radesingel, Trompstraat, 
Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, 
Museumstraat, Reitemakersrijge, 
Ganzevoortsingel, Praediniussingel, 
Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, 
Lopende Diep zz, Noorderhaven zz, 
Spilsluizen zz, Turfsingel, Schuitendiep 
wz, Schoolstraat: 

€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straat: 
Meeuwerderweg 
€ 0,90 per 30 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
3. Voor het parkeren op het Stationsplein 
ongeacht dag en tijdstip: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 



maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de 
hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 3 uur. 
5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straten: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en 
met het perceel met huisnummer 8b), 
Bloemstraat, Oostersingel, W.A. 
Scholtenstraat: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 1 uur. 
7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de 
navolgende straten en wijken: 
Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, 
Oosterparkbuurt, Zeehelden-Badstratenbuurt, 
Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, 
Korrewegbuurt, deel van de Oranjebuurt: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur op het Overwinningsplein 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de 
navolgende straten: 
in het deel aan weerszijden van de straat van 
de Wilhelminakade, vanaf de hoek 
Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van 
het perceel Wilhelminakade 21: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 1 uur. 
10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het 
Hanzeplein en L.J. Zielstraweg: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 
23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard 
Springerlaan: 

4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 
uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de 
hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade 
€ 2,30,per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 3 uur. 
5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 
uur tot 17.00 uur in de navolgende straten en 
wijk: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en 
met het perceel met huisnummer 8b), 
Bloemstraat, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat 
en Hortusbuurt: 
€ 2,30 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 
uur tot 17.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg: 
€ 2,30 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 1 uur. 
7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de 
navolgende straten en wijken: 
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, 
Oosterparkbuurt, Zeehelden-Badstratenbuurt, 
Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, 
Korrewegbuurt, deel van de Oranjebuurt: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur op het Overwinningsplein 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de 
navolgende straten: 
in het deel aan weerszijden van de straat van 
de Wilhelminakade, vanaf de hoek 
Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van 
het perceel Wilhelminakade 21: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 1 uur. 
10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het 
Hanzeplein en L.J. Zielstraweg: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 



€ 1,80 bij parkeerapparatuur geschikt voor een 
parkeertijd van een dag met een maximum 
van 
€ 8,70 per dag. 
12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de 
volgende weggedeelten: 
- in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende 
vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de hoek 
met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het 
deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek met de 
Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 
320; 
- in het deel van de Dierenriemstraat 
(westzijde), lopende vanaf de inrit bij het 
perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de noordzijde van 
de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen aan 
de hoek met de Zonnelaan; 
€ 0,50 voor de eerste 30 minuten en daarna 
€ 0,50 per 7,5 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 
13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Linie: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 5 uur. 
15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Kop van Oost: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 

voor een parkeertijd van 2 uur. 
11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 
23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard 
Springerlaan: 
€ 1,80 bij parkeerapparatuur geschikt voor een 
parkeertijd van een dag met een maximum 
van 
€8,70 per dag. 
12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 
uur op nader aan te wijzen koopavonden) en 
donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de 
volgende weggedeelten: 
- in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende 
vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de hoek 
met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het 
deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek met de 
Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 
320; 
- in het deel van de Dierenriemstraat 
(westzijde), lopende vanaf de inrit bij het 
perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan; 
- op het parkeerterrein aan de noordzijde van 
de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen aan 
de hoek met de Zonnelaan; 
€ 0,50 voor de eerste 30 minuten en daarna 
€ 0,50 per 7,5 minuten bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 
13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Linie: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 
14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 5 uur. 
15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op 
maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 
22.00 uur in de Kop van Oost: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt 
voor een parkeertijd van 2 uur. 



Artikel II Inwerkingtreding 
Deze wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015 treedt 
in werking op 1 juli 2015 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... 2015. 

Degriffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. Peter den Oudsten 
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Wijziging Verordening op de 
heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2015, 
tarieventabel 

Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015, 
tarieventabel 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van , besluitnummer heeft besloten de wijziging van de 
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen vast te stellen. 

Toelichting 

Er is besloten tot het invoeren van betaald parkeren op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur en 
tot het wijzigen van de tarieven voor betaald parkeren in de wijken de Hortusbuurt en 
Binnenstad-Oost. Tevens worden de reguleringstijden voor de Hortusbuurt aangepast aan de 
reguleringstijden in Binnenstad-Oost. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015 

Dit besluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 
Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
Het GIC is op dinsdag tot en met vrijdag vrij toegankelijk van 9.00-11.00 uur. Op afspraak kunt u 
hierterecht op maandag van 13.00-17.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00-17.00 
uur. En op donderdag van 11.00-19.00 uur. 


