Lijst toezeggingen en moties
Raadscommissie Beheer en Verkeer 18 januari 2012
Nr Datum
Collegelid
Dienst
1. 08-12-10
Visscher
(MD)
2. 16-03-11
Visscher
(MD)

Agendapunt

Verzoek van Toezeggingen

B3: Afvalbeheerplan 2011-2015

•

B1: Dierenwelzijn

•
•
•
•

3.

4.

5.

16-03-11
Dekker
(RO/EZ)
16-03-11
Dekker
(RO/EZ)
13-04-11
Visscher
(MD)

B4: Nota “P+R”
Groningen

•

B5: Sleutelrapportages)

•

A5: Rondvraag

Stadspartij

•

Opmerkingen

De wethouder zegt toe de suggestie “leuke beloonafvalbakken” te plaatsen
(zoals in de Efteling) mee te nemen in de evaluatie van het nut en gebruik
van het Noorderplantsoen en hierop dan terug te komen.
De wethouder zegt toe nog eens bij de VNG na te vragen hoe ver het is met Zie collegebrief 1 december
2011 ‘Stand van zaken
de stedelijke gedragscode beheer;
dierenwelzijnsbeleid…’
De wethouder zegt toe dat er de komende tijd meer werk zal worden gemaakt van voorlichting en attendering (wat mag wel en wat mag niet, met
organisaties die daar goed in zijn);
De wethouder zegt toe zich nader te verdiepen over wel of geen wilde
dieren in het circus (de eigen gedragscode van de branche als toetssteen
nemen);
De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met alle corporaties over ecologie
en groen op hun terreinen.
De wethouder zegt t.z.t. terug te komen op “een regionale vervoersautoriteit” (stad betaalt voorzieningen en revenuen gaan naar het OVbureau).
De wethouder zegt toe in het voorjaar nader terug te komen op de
contacten met het ministerie over de RegioTram.
Mededeling weth. 18/5:
De wethouder zegt v.w.b. de vraag om de evaluatie van de warenmarkt
VvAH beraadt zich op verversnellen toe in overleg met de Vereniging voor Ambulante Handel
snellingsvoorstel.
(VvAH) te gaan over het moment waarop dit kan.
Wordt in de eerstvolgende commissievergadering op teruggekomen (18/5).
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6.

13-04-11
Dekker
(RO/EZ)

B2: Station
Europapark

GroenLinks

•

•
•

7.

13-04-11
Dekker
(RO/EZ)

8.

15-06-11
Visscher
(RO/EZ)

9.

15-06-11
Dekker
(RO/EZ)

10. 15-06-11
Dekker
(RO/EZ)

C1: Ingekomen
GroenLinks
stukken, BOB-brief
Gerrit Krol-brug
(no. 3 ‘ove-rige
stukken’)
A5: Rondvraag
PvdD

A5: Rondvraag

GL

B3: drie V&Vraadsvoorstellen*

GL

•

De wethouder zegt toe eerst met het inspraakcomité te zullen overleggen
over de door te voeren voorgenomen (en gemandateerde) maatregelen
(grotere opstelstrook + snelheidsremming) mocht de verkeerssituatie bij de
Helperzoom op termijn onveilig worden;
De wethouder zegt toe dat het comité ook in de toekomst betrokken blijft
bij de planvorming rondom de inrichting van de omgeving van het station
(incl. geluidsscherm);
De wethouder zegt toe bij de eerstvolgende voortgangsrapportage van het
sleutelproject Europapark terug te komen op de financiering van de
fietsenstalling.
De wethouder zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de
reacties en stappen van het college op de bezwaren van de bewoners (o.b.v.
deze toezegging stelde GL agendering van dit onderwerp op 13/4 uit).

LTA-brief 1/12/11: komt
terug in laatste VGR over
sleutelprojecten dit jaar

LTA-brief 1/12/11: medio
januari volgt voorstel over
oplossing Gerrit Krolbrug
LTA-brief 23/12/11: wordt
een maand later
Mededeling weth. 13/7: dit
• De wethouder zegt toe terug komen op de vraag of er m.b.t. het punt van
vergisten van maaisel ook contact is geweest met de gemeente Haren (waar najaar antwoord op de
vraag van de PvdD en GL
dit al gebeurt) en of dit kan bijdragen aan goedkoper ecologisch beheer.
wat de bevindingen zijn
m.b.t. het punt van maaiselvergisting + de proef in
Drenthe over duurzame
toepassing van groen afval.
• Wethouder Dekker zegt n.a.v. de vraag of er vanuit Groningen geen latere LTA-brief 1/12/11: is
aangekaart bij NS, komt
treinen naar het westen kunnen dan na 22.30 uur toe dit aan te kaarten in
gesprek dat zij binnenkort met directeur ProRail NO heeft, de heer Mulder. begin 2012 terug in
bestuurlijk overleg
* 1. MJP V&V 2011-2014;
2. Act. Nota Duurzame Mobiliteit;
3. Evaluatie Gratis Busweekend 2010 + voorstel 2011
• De wethouder zegt toe te zullen overwegen na de zomervakantie nog een
informatieavond over de nieuwe nota Duurzame Mobiliteit te zullen laten
organiseren (waarin deze vastgestelde nota zal worden bekend gemaakt).
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11. 13-07-11
Visscher
(RO/EZ)
12. 21-09-11
Visscher
(RO/EZ)
13. 21-09-11
Dekker
(RO/EZ)

14. 21-09-11
Dekker
(RO/EZ)

15. 21-09-11
Schroor
(RO/EZ)
16. 12-10-11
Visscher
(HVD)
17. 12-10-11
Visscher
(MD)
18. 12-10-11
Dekker
(RO/EZ)
19. 27-10-11
Dekker
(RO/EZ)
20. 14-12-11
Dekker
(RO/EZ)

•

Wethouder Visscher zegt toe de brief over het kunstwerk in het Stadspark
boven water te krijgen en die z.s.m. c.c. naar de commissie B&V te sturen.

A1, Opening en
mededelingen

•

B2, VO tracédelen PvdA
3 en 4 incl. inspraakrapport en
aanpassingen tracédelen 1 en 2
B2, VO tracédelen
3 en 4 incl. inspraakrapport en
aanpassingen tracédelen 1 en 2
W&I:
Revitalisering Verl.
Hereweg
Rondvraag
CDA

•

Wethouder Visscher zegt toe na de collegebespreking terug te zullen
komen op de uitkomsten van het 3de kastanjerapport (van Kopijn) en dit
rapport dan ook naar de leden van de raad te zullen laten gaan.
LTA-brief 1/12/11:
Wethouder Dekker zegt n.a.v. een vraag van de PvdA toe samen met
wethouder De Vries na te gaan hoe de participatie met de Professorenbuurt aangesneden punt komt
begin volgend jaar terug
en de Oosterparkwijk rondom de Regio-Tram en andere ontwikkelingen
(bv. gebiedsontwikkeling De Radiaal Wakker Gekust) vlot getrokken kan
worden.
Wethouder Dekker zegt n.a.v. een vraag van inspreker Koetje toe dat zodra
er verder nagedacht zal gaan worden over de auto-ontsluiting over de
Oosterhamrikkade of over de busbaan zijn suggestie van een ‘afsluitbare
dam’ mee te zullen nemen in de afweging.

Afsluiting
Westrandproject

GL

•

Opening en
mededelingen

SP

•

A5, Rondvraag

Stadspartij

•
•

•

Begroting

Rondvraag

•

SP

•

Wethouder zegt toe binnen 2 weken een brief te sturen naar het
bewonerscomité waarin zij geïnformeerd zullen worden over planning en
vervolgfase en evt. forum of informatieavond
Zoekt uit waarom er geen onderzoekswagen bevolkingsonderzoek
borstkanker in Korrewegwijk kan staan, komt erop terug

Op verzoek van wethouder
verhuist van W&I naar
B&V

Gaat na hoe beleving t.a.v. contact met initiatiefnemers in kader van
Westrandproject zo verschillend kan zijn (college: 2x pj, initiatiefnemers:
al jaren niet meer)
Er komt (n.a.v. motie SP) second opinion Sontbrug
o Betreft motie 27 april, die destijds is ingetrokken vanwege
toezeggingen wethouder
Komt begin volgend jaar met memo over aansluiting stedelijk netwerk op
zuidelijke ringweg
Zoekt uit hoe het zit met de beantwoording van de vragen van de heer Dijk Beantwoord in LTA-brief
23/12/11
(SP) over de OV-chipkaart voor blinden en slechtzienden, m.n. waar ze
deze zouden kunnen kopen/ophalen
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PvdD

•

21. 14-12-11
Dekker
(RO/EZ)

Groningen geeft
energie

22. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
23. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
24. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
25. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)
26. 20-12-11
Dekker
(RO/EZ)

RegioTram

•

Id

•

Komt zeker terug bij commissie cq tramcommissie mocht er onverhoopt
nog een consortium afhaken, om te overleggen wat dan te doen staat

Id

•

Komt schriftelijk terug op vraag over Veolia

Id

•

Zal een schriftelijke reactie geven op de brief van de tramcommissie

Id

•

Komt terug op de vraag van de VVD over de brugbediening
Herewegviaduct

Is er bij afsluiten van Westrandproject sprake van mestvergister (zoals stuk Beantwoord in LTA-brief
23/12/11
zegt) of van biovergisting (zoals betrokken ambtenaar stelde)? Ziet geen
heil in mestvergisting van bedrijven uit de bio-industrie (in het kader van
het omzetten van biomassa naar brandstof) (zou extra inkomsten genereren
voor bio-industrie en die daarmee in stand houden); gemeente stimuleert
biovergisting (bijv. Suikerfabriek, Atero), voorbeeld van betere afvalkeuze,
maar bij stuk over afsluiten Westrandproject werd mestvergister genoemd;
betrokken ambtenaar zei dat het over biovergisting gaat, graag
duidelijkheid
Komt nog voor de kerst met info over Card Only
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Nr

Datum
Agendapunt /
Collegelid onderwerp
dienst

1.

11-11-09
Dekker
(MD)

Begroting

Motie: Klimaattop
Verzoekt het college:
• binnen een half jaar een klimaattop te organiseren voor ondernemers
waardoor de gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar
ondernemers afspraken kunnen maken over samenwerking.

2.

11-11-09
Dekker
(MD)

Begroting

3.

27-01-10
Dekker
(RO/EZ)

Visie
Diepenring

4.

17-11-10
Visscher
(MD)

Vergunningenbeleid evenementen
“Feesten in
Balans II”

Motie: Windmolens
Verzoekt het college:
• de mogelijkheden te onderzoeken om, ondanks de tegenwerking vanuit de
Provincie Groningen, hoge windmolens te plaatsen binnen de grenzen van
de gemeente Groningen. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de
plaatsing van 3 windmolens op de Milieuboulevard, mogelijke andere
locaties binnen de gemeentegrenzen als naar de mogelijkheden om in
samenwerking met omliggende gemeenten een groot windpark van 100
MW of meer te ontwikkelen.
Motie: Asfaltstroken Diepenring
Verzoekt het college:
• de fietsstroken op de Diepenring aan te leggen met rood asfalt in plaats van
gele en rode klinkers.
Motie: Heldere criteria voor nieuwe initiatieven en bewezen successen
Verzoekt het college;
1. om in overleg met Marketing Groningen te komen tot een voorstel waarin
criteria worden geformuleerd die zo objectief en transparant mogelijk zijn
ten aanzien van het verlenen van uitzonderingsposities in het kader van de
nota “Feesten in Balans II”;
2. Om in deze criteria ook op te nemen hoe waardevolle nieuwe initiatieven in
aanmerking kunnen komen voor een uitzonderingspositie;
3. Dit voorstel zo snel mogelijk, in elk geval vóór februari 2011 aan de raad
voor te leggen.

Indiener(s)

D66, GL,
PvdA, S&S,
VVD

Moties
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Opmerkingen

Mededeling weth. 18/5/11:
op stavaza terug te komen
bij presentatie Masterplan
Duurzaamheid, do-av 14
juli. Nota volgt in oktober
(vgl. weth.brief 19/5/2011).

Is meegenomen.
Laatste vermelding.

Staat op LTA?
Cbrf 6/6
Komen we in sep op terug
(stavaza van alles)
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D66, GL,
CDA, S&S,
PvdA, S’p,
VVD, SP en
CU

5.

15-12-10
Visscher
(MD)

Afvalbeheerplan 20112015: van afval
tot grondstof

6.

16-02-11
Dekker
(MD)

Masterplan
S&S, StadsGroningen
partij, CDA,
Energieneutraal VVD, PvdA,
D66 en CU

7.

27-04-11
Visscher
(RO/EZ)

BORGrappoprtage
2010 en voorstel BORGniveaus voor
2011

S&S, Stadspartij, CDA,
VVD, PvdA,
D66 en CU

8.

27-04-11
Visscher
(RO/EZ)

BORGrapportage
2010 en voorstel BORGniveaus voor
2011

S&S, Stadspartij, CDA,
VVD, PvdA,
D66 en CU

Motie: Zwerfafval beperken: denken en doen!
Verzoekt het college:
• Om een project te faciliteren, waarin voorlichting aan jongeren op scholen
over afval centraal staat, zulks in samenspraak en/of samenwerking met de
milieudienst en/of Stadstoezicht;
• Dit project te combineren met een afval-opruimdag in de stad door jongeren
van middelbare scholen en basisscholen en hierbij wijkorganisaties te
betrekken;
• Beide facetten van het project verder uit te werken met de mensen van
“Puur Politiek”.
Motie: “Méér dan CO2-reductie”
Is verwerkt in ‘Groningen
Verzoekt het college:
geeft energie’
Laatste vermelding
• Bij het maken van keuzes over duurzame energie, zoals het kiezen van
sporen, telkens een integrale afweging te maken over de opbrengst en
hierbij dus naast CO2-reductie ook economische spinoff, ontwikkeling van
werkgelegenheid en aansluiting bij het Akkoord van Groningen in acht te
nemen.
Motie: “Burgerbetrokkenheid bij BORG”
Spreekt uit dat:
• Burgerbetrokkenheid en zelfwerkzaamheid van Stadjers bij BORG moet
worden vergroot;
• De gemeente bevordert en helpt (fysieke middelen) bij het opzetten van
straat-onderhoudsteams;
• Bij goedkeuring van de werkzaamheden van de straatteams, deze teams op
kosten van de gemeente voor hun inzet met elkaar uit eten mogen gaan;
• Dit voorstel verder wordt uitgewerkt en aan de raad wordt voorgelegd.
Motie: “BORG op Gronings Peil 2”
Verzoekt het college:
• Bij de toetsing van de kwaliteit van de openbare ruimte dezelfde
kwaliteitseisen te blijven handhaven;
• Een voorstel tot het naar beneden bijstellen van ambitieniveaus, wanneer
noodzakelijk geacht, in ieder geval gepaard te laten gaan met een redelijke
onderbouwing.
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9.

29-06-11
Visscher
(RO/EZ)

10.

29-06-11
Visscher
(RO/EZ)

11.

20-07-11
Dekker
(RO/EZ)

12.

28-09-11
Dekker
(RO/EZ)
28-09-11
Dekker
(RO/EZ)

13.

14.

15.

16.

28-09-11
Dekker
(RO/EZ)
26-10-11
Visscher
(MD)
9-11-11
Dekker
(RO/EZ)

Voorjaarsdebat Hoofdelijke
Motie: “Meatfree Monday”
2011
stemming: 21 Verzoekt het college:
voor, 17 tegen • Een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday-campagne voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Voorjaarsdebat CDA, D66,
Motie: “Commercieel groen”
2011
GL, PvdD,
Verzoekt het college:
S&S, Stads• te kijken naar de mogelijkheid om tuincentra en hoveniers in het oog
partij en VVD
springende locaties aan te bieden (bijv. rotondes) om te beplanten en te
onderhouden in ruil voor reclamemogelijkheden.
Voorkeursalter- Allen minus
Motie: “Fietstoegang traverse”
natief Stations- CDA
Verzoekt het college:
gebied
• de toegankelijkheid van het fietsverkeer van de stationstraverse nog niet uit
te sluiten;
• de mogelijkheden van de doorgaande fietsverbinding over de traverse nader
te onderzoeken en de raad over de resultaten te informeren.
Regiotram –
CDA, VVD, Motie Zonnelaan
aanpassing
Stadspartij,
• de genoemde variant (B-variant Zonnelaan) opnieuw te onderzoeken en de
tracédelen 1, 2 CU
uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen
Regiotram –
GL, PvdA,
Motie Verplaatsing taxistandplaats Grote Markt
aanpassing
CU
• De mogelijkheden tot verplaatsing van de taxistandplaats Grote Markt naar
tracédelen 1, 2
het Kwinkenplein of een andere nabije locatie te onderzoeken en de raad de
resultaten van het onderzoek te doen toekomen
Conceptprogr. Stadspartij
Motie Oosterstraat terug op de kaart
Binnenstad
• in het definitieve programma voorstellen te doen die het bezoek aan de
Oosterstraat weer zullen bevorderen
Gifgebruik
PvdD, CDA, Motie Bijensterfte door Gifgebruik
door de
GL
• Onderzoek te verrichten naar de dier- en milieuvriendelijke alternatieven
gemeente
voor Imidacloprid en dit terug te koppelen naar de raad
Begroting
Stadspartij
Motie Experimenteren met parkeertarieven
• te gaan experimenteren met de tarieven van de parkeergarages
• te onderzoeken of een regeling waarbij het eerste uur parkeren gratis is
meer betalende bezoekers in de binnenstad oplevert
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Motiebrief 7 oktober:
onderzoek is gaande,
wrschl. dit jaar voorstel van
werkgroep Stadsvoedsel
Motiebrief 7 oktober:
onderzoek en gesprekken
zijn gaande, april 2012
nadere informatie
Zie ook sleutelrapportage
mei-augustus

Brief moties 1/12: er komt
commercieel aanvalsplan in
maart 2012
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17.

9-11-11
Dekker
(RO/EZ)
9-11-11
Dekker
(RO/EZ)
9-11-11
Dekker
(RO/EZ)

Begroting

20.

9-11-11
Visscher
(RO/EZ)

Begroting

21.

9-11-11
Dekker
(RO/EZ)

Begroting

22.

21-12-11
Dekker
(RO/EZ)

Fietsparkeren
Stationsgebied

18.

19.

Begroting

Begroting

Stadspartij,
CU, PvdD,
S&S
D66, GL,
PvdA, SP

Motie Duurzame sportaccommodaties
• een voorstel en tijdpad uit te werken voor het overstappen op ledverlichting
(voor sportzalen)
Motie Bereikbaarheidsplan
• voor april 2012 een plan van aanpak voor te leggen aan de raad voor een
bereidbare stad
D66, CU, GL, Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval
PvdA
• een plan op te stellen, i.s.m. Energy Valley, om zoveel mogelijk GFT-afval
en andere organische afvalstromen aan te bieden aan Attero en de
SuikerUnie om hieruit groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden
aan de gebruikers in de gemeente Groningen
• hierbij berekenen welke kostenbesparing dit voor gebruikers op kan leveren
• onderzoeken in hoeverre een lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan
zijn
• vóór 1 mei plan bij raad
Motie Meer groen in de Nieuwe Ebbingestraat
GL, CDA,
CU, SP,
• in overleg met ondernemers en betrokkenen een onderzoek doen naar
PvdD, D66,
mogelijkheden voor toevoegen van groen aan Nwe Ebbingestraat en de
Stadpartij,
raad hierover te rapporteren in mei 2012
PvdA
PvdD, CDA, Motie Warme Stad
CU
• onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijkheden voor opvang van warmte,
geproduceerd door andere bedrijven in de stad dan alleen het UMCG en de
Suikerfabriek en dit zsm terug te koppelen naar de raad
S&S, GL
Motie Fietsenstallingen Werkmanbrug
• een voorstel tot uitbreiding fietsenstallingen mbt locatie Werkmanbrug en
kade hieromheen uit te werken en in februari voor te leggen aan raad
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Brief moties 1/12: Komt
terug in voorjaarsbrief 2012
Voor april 2012
Brief moties 1/12: wordt
toegezegd
Voor 1 mei 2012
Brief moties 1/12: in mei
2012 komt
inventarisatiestudie naar
beschikbaarheid groene
grondstoffen en
verwerkingsmethode

Mei 2012
Brief moties 1/12: uiterlijk
mei 2012 voorstel voor
inrichting incl. groen
Brief moties 1/12:
warmtevisie kan in voorjaar
2012 worden besproken
Februari 2012
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