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Onderwerp: Invoering betaald parkeren Kop van Oost 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding. 
Aan de Sontweg wordt de woningbouwlocatie Kop van Oost gerealiseerd. Dit is een 
nieuwe woonlocatie met uiteindelijk ongeveer 450 woningen en appartementen. 
Onderdeel van de planuitwerking is het parkeren van auto’s door bewoners (op privaat 
terrein) en bezoekers (in de openbare ruimte). In dit raadsvoorstel wordt de invoering 
van een systeem van betaald parkeren beschreven voor de parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte. 
 
Voorgeschiedenis. 
Kop van Oost. 
De eerste fase van de Kop van Oost bestaat uit een appartementencomplex met 
186 wooneenheden en een woonblok met 25 kadewoningen. De onderste laag van het 
appartementencomplex is een zogenoemde commerciële plint, waar detailhandel-
vestiging gepland is. In juli 2005 is er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en 
projectontwikkelaar Heijmans voor de ontwikkeling van het gebied Kop van Oost. Er is 
een bestemmingsplan opgesteld voor het gebied, dat is vastgesteld door de raad in 
september 2006. 
 
Er is een divers woningaanbod, voor verschillende doelgroepen. Er zijn woningen en 
appartementen en het aanbod varieert van kleine huurappartementen en starters-
koopwoningen tot penthouses in het duurdere segment. De verkoop van appartementen 
van de eerste fase is medio 2006 gestart, vanaf januari 2007 zijn ook de kadewoningen 
verkocht. De oplevering van de koopwoningen heeft plaatsgevonden in het najaar van 
2009. Een deel van de woningen zal worden verhuurd, door woningbouwcorporatie 
Lefier. Deze huurwoningen zijn sinds maart 2010 beschikbaar voor verhuur. In het 
gebied liggen ook nog 6 bestaande woningen: Eemskanaal ZZ, oneven nummers 5 t/m 
15. 
Met de bouw van de tweede fase moet nog worden gestart. De tweede fase van de Kop 
van Oost bestaat uit maximaal 34 kadewoningen en een appartementencomplex met 
maximaal 210 wooneenheden. De onderste laag van het appartementencomplex is 
wederom een commerciële plint.  
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Nieuwe parkeersituatie. 
In de opzet van het plan wordt door de bewoners van de woningen en appartementen 
geparkeerd op eigen terrein. Onder het binnenterrein van de eerste fase is daartoe een 
deels overdekte parkeergelegenheid voor 248 voertuigen gerealiseerd. Het gebied wordt 
ontsloten via een eigen parallelweg langs de Sontweg. De parallelweg sluit aan op de 
Sontweg, ter hoogte van de kruising met het Sontplein. Ten behoeve van de bezoekers 
van de commerciële functies zijn in de eerste fase 73 openbare parkeerplaatsen langs 
deze parallelweg gecreëerd. Bij de tweede fase horen dan nog eens 26 openbare 
parkeerplaatsen. 
 
Gemeentelijk beleid betaald parkeren - algemeen. 
Naast het betaald parkeren in de binnenstad is sinds enige jaren ook in de wijken rond 
de binnenstad, de zogenaamde schilwijken, betaald parkeren ingevoerd. In de nieuwe 
Parkeernota (vastgesteld door de raad  op 27 januari 2010) is het gebied waar betaald 
parkeren wenselijk kan zijn sterk uitgebreid, en hieronder valt ook het gebied Kop van 
Oost. Betaald parkeren houdt in dat bezoekers die hun auto in de betreffende wijk 
willen parkeren, hiervoor moeten betalen. Bewoners kunnen meestal - tegen betaling 
van circa € 54,-- per jaar (€ 177,-- in de binnenstad) - voor dat gebied een ontheffing 
krijgen met een zogenaamde bewonersvergunning. Het betaald parkeren is gebonden 
aan bepaalde perioden van de dag en aan dagen van de week. Op zon- en feestdagen is 
het parkeren meestal gratis.  
 
Straatparkeren. 
Ons beleid is al langer om onder andere bij nieuwbouwprojecten er naar te streven 
minder auto’s in de openbare ruimte te hebben staan die daarmee het straatbeeld 
ontsieren. Met de realisatie van een gebouwde parkeervoorziening binnen het project 
kan dat goed worden bereikt. Bij het gebied CiBoGa is dat al gelukt. Het project Kop 
van Oost is nu weer een goed voorbeeld van de uitvoering van dit beleid. 
 
Stand van zaken. 
Huidige situatie. 
De bouw van de eerste fase is compleet en de inrichting van de openbare ruimte is 
vrijwel voltooid. De gebouwde, particuliere parkeervoorziening is beschikbaar en ook 
de parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn inmiddels opgeleverd.  
De plaatsen in de gebouwde parkeervoorziening zijn eigendom van de project-
ontwikkelaar en zijn c.q. worden verkocht aan de bewoners. Ook zijn er plaatsen in de 
gebouwde parkeervoorziening die zijn gekoppeld aan de commerciële ruimtes, ten 
behoeve van eigenaren en werknemers. De gebouwde voorziening is alleen 
toegankelijk voor de eigenaren van een parkeerplaats. 
 
De openbare plaatsen zijn bedoeld voor meervoudig gebruik door bezoekers van de 
Kop van Oost. Voor de diverse vestigingen in de commerciële plint moeten deze 
beschikbaar kunnen zijn, om daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden en 
om de commerciële functies te laten functioneren. Ook de bezoekers van de bewoners 
moeten gebruik kunnen maken van deze openbare plaatsen. De openbare plaatsen zijn 
nu vrij en gratis toegankelijk vanaf de Sontweg voor iedereen die daar wil parkeren. 
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Vooruitzicht. 
Het is reëel te verwachten dat er op de openbare plaatsen sprake zal zijn van onbedoeld 
en ongewenst gebruik. De parkeerlocatie Kop van Oost ligt namelijk op loopafstand 
van de binnenstad en ook is het een plaats die voor forenzen aantrekkelijk is om voor 
een langere periode te parkeren. De Kop van Oost is ook een mogelijk uitwijkgebied 
voor bijvoorbeeld bezoekers van activiteiten in het muziekcentrum Oosterpoort. 
Daarnaast is het gebied omgeven door grootschalige detailhandelvoorzieningen zoals 
het Sontplein waar een (privaat) betaald parkeren regime geldt. 
 
Problemen. 
Door het gebruik van de openbare parkeerplaatsen door andere doelgroepen, zal de 
beschikbare capaciteit voor bezoekers (van bewoners en commerciële functies) worden 
beperkt. Bewoners kunnen daardoor lastig bezoek ontvangen en de commerciële 
functies kunnen de klanten vaak geen parkeerplek in de buurt bieden. 
 
Om ongewenst gebruik te voorkomen, willen wij daarom betaald parkeren invoeren 
voor de openbare parkeerlocatie Kop van Oost. Wij zoeken daarbij aansluiting bij het 
regime dat geldt in het betaald parkeren gebied Oosterpoort, gericht op de komst van 
detailhandelsfuncties in de commerciële plint.  
 
Maatregelen. 
Regulering openbare parkeerplaatsen Kop van Oost. 
De 6 bestaande woningen (Eemskanaal ZZ) in het gebied, kennen nu al een parkeer-
regime. Dit komt voort uit de oude situatie. De bijbehorende parkeerplaatsen zijn 
momenteel onderdeel van het betaald parkeren gebied Oosterpoort. Deze Eemskanaal 
ZZ is ook aangewezen als gebied waar met een tijdelijke parkeervergunning door 
schippers geparkeerd kan worden. 
 
Wij hebben meerdere redenen om ook het gebruik van de nieuwe openbare plaatsen in 
het plan Kop van Oost te reguleren: 
• de plaatsen moeten beschikbaar zijn voor bezoekers van bewoners en commerciële 

functies; 
• de kans op ongewenst gebruik door binnenstadsbezoekers en forenzen is groot; 
• de Kop van Oost is een mogelijk uitwijkgebied voor bezoekers van activiteiten in 

het muziekcentrum Oosterpoort; 
• de Kop van Oost is ook een mogelijk uitwijkgebied voor bezoekers van de 

grootschalige detailhandelvoorzieningen aan het Sontplein. 
 
Voorstel betaald parkeren Kop van Oost. 
Om het beoogde gebruik van de openbare parkeerplaatsen te bereiken hebben we een 
conceptvoorstel tot invoering van betaald parkeren in de Kop van Oost ontwikkeld. Op 
23 maart 2010 hebben we besloten dit conceptvoorstel met een inspraakprocedure voor 
te leggen aan de bewoners en andere belanghebbenden. We hebben de raad hierover 
ook per brief geïnformeerd.  
 
Communicatie door de gemeente. 
Ten tijde van de ontwikkeling van ons voorstel was de Kop van Oost een nieuw, vrijwel 



 
 

4 

leeg woongebied met enkele huidige bewoners. Een vorm van bewonersorganisatie 
ontbrak en daarom kon vooraf geen proactieve communicatie met huidige en 
toekomstige bewoners plaatsvinden over de parkeersituatie. Inmiddels zijn er meerdere 
Verenigingen van Eigenaren opgericht. Met een afvaardiging van deze verenigingen 
heeft op 1 april 2010, nog voorafgaand aan de inspraakprocedure, een informatief 
gesprek plaatsgevonden over het conceptvoorstel. 
 
Op recente vragen van toekomstige bewoners gesteld aan de gemeente is door het 
Loket Parkeren volgens dit voorstel geantwoord, onder voorbehoud van het nog te 
nemen besluit. Op vragen in eerdere fasen, voor de ontwikkeling van het voorstel, is in 
algemene zin het systeem van betaald parkeren en bewonersvergunningen toegelicht 
zoals dat in de stad wordt gehanteerd. Ook het bestemmingsplan bevat informatie over 
de parkeersituatie in het gebied.  
 
Communicatie door projectontwikkelaar. 
Het directe contact met bewoners over de parkeersituatie heeft vooral via de verkoop-
organisatie van de projectontwikkelaar gelopen. In alle verstrekte verkoopinformatie 
(mondeling, schriftelijk en digitaal) is helder aangegeven, dat een centrale, private 
parkeergelegenheid onderdeel is van het plan. In de technische documentatie en in de 
instructie aan de verkopende makelaars is expliciet benoemd hoe de parkeerplaatsen 
worden uitgegeven en dat er sprake is van een reservelijst voor niet uitgegeven 
plaatsen. Deze informatie gaat niet in op de parkeersituatie in de openbare ruimte en de 
mogelijke invoering van betaald parkeren en vergunningen. Door de 
projectontwikkelaar en makelaars is schriftelijk verklaard, dat de toekomstige bewoners 
vooraf en bij de aankoop van hun woning of appartement duidelijk geïnformeerd zijn 
over de toekomstige parkeersituatie en dat kopers met vragen voor meer informatie 
doorverwezen zijn naar de gemeente. 
 
Geen uitgifte bewonersvergunningen. 
Vanwege het karakter van de Kop van Oost stellen wij voor geen vergunningen voor 
bewoners van de nieuwe woningen en appartementen uit te geven. Daarvoor zijn er de 
volgende redenen: 
1. in het plan is juist een speciale gebouwde parkeervoorziening opgenomen volgens 

de afgesproken geldende parkeernormen, specifiek voor bewoners en voor de 
commerciële bedrijven in de plint. Bewoners hebben daar direct een plaats gekocht 
of zijn daartoe later in de gelegenheid gesteld;  

2. de capaciteit in de openbare ruimte is specifiek bedoeld voor de commerciële 
functies en het bezoek van de bewoners. Daarin is geen rekening gehouden met 
gebruik door bewoners. Die capaciteit is niet berekend op gebruik door de 
bewoners zelf. 

 
Het voorstel concreet. 
Concreet betekent dit het volgende: 
• in de Kop van Oost is betaald parkeren van toepassing op maandag tot en met 

zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur; 
• het tarief is € 1,40 per uur (prijspeil 1 maart 2010) bij parkeerapparatuur geschikt 

voor een parkeertijd van 2 uur. De gewenste maximale parkeertijd moet onder 
andere afgestemd zijn op de geplande commerciële voorzieningen. Verwacht 
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wordt dat in de eerste fase in ieder geval een eetgelegenheid komt. Als het gehele 
gebied, inclusief tweede fase gereed is, evalueren we de maximale parkeerduur in 
relatie tot de dan aanwezige commerciële voorzieningen en kan deze zonodig 
worden aangepast; 

• de Eemskanaal ZZ is nu nog opgenomen in het betaald parkeren gebied 
Oosterpoort, maar wordt onderdeel van de Kop van Oost; 

• er worden geen bewonersvergunningen uitgegeven. Uitzondering wordt gemaakt 
voor bewoners van de bestaande woningen Eemskanaal ZZ, oneven nummers 5 
tot en met 15, omdat hier sprake is van een bestaande situatie met betaald 
parkeren en vergunningen, buiten het plangebied, maar binnen het gebied Kop 
van Oost.; 

• er kan per woning/appartement één bezoekerspas worden aangevraagd. De 
bezoekerspas geeft gedurende 22 uur per week recht op gratis parkeren voor 
bezoekers van de bewoners; 

• er worden geen bedrijfsvergunningen uitgegeven. Uitzondering wordt gemaakt 
voor bedrijven in de bestaande panden Eemskanaal ZZ, oneven nummers 5 tot en 
met 15, omdat hier sprake is van een bestaande situatie met betaald parkeren en 
vergunningen, buiten het plangebied, maar binnen het gebied Kop van Oost; 

• de Kop van Oost wordt als een apart gebied beschouwd. Bezoekers van 
bijvoorbeeld het gebied de Oosterpoort kunnen dan niet in de Kop van Oost 
parkeren en omgekeerd. 

 
Dit voorstel wordt geëffectueerd met een wijziging van de "Verordening parkeer-
belastingen" (raadsbevoegdheid) en de "Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- 
en Parkeerapparatuurplaatsen" (collegebevoegdheid). Deze zijn als bijlage bij dit 
voorstel gevoegd. 
 
Inspraakprocedure. 
Het voorstel "Betaald parkeren Kop van Oost" heeft vier weken ter inzage gelegen bij 
het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC en de dienst RO/EZ van de gemeente 
Groningen. De inspraakperiode liep van 9 april 2010 tot en met 7 mei 2010. Op 19 april 
2010 heeft een inspraakavond plaatsgevonden.  
 
De schriftelijke inspraak heeft 15 brieven met reacties opgeleverd. Tijdens de 
mondelinge inspraak (inspraakavond) hebben 17 personen en instanties een reactie 
gegeven. Er zijn in totaal 53 verschillende reacties binnengekomen. 
 
In de nota reactie en commentaar "Betaald parkeren Kop van Oost" zijn alle reacties 
gerubriceerd en door ons voorzien van commentaar. De reacties hebben voornamelijk 
betrekking op het niet toestaan van bewonersvergunningen voor de openbare 
parkeerplaatsen en dat lichten we hier toe. Voor de overige reacties verwijzen we u naar 
de nota reactie en commentaar. 
 
Resultaat van de inspraak. 
In het merendeel van de reacties wordt bezwaar gemaakt tegen het niet toestaan van 
bewonersvergunningen voor het openbare gebied. Daarvoor worden verschillende 
argumenten aangedragen. De plaatsen in de gebouwde voorziening (bedoeld voor de 
bewoners) worden verkocht door de projectontwikkelaar voor een bedrag van 
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€ 20.000,-- incl. BTW en insprekers geven aan dat financieel niet te kunnen dragen. 
Anderen vinden dit aankoopbedrag niet in verhouding staan tot de aankoopwaarde van 
het appartement (vanaf € 96.000,--) of vinden het eenvoudigweg te duur. Ook zijn er 
insprekers die aangeven dat er onvoldoende plaatsen in de gebouwde voorziening 
aanwezig zijn om in de volledige parkeerbehoefte te voorzien. Tot slot geven meerdere 
insprekers aan dat op basis van informatieverstrekking van de projectontwikkelaar en 
algemene informatie van de gemeente de verwachting is gewekt dat bewoners-
vergunningen uitgegeven zouden gaan worden. 
 
Financieel. 
De overeenkomst tussen gemeente en Heijmans voorziet in de realisatie van parkeer-
plaatsen in een gebouwde voorziening en in de aanleg van parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte. De plaatsen in de openbare ruimte worden overgedragen aan de 
gemeente. De plaatsen in de gebouwde voorziening zijn eigendom van de project-
ontwikkelaar en worden door hem verkocht. De gemeente is dus op geen enkele manier 
partij in de verkoop van de parkeerplaatsen in de gebouwde voorziening. Dit is een 
zaak tussen bewoners en projectontwikkelaar. Veelal was de koop van één of meerdere 
parkeerplaatsen inbegrepen bij de aankoop van een woning. De resterende parkeer-
plaatsen worden los verkocht.  
 
Onvoldoende plaatsen. 
Met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen in de gebouwde voorziening is onze 
conclusie dat dit voldoende is. Daarvoor zijn er 2 redenen: 
1. bij nieuwbouwlocaties of wijziging van de functie van bestaande panden hanteren 

we de parkeernormen. De vastgelegde norm voor de gebouwde voorziening is 
1,2 parkeerplaats per woning (bestemmingsplan). In het totale gebied worden 455 
woningen gerealiseerd en 584 parkeerplaatsen. De werkelijk gerealiseerde factor 
parkeerplaatsen per woning komt daarmee uit op 1,3. In de uitgifte van parkeer-
plaatsen zit inbegrepen dat er ook enkele 10-tallen plaatsen (zowel in fase 1 als fase 
2) beschikbaar zijn voor de commerciële functies. Het plan voldoet aan de 
parkeernorm; 

2. na oplevering bleken er nog 23 parkeerplaatsen vrij uitgeefbaar te zijn. Begin maart 
2010 zijn deze door de projectontwikkelaar aangeboden aan de bewoners. Daarvan 
zijn er nu (medio mei 2010) daadwerkelijk 2 verkocht. Effectief zijn er dus nog 
21 plaatsen beschikbaar voor verkoop. Ook voor de tweede fase is de verwachting 
dat er enkele 10-tallen plaatsen na verkoop vrij uitgeefbaar zullen zijn. 

 
Informatieverstrekking. 
Meerdere insprekers geven aan dat zij uit (mondelinge) informatie van project-
ontwikkelaar en makelaars hebben afgeleid dat er bewonersvergunningen uitgegeven 
zouden worden voor de openbare plaatsen.  
De projectontwikkelaar en makelaars hebben daarover schriftelijk aan ons verklaard, 
dat de toekomstige bewoners vooraf en bij de aankoop van hun woning of appartement 
duidelijk geïnformeerd zijn over de toekomstige parkeersituatie. Kopers met vragen 
over het parkeerbeleid en het aanvragen van vergunningen voor meer informatie zijn 
doorverwezen naar de gemeente.  
 
Voor de Kop van Oost wordt voorgesteld in andere vorm om te gaan met de uitgifte van 
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bewonersvergunningen dan tot nu toe in de stad gebeurt. De vanuit de gemeente 
verstrekte informatie (via Loket Parkeren en website) over betaald parkeren is steeds in 
algemene zin geweest. Hoewel insprekers aangeven uit de informatie te hebben 
opgemaakt dat er bij betaald parkeren in de Kop van Oost ook bewonersvergunningen 
zouden worden afgegeven, was dat een voorbarige verwachting. Aangegeven is de 
huidige gemeentelijke praktijk in de gehele stad. Inderdaad worden meestal 
vergunningen aan bewoners verstrekt in betaald parkeren gebieden. De Kop van Oost is 
echter een andere situatie, vanwege de aanwezigheid van juist een grootschalige 
gebouwde parkeervoorziening voor bewoners. Deze andere vorm van omgaan met 
bewonersvergunningen wordt ook toegepast in het gebied CiBoGa, waar bewoners al 
diverse jaren gebruikmaken van de Circusgarage en geen straatvergunning krijgen. 
 
Wat hebben we met de inspraak gedaan. 
In hoofdlijn hebben we ons voorstel gehandhaafd. In het conceptvoorstel "Betaald 
parkeren Kop van Oost" zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen aangebracht: 
• uitbreiding van het toegestane gebruik van tijdelijke schippersvergunningen over 

het gehele openbare gebied Kop van Oost. Door de reconstructie van de 
Eemskanaal ZZ, zijn er namelijk in de nieuwe situatie effectief minder 
parkeerplaatsen beschikbaar. 

 
De wens om bewonersvergunningen toe te staan in de openbare ruimte nemen wij niet 
over. Ten eerste zouden er veel meer plaatsen in de openbare ruimte nodig zijn (enkele 
honderden), wanneer we vanaf het begin vergunningen hadden toegestaan. De plaatsen 
in de garage zouden dan naar verwachting niet of nauwelijks bezet worden. Ten tweede 
levert dit een grote strijdigheid op met de opzet van het plan Kop van Oost, waarin 
bewoners parkeren in de gebouwde voorziening en bezoekers daarbuiten. Ten derde is 
de parkeercapaciteit voor bezoekers aan de krappe kant, hoewel al gemaximaliseerd 
binnen het stedenbouwkundig ontwerp. Er is feitelijk geen capaciteit over voor 
bewonersparkeren. Tot slot ontstaat er een ongelijkheid tussen bewoners die direct een 
parkeerplaats hebben gekocht en bewoners die met een veel goedkopere vergunning 
kunnen parkeren.  
 
Ten aanzien van de reacties op het financiële vlak, zijn wij geen directe partij, omdat de 
parkeerplaatsen in de gebouwde voorziening eigendom zijn van de projectontwikkelaar. 
De commerciële verkoopprijs van de 23 overgebleven losse parkeerplaatsen in de 
gebouwde voorziening is € 20.000,--. Uit de reacties blijkt dit voor een klein deel van 
de bewoners een grote financiële hindernis te zijn. Rondom zowel informatie-
voorziening, als schijnbare verhoging van de verkoopprijs lijken misverstanden te 
bestaan. Daarom gaan we in overleg met de projectontwikkelaar om te zien of de 
belangstellenden voor de aankoop van een parkeerplaats op het financiële vlak 
tegemoet gekomen kunnen worden.  
 
Toekomst. 
Planning. 
Na positieve besluitvorming door de raad over dit voorstel is nog een periode van 6 tot 
8 weken nodig tot de feitelijke effectuering van de maatregel. In die periode moeten 
betaalautomaten en verkeersborden worden geplaatst. Ook moeten de administratieve 
systemen worden aangepast en moeten de bewoners geïnformeerd worden over 
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besluiten en in de gelegenheid worden gesteld een bezoekerspas aan te vragen. 
 
Financiën. 
De kosten en opbrengsten van het betaald parkeren in de Kop van Oost worden 
ondergebracht in de totale exploitatie van het parkeerbedrijf. De kosten betreffen zowel 
de realisatiekosten (installatie betaalautomaten, plaatsing borden) als de kosten van 
beheer, exploitatie en handhaving. De opbrengsten worden bepaald door het aantal 
betalende bezoekers en de uit te geven bezoekerspassen. De tweede fase moet nog 
starten en het is nog niet bekend welke commerciële functies er komen. Het totale 
financiële effect op de exploitatie is daarom nog niet in te schatten. 
 
Risico’s. 
Wij hebben twee risico’s geïdentificeerd bij het besluit over dit voorstel: 
• als wordt ingestemd met het voorstel, heeft een beperkte groep bewoners geen 

parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de woning. Een deel van deze groep 
zal wel een auto bezitten, maar heeft aangegeven de aankoopkosten van een 
parkeerplaats op eigen terrein niet te kunnen dragen. De kans dat dit risico zich 
voordoet achten wij groot; 

• wanneer niet wordt ingestemd met het voorstel en er dus geen parkeerregime wordt 
ingesteld, ontstaat een vrijplaats voor parkeren. De plaatsen zullen veel op een 
ongewenste manier door hier onbedoelde doelgroepen gebruikt worden, waarmee 
nauwelijks ruimte geboden wordt aan de bezoekers van de commerciële functies en 
bewoners van de Kop van Oost. Het zal voor de projectontwikkelaar met een 
problematische parkeersituatie ook moeilijk worden de commerciële ruimtes nog te 
verkopen. 

 
Voorstel. 
Gelet op het vorenstaande stellen u voor te besluiten: 
I. kennis te nemen van de inspraakreacties op het conceptvoorstel "Betaald 

parkeren Kop van Oost" en in te stemmen met het commentaar daarop; 
II. de wijzigingsverordening van de "Verordening parkeerbelastingen" vast te 

stellen; 
III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren 

in de Groninger Gezinsbode. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 
 
Verbeteren fietsparkeermogelijkheden bij drie bushaltes 
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- ontwerp - 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van  
 
 
gelet op artikel 225 van de gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen. 
 

Artikel I 
 
A 
 
Aan onderdeel I van de tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen wordt een nummer 15 toegevoegd, luidend als volgt: 
 
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:  
€ 1,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
B 
 
Aan de opsomming van de gebieden in onderdeel II van de tarieventabel als bedoeld in 
artikel 5 van de Verordening parkeerbelastingen wordt na "het parkeerterrein bij het 
zwembad de Papiermolen" toegevoegd: "Kop van Oost".  
 
C 
 
Onderdeel III van de tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen met de letter c wordt gewijzigd als volgt: 
 
c:    Oosterpoortbuurt : Het gebied begrensd de hoofdrijbaan van de Europaweg, 
de  
      Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn 
Groningen/Assen, het  
      Herewegviaduct en de "middellijn" van de waterwegen  
      Oosterhaven en Verbindingskanaal. 
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D 
 
Aan onderdeel III van de tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen wordt een letter o toegevoegd, luidend als volgt: 
 
o:    Kop van Oost   : Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterweg  
      Eemskanaal, hoofdrijbaan van de Europaweg, Sontweg 
en de  
      westelijke kadastrale grens van de percelen GNG00P 
       00908G0000 en GNG00P 00768G0000, wat 
ongeveer  
      overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal 
in het  
      verlengde van de Agunnarydweg.  
 

Artikel II 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 

bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 september 2010. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
D.H. Vrieling.          dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ontwerp - 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van  
 
 
Gelet op de Parkeerverordening Gemeente Groningen 1998; 
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HEEFT BESLOTEN: 
 
De Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen te 
wijzigen. 
 
 
Artikel I 
 
A 
 
Aan artikel 1, eerste lid, wordt een onderdeel o toegevoegd, luidend als volgt: 
 
o) Kop van Oost (= het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg 

Eemskanaal, hoofdrijbaan van de Europaweg, Sontweg en de westelijke 
kadastrale grens van de percelen GNG00P 00908G0000 en GNG00P 
00768G0000, wat ongeveer overeenkomt met een loodrechte lijn op het 
Eemskanaal in het verlengde van de Agunnarydweg). 

 
B 
 
De aanhef van artikel 4 luidt na wijziging als volgt: 
 
Artikel 4, Oosterpoortbuurt, Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Zeehelden- en 
Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Oosterparkbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen, 
Korrewegbuurt, Binnenstad-oost, een deel van de Oranjebuurt, De Linie, de 
Papiermolen en Kop van Oost. 
 
Artikel 4, eerste lid 1, luidt na wijziging als volgt: 
 
Aan de houder van een voertuig die aantoont dat hij in de Oosterpoortbuurt, 
Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Zeehelden- en Badstratenbuurt, 
Schildersbuurt, Oosterparkbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen, Korrewegbuurt, 
Binnenstad-oost, een deel van de Oranjebuurt, De Linie, de Papiermolen of Kop van 
Oost (uitsluitend Eemskanaal ZZ oneven nummers 5 tot en met 15) als bewoner staat 
ingeschreven wordt op schriftelijke aanvraag één vergunning verleend voor het 
desbetreffende gebied. 
 
Artikel 4, tweede lid, luidt na wijziging als volgt:  
 
Degene die aantoont dat hij een beroep of bedrijf uitoefent in één van voornoemde 
gebieden, met uitzondering van Kop van Oost (behalve Eemskanaal ZZ oneven 
nummers 5 tot en met 15) wordt op schriftelijke aanvraag één vergunning verleend voor 
het desbetreffende gebied. 
 
Artikel 4, vijfde lid, letter d, luidt na wijziging als volgt: 
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in vervolg op artikel 5, lid c gelden de volgende uitzonderingen: 
Binnenstad-oost: bezoekerspas is 22 uur geldig per kalenderweek; 
Oosterpoortbuurt: bezoekerspas is 22 uur geldig per kalenderweek; 
Kop van Oost: bezoekerspas is 22 uur geldig per kalenderweek; 
De Linie: bezoekerspas is 25 uur geldig per kalenderweek. 
 
Artikel 4, negende lid, luidt na wijziging als volgt: 
 
Een parkeervergunning ex artikel 3, lid 3, sub f wordt op aanvraag verstrekt aan: 
• Huisartsen. 
De beroepsbeoefenaar komt onder voorwaarden in aanmerking voor een vergunning.  

De volgende voorwaarden worden gesteld: 

• De arts dient praktiserend te zijn in de gemeente. 
• Bij een gezamenlijke praktijk (meerdere artsen voeren één praktijk) wordt slechts  
 1 voorziening aangebracht. 
• Indien er parkeermogelijkheden op eigen terrein zijn, dan worden op de openbare 
weg  
 geen voorzieningen aangebracht. 
• Schippers. 
De beroepsbeoefenaar komt onder voorwaarden in aanmerking voor een vergunning.  
De volgende voorwaarden worden gesteld: 
• Aanvrager dient te beschikken over een postadres binnen de gemeente Groningen. 
• Aanvrager dient te beschikken over een meetbrief. 
• Aanvrager dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De vergunning is geldig voor het parkeren aan de Oosterhaven en in het gebied 
Kop van Oost. 

 
Artikel II 

 
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, 
met dien verstande dat de bepalingen die op grond van dit reglement worden gewijzigd 
van toepassing blijven op de feiten die zich van voor de datum van inwerkingtreding 
hebben voorgedaan. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
D.H. Vrieling.          dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 


