
 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Van der Meide, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 14 december 2016 om 16.30 uur in de oude 

Raadzaal op het Stadhuis.  

 

Afspraken en planning 

 

Onlangs zijn weer LTA-gesprekken gevoerd met de wethouders Van Keulen en De Rook. 

De uitkomsten daarvan zijn in de LTA en IM-lijst verwerkt. 

Met wethouder Gijsbertsen wordt binnenkort een gesprek gevoerd. De wijzigingen die dat 

oplevert zullen nog voor de commissievergadering worden verwerkt. 

 

Conformstukken 

 

Graafverordening en Telecommunicatieverordening  
– wijziging betreft vastlegging systematiek jaarlijkse actualisatie herstraattarieven en 

actualisatie verwijzingen naar wetten en APVG. 

 

Herhuisvesting Stadsbeheer  
– uit nacalculatie blijkt dat project binnen budget is afgerond; voorgesteld wordt vrijval toe 

te rekenen aan bezuinigingstaakstelling Vastgoed 

 

Marktverordening  
– wijziging heeft te maken met proces rondom Masterplan Warenmarkt; in afwachting 

daarvan wordt voorgesteld vanaf nu de nieuwe marktstandplaatsen tijdelijk te 

vergunnen; tevens wordt voorgesteld om de Lex Silentio Positivo niet langer hierop van 

toepassing te laten zijn. 

 

Plankosten externe projecten  
– betreft plankosten voor projecten waarvan gemeente Groningen niet de trekker is (bijv. 

ARZ), betreft beschikbaar stellen en/of verhogen kredieten. 
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Nacalculaties  
– betreft financiële afronding van een groot aantal projecten, waaronder de RegioTram, 

Oostelijke Ring en HOV-as West; voor de Oostelijke Ring is aanvullend krediet nodig, 

te dekken uit het positieve resultaat van de andere nacalculaties; het resterende resultaat 

zou in de AER gereserveerd moeten worden voor het knelpunt kabels en leidingen ARZ. 

NB voorgesteld raadsbesluit loopt door op pag.2, in totaal I t/m XIV 

 

Ingekomen stukken 

 

Op deze lijst dit keer een behoorlijk aantal stukken die via de LTA nadrukkelijk zijn 

aangekondigd, maar waarbij wij na kennisname niet direct reden zaken tot agendering. Toch 

willen wij een aantal even expliciet onder uw aandacht brengen, zodat u een evt. verzoek om 

agendering kunt overwegen. Overigens is het natuurlijk altijd mogelijk om ook zonder 

agendering een enkele opmerking te maken of vraag te stellen bij een ingekomen stuk. 

 

Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Bussen over West 

- Het betreft hier een uitwerking van het inrichtingsplan dat u in juni jl. hebt vastgesteld. 

Een nieuwe bespreking leek ons niet nodig. Wel vestigen wij uw aandacht op het 

onderzoek dat RoyalHaskoningDHV heeft verricht in opdracht van Q-park m.b.t. de 

situatie rond de garage Westerhaven, en de reactie van het college daarop (waarom u in 

juni nadrukkelijk hebt gevraagd). Q-park doet twee voorstellen, waarvan het college er 

één niet en één wel overneemt. 

Bollards in de binnenstad 

- De wethouder heeft u toegezegd voor u op een rijtje te zetten waarom het college geen 

heil ziet in meer ‘zakpalen’ in het kader van de regulering van de stadsdistributie. Het 

blijkt te maken te hebben met enerzijds de hoge kosten en anderzijds problemen met 

veiligheid. 

 

Grootschalige windenergie 

- Het gaat hier in principe om een puur informerende brief over de stand van zaken m.b.t. 

het proces richting het beoogde Windplan. Interessant zijn wellicht de uitkomsten van de 

enquête onder de bevolking; mogelijk zou u op basis daarvan nog dingen mee willen 

geven aan het college. 

 

OTB Extra Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 

- Dit project is voor Groningen vooral interessant in relatie tot de Paterswoldsewegtunnel. 

Hierover hebt u reeds in 2014 een besluit genomen. Het OTB valt verder niet onder 

verantwoordelijkheid van het college, het is een project van het rijk (gemeente zit niet in 

stuurgroep); het wordt nu voor evt. zienswijzen ter inzage gelegd tot en met de 

kerstvakantie. 

 

Herijking terrasregels 

- Uit de evaluatie van het terrassenbeleid is gebleken dat de huidige regels over het 

algemeen goed functioneren; de eisen die aan de inrichting van de terrassen worden 

gesteld worden enigszins verruimd, winterterrassen worden structureel toegestaan, en het 

binnenstadsregime m.b.t. terrastijden geldt tijdens Noorderzon ook in de omliggende 

buurten 
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Uitwerking Voedselvisie 

 

GroenLinks heeft in oktober verzocht om agendering van deze brief. In november hadden we 

bespreking voorzien, maar gezien de volle agenda werd besloten het punt over de 

jaarwisseling heen te tillen. Nu blijkt dat de agenda van december veel minder vol is dan 

verwacht, hebben we i.o.m. GroenLinks besloten het punt toch weer iets naar voren te halen.  

 

Bespreekpunten zijn aangeleverd en bijgevoegd. Het gaat om het belang van het thema 

voedsel als zodanig en de rol die de gemeente hierbij zou moeten vervullen.  

 

Stand van zaken Aanpak Ring Zuid 

 

Ook dit punt stond (op verzoek van het presidium) vorige maand op de agenda. U bent er 

toen niet aan toegekomen. Vandaar dat we het nu weer opvoeren.  

 

Zoals u weet is met een uitspraak van de Raad van State het tracébesluit ARZ onherroepelijk 

geworden. Dat betekent dat de aannemerscombinatie Herepoort nu daadwerkelijk aan de slag 

kan. In voorliggende brief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over hun aanpak en over het 

vervolgtraject. Belangrijkste vraag is of en zo ja hoe er aanvullende actie nodig is uit raad bij 

het betrekken van de bewoners. 

 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 

 

Eén keer per jaar bespreekt u het totale overzicht van alle projecten op verkeers- en 

vervoersgebied die de komende jaren op stapel staan. Het MJP behelst de investeringsagenda 

voor de komende vier jaar. Prominent de grote infrastructurele projecten Aanpak Ring Zuid 

en Groningen Spoorzone, met parallel daaraan Groningen Bereikbaar. Daarnaast ook 

projecten die voortkomen uit de Fietsstrategie en Bestemming Binnenstad. Verder aandacht 

voor verkeersveiligheid en parkeervisie. 

 

Aan u de vraag of de juiste prioriteiten worden gesteld, en of er geen blinde vlekken zijn. Het 

vaststellen van het meerjarenprogramma is uiteindelijk aan de raad. 

 

Meetings over parkeren en verkeersveiligheid 

 

Tijdens uw vorige vergadering heeft het college het voorgenomen besluit m.b.t. de 

parkeerplannen Korrewegwijk, Oosterpark en De Hoogte teruggenomen en toegezegd 

met een nieuw voorstel te komen, na eerst met u in informele setting van gedachten te 

hebben gewisseld over de overgebleven mogelijkheden. We hebben nu een openbare 

informatieve bijeenkomst gepland op 14 december a.s., ’s morgens om 10.00 uur. Het 

college zal u vooraf een aantal opties voorleggen om te bespreken, en mocht u zelf nog 

andere mogelijkheden zien, dan kunt u die ook vooraf aanleveren. Overwogen wordt om dan 

– om z.s.m. duidelijkheid te verschaffen aan de betrokkenen – de voorstellen vervolgens 

rechtstreeks in de raad van december te brengen, uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van 

de brainstorm op 14/12. 
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Al eerder is met u afgesproken om in het voorjaar een expertmeeting te organiseren rond het 

thema verkeersveiligheid, m.n. in relatie tot 30 km gebieden. Griffie en gemeentelijke 

organisatie willen in gezamenlijkheid de voorbereiding ter hand nemen, maar zouden daarbij 

graag zien dat enkele commissieleden met hen mee willen denken. Als u dat wilt, zou u zich 

dan bij ondergetekende willen aanmelden? De voorzitter zal deze oproep ook nog in de 

vergadering doen. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

Wolbert Meijer  

Raadsadviseur 


