
 

 

 

 

30 oktober 2013. 

Nr. 6i. 

Tariefdifferentiatie Parkeerbedrijf. 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2013 

(GR 13.3908069); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. kennis te nemen van de besluiten van het college om: 

- de tarieven van de gemeentelijk geëxploiteerde parkeergarages in 2014 niet te 

indexeren/verhogen; 

- voor parkeergarage Oosterpoort met ingang van november 2013 een speciaal 

kantoorurentarief vast te stellen van maximaal € 10,-- op werkdagen van 7.00 tot 

19.00 uur; 

- voor parkeergarages Boterdiep en Circus met ingang van november 2013 het 

dagtarief bij te stellen van € 20,-- naar € 10,-- per dag; 

II. het college de opdracht te geven om bij wijze van experiment voor de duur van  

2 jaren (1 januari 2014 tot 31 december 2015) de bewoners van Stoker en Brander 

maximaal 12 kortingskaarten per jaar per huishouden te verstrekken (tegen € 10,-- 

per stuk, inclusief BTW), die per stuk eenmalig recht geven op maximaal 24 uren 

parkeren in parkeergarage Euroborg en het college de opdracht te geven deze proef te 

monitoren en tezijnertijd te evalueren;  

III. het college tevens de opdracht te geven om bij wijze van proef voor de duur van 2 

jaren het abonnementstarief voor bewoners van CiBoGa bij te stellen naar € 75,-- per 

maand en het college de opdracht te geven deze proef na 2 jaren te evalueren; 

IV. de tarieven voor straatparkeren vanaf 1 januari 2014 vast te stellen op: 

- Schilwijk, van € 1,60 naar € 1,80 per uur; 

- Binnenstad Diepenring, van € 2,30 naar 2,50 per uur; en  

V. het college de opdracht te geven hiertoe een wijziging van de Verordening 

Parkeerbelasting voor te bereiden; 
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VI. het college opdracht te geven de invoering van een nieuwe tariefzone voor te 

bereiden  

(schil II, Hortusbuurt en Binnenstad Oost) en hiertoe overleg te organiseren met de 

ondernemersverenigingen en bewoners; 

VII. ten aanzien van de bijlagen II en IV geheimhouding te bekrachtigen overeenkomstig 

artikel 25, lid 3 Gemeentewet. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


