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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2018 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 april 2018; 
de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018 overeenkomstig aan te 
passen en bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. 

Samenvatting 
Ons college heeft op 13 februari 2018 besloten betaald parkeren in te voeren in blok 3 (Oosterhamrikkade) 
in de Oosterparkwijk. Dit besluit komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de 
invoering van betaald parkeren in de Bloemenbuurt-Zuid en Slachthuisstraat en omgeving (procesaanpak, 
raadsbesluit d.d. 19 april 2017, kenmerk 6291100). Op verzoek van bewoners uit dit blok Is een peiling 
gehouden over betaald parkeren. Bewoners hebben in meerderheid gestemd voor betaald parkeren. 
Daarom kan in dit blok nu betaald parkeren worden ingevoerd. 

Daarnaast heeft ons college op 4 juli 2017 besloten betaald parkeren in te voeren in de Professorenbuurt-
Oost en op 10 okober 2017 besloten betaald parkeren in te voeren in de Tuinwijk en Helpman-Oost. Voor 
de Invoering van betaald parkeren in deze gebieden heeft u op 29 november 2017 krediet beschikbaar 
gesteld. Om in de Tuinwijk, Helpman-Oost, Professorenbuurt-Oost en Oosterhamrikkade 
parkeervergunningen te mogen verlenen en om parkeerbelasting te mogen heffen, dient de 
parkeerregelgeving te worden aangepast. Hiertoe wordt uw raad voorgesteld de Verordening op de 
heffing en invordering van parkeerbelasting 2018 aan te passen. 

B8(W-besluit d.d.: 13 februari 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Het besluit om betaald parkeren in te voeren in blok 3 in de Oosterparkwijk komt voort uit afspraken naar 
aanleiding van de invoering van betaald parkeren in de Bloemenbuurt-Zuid en Slachthuisstraat en 
omgeving. Bewoners en gemeente willen ervoor zorgen dat bij verschuiving van de parkeerdruk snel 
maatregelen kunnen worden genomen. Om dit mogelijk te maken is tegelijk met het besluit tot invoering 
van betaald parkeren in deze buurten ook besloten tot het principe dat betaald parkeren ook in de rest van 
de Oosterparkwijk wordt ingevoerd. Implementatie op straat volgt echter pas bij aangetoond draagvlak. 

Om snel maatregelen te kunnen nemen die kunnen rekenen op draagvlak hebben de Bewonersorganisatie 
Oosterpark (BO) en de gemeente een procesaanpak opgesteld die is vastgesteld door de raad (raadsbesluit 
d.d. 19 april 2017, kenmerk 6291100). Hierin staan de volgende aandachtspunten centraal: 

bewoners kunnen, als zij overlast ervaren, een peiling over betaald parkeren aanvragen. We nemen 
dus maatregelen als bewoners daarom vragen; 
bewoners worden in aanloop naar en tijdens de peiling zo goed mogelijk geïnformerd over de 
peiling en over parkeren in de wijk (via de websites, huis-aan-brief, wijkkrant etc); 
bewoners krijgen een fysiek stemformulier dat wordt opgehaald, zodat iedereen kan meedoen aan 
de peiling. 

Op deze manier kunnen we snel reageren op het verzoek van bewoners en zorgen we dat iedereen op de 
hoogte is en kan meebeslissen. We voeren betaald parkeren in als uit de peiling blijkt dat er een 
meerderheid voorstander is van betaald parkeren. In blok 3 (Oosterhamrikkade) in de Oosterparkwijk is op 
deze manier een peiling uitgevoerd. De BO is hierin richting zowel de gemeente als de bewoners een 
constructieve partner gebleken. Omdat een meerderheid voor heeft gestemd, stellen we nu voor hier 
betaald parkeren in te voeren. 

Om aan de Oosterhamrikkade en in de Tuinwijk, Helpman-Oost en Professorenbuurt-Oost invoering van 
betaald parkeren mogelijk te maken moet de parkeerregelgeving worden aangepast. In de Verordening op 
de heffing en inning van parkeerbelastingen 2018 is geregeld voor welke gebieden parkeerbelasting mag 
worden geheven. Om in de buurten parkeerbelasting te kunnen heffen, moeten deze in de verordening 
worden opgenomen. 

Kader 

Op 27 januari 2010 heeft uw raad de Parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" vastgesteld. 
De uitgangspunten van dit beleid zijn onder andere de verbetering van het verblijfsklimaat in de 
(binnen)stad. Het voorstel om betaald parkeren aan de Oosterhamrikkade in te voeren, past binnen dit 
beleid. 

Daarnaast heeft het college in haar collegeprogramma het volgende omschreven: "We voeren betaald 
parkeren in als een wijk of buurt daar om vraagt." In de Oosterparkwijk is dit uitgangspunt verwerkt in een 
procesaanpak die is vastgesteld door de raad (raadsbesluit d.d. 19 april 2017, kenmerk 6291100). De wijze 
waarop dit proces vorm en inhoud is gegeven is geheel in lijn met de bedoeling van het collegeprogramma 
en -doelstelling en volgt de procesaanpak Oosterparkwijk. 

De maatregelen lopen vooruit op de herijking van de parkeernota. In de brief aan uw raad van 10 februari 
2016 (kenmerk 5510052) is aangegeven dat parkeerbeleid zich bij uitstek leent voor een gebiedsgerichte 
aanpak. Initiatieven uit de samenleving willen we faciliteren en begeleiden en als dat nodig is wijken we van 
ons beleid af of passen we ons beleid aan. 

De invoering van betaald parkeren en het krediet dat daarvoor benodigd is, is vastgesteld in het 
raadsvoorstel Parkeermaatregelen Tuinwijk, Helpman-Oost, Professorenbuurt-Oost (raadsbesluit d.d. 29-
november 2017, kenmerk 6592077). 

Afgehandeld en naar Datum 
archief 



Argumenten en afwegingen 

Zonder aanpassing van de parkeerregelgeving mag in de genoemde gebieden geen parkeerbelasting 
worden geheven en Is het in de praktijk derhalve niet mogelijk om de parkeermaatregelen uit te voeren. 

Zie verder 'Maatschappelijk draagvlak en participatie'. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het besluit om betaald parkeren In te voeren in blok 3 in de Oosterparkwijk is in nauwe samenwerking met 
de Bewonersorganisatie Oosterpark (BO) tot stand gekomen. Hieronder worden de doorlopen stappen van 
de procesaanpak Oosterparkwijk kort beschreven. 
1.1 In overleg met de Bewonersorganisatie Oosterpark is de Oosterparkwijk in blokken ingedeeld (zie 

bijlage). 
1.2 Bewoners konden een peiling over betaald parkeren aanvragen, zowel via de website als schriftelijk. 

Bewoners van blok 3 (Oosterhamrikkade) hebben een petitie gehouden. Deze petitie is door meer dan 
10% van de bewoners van het blok ondertekend. Dit gold als aanleiding om een peiling uit te voeren. 

1.3 De buurtschouw is na overleg met de BO overgeslagen, omdat aan de Oosterhamrikkade nog 
verschillende ontwikkelingen staan te gebeuren en optimalisatie van het aantal parkeerplaatsen (nog) 
niet aan de orde is. 

1.4 In overleg met de BO is de vraagstelling voor de peiling bepaald. Op de website 
(https://qemeente.aroninqen.nl/parkeermaatreaelen-schilwijk8n) is de peiling aangekondigd. Daarnaast 
is hier uitgebreide informatie te vinden over parkeren in de Oosterparkwijk. De BO heeft verder posters 
opgehangen in de wijk en zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd over de peiling. De aankondiging 
van de peiling is gelijktijdig met het stemformulier (zie 1.5) verstuurd. 

1.5 Bewoners hebben thuis een stemformulier ontvangen (zie bijlage) waarop zij konden aangeven of zij 
voor of tegen betaald parkeren zijn. Daarnaast is gevraagd naar de mening van bewoners over de 
procesaanpak die de BO en de gemeente hebben opgesteld. Deze stemformulieren werden door 
vrijwilligers uit de buurt en de BO opgehaald. Zij zijn hiervoor enkele keren langs de deuren gegaan. 
Daarnaast konden formulieren in de wijk worden ingeleverd. 

1.6 Tijdens een informatieavond op maandag 15 januari 2018 zijn de stemmen geteld. Van de 35 adressen 
hebben 24 een stemformulier ingeleverd (69%). Van de stemmen zijn 14 adressen (58%) voorstander 
van betaald parkeren en 10 adressen (42%) tegenstander. 

Omdat een meerderheid voorstander is van betaald parkeren stellen we nu voor betaald parkeren in te 
voeren, conform de afspraken in de procesaanpak. 

Hoewel de respons in dit blok positief was en de procesaanpak als positief werd ervaren, zien we in andere 
straten en buurten in de Oosterparkwijk (en in ander wijken) een ander beeld. Omdat de blokken groter zijn, 
ontstaan verschillen in parkeerdruk en ervaren overlast. Dit leidt tot hevige(r) tegenstellingen tussen 
straten, en soms zelf tussen bewoners van dezelfde straat. Dit leidt tot langere processen, die door veel 
betrokkenen als minder positief worden ervaren. Ook zien we dat de druk in een straat soms onredelijk 
hoog moet oplopen (vaak doordat in naastgelegen straten wél betaald parkeren is ingevoerd) voordat er 
voldoende draagvlak is om betaald parkeren in te voeren. In de nieuwe (binnenkort te verschijnen) 
parkeervisie doen we daarom een voorstel de invoering van betaald parkeren procesmatig anders en in 
grotere blokken in te richten. Besluitvorming vindt zo op gebiedsniveau plaats, invoering kan nog steeds op 
straatniveau. 

Daarnaast zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de procesaanpak Oosterparkwijk. Het grootste 
deel van de respondenten vindt het goed dat deze procesaanpak is gemaakt en de meerderheid is blij dat ze 
mogen meebeslissen over betaald parkeren. 

Financiële consequenties 

Om de parkeerders in blok 3 te kunnen bedienen is één parkeerautomaat voldoende. Die hoeft niet apart te 
worden aangeschaft. We hebben nog een parkeerautomaat in opslag staan, die overbodig is geworden als 
gevolg van herinrichting. De overige kosten, zoals aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, aanpassing van 
ICT-systemen en grondwerkzaamheden kunnen worden gefinancierd uit het krediet dat reeds beschikbaar is 
gesteld voor de uitvoering van de parkeermaatregelen voor de Tuinwijk, Helpman-Oost en 
Professorenbuurt-Oost. Door de werkzaamheden gelijktijdig te laten plaatsvinden met de werkzaamheden 



in voornoemde wijken blijven de uitvoeringskosten door schaalvoordeel laag. Een aanvullend krediet is 
daarom niet noodzakelijk. 

Kosten handhaving 
De kosten van parkeerhandhaving behoren te worden gedekt uit de inkomsten van naheffingen. Voor 
parkeerhandhaving in het algemeen geldt dat de opbrengsten in schilwijken lager zijn dan bijvoorbeeld in 
het centrum. In de schilwijken zijn minder kortparkeerders en is er minder verloop dan in het centrum. Onze 
verwachting is dat parkeermaatregelen in schilwijken daarom niet kostendekkend uitgevoerd kunnen 
worden. Onderliggende parkeermaatregel behelst ongeveer 75 parkeerplaatsen. Aangezien het om een 
gering aantal parkeerplaatsen gaat, zal de parkeerhandhaving worden uitgevoerd met de huidige capaciteit 
vanuit Stadstoezicht. 
Overige consequenties 

In het verleden is er vaak voor gekozen betaald parkeren in te voeren in aaneengesloten gebieden met een 
'harde' grens (zoals een kanaal, spoor, brede weg). Dit zorgt tevens voor begrijpelijkheid voor de 
weggebruiker. Er wordt nu voorgesteld betaald parkeren in te voeren in een deel van de Oosterparkwijk. Dit 
verhoogt het risico dat parkeeroverlast verschuift naar andere delen binnen de wijk (Vogelbuurt, De Velden, 
Bloemenbuurt-Noord). Door de procesaanpak te volgen, zorgen we ervoor dat we snel maatregelen kunnen 
nemen als bewoners daarom vragen. 

Vervolg 

Vaststelling van de wijzigingen in de relevante regelgeving; 
plaatsen parkeerautomaten; 
inwerkingtreding van de wijzigingen in de parkeerregelgeving op 1 april 2018; 
invoering van betaald parkeren in de Tuinwijk, Helpman-Oost, Professorenbuurt-Oost en 
Oosterhamrikkade (Oosterparkwijk blok 3) op 1 april 2018. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2018 vast te stellen. 

Artikel 1 

De nummers 8 en 18 van onderdeel 1 van de Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 
Verordening parkeerbelastingen 2017 luiden na wijziging als volgt: 

8. 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 wijken: 
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden- en Badstratenbuurt, 
Schildersbuurt,Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, de Hoogte, Helpman: 
€ 2, - per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

18. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 
uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in het gebied: Tuinwijk 
€ 2 , - per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

Artikel 11 

Aan Onderdeel 1 van de Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening parkeerbelastingen 
2018 wordt toegevoegd: 

19. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag 16.00 uur tot 22.00 
uur in het gebied: Professorenbuurt 
€ 2, - per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

Artikel 111 

De letters h en p van onderdeel 111 van de Tarieventabel als bedoeld In artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen 2017 luidt na wijziging als volgt: 

h. Oosterparkbuurt: Het gebied begrensd door de kruising Oosterhamrikkade/Oliemuldersweg, 
Oosterhamrikkade, Zaagmuldersweg, Irislaan (beide zijden), 
Oliemuldersweg (beide zijden), Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, 
Damstersingel, Damsterdiep, Petrus Campersingel, L.J. Zielstraweg, 
Hanzeplein, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan 
Wouter van Doeverenplein. 

p. De Hoogte: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Asingastraat, 
Bedumerstraat, Almastraat, Bedumerweg - waarbij de huisnummers 1 t/m 
35 niet meetellen -, Noorderstationsstraat. 



Artikel IV 

Aan Onderdeel 111 van de Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen 2017 wordt toegevoegd: 

q Tuinwijk: Het gebied begrensd door het Wilgenpad, Bessemoerstraat, K. de 
Vriezestraat, Mutua Fidesstraat, Studentenlaan, Kastanjelaan tot het 
kruispunt Kastanjelaan/Moesstraat, Moesstraat, Wilgenlaan tot het 
kruispunt Wilgenlaan/Bessemoerstraat. 

r Professorenbuurt: Het gebied begrensd door kruispunt Korreweg/Heymanslaan, Korreweg tot 
het kruispunt Korreweg/Oosterhamriklaan, Oosterhamriklaan, 
Oosterhamrikkade tot het kruispunt Oosterhamrikkade/Heymanslaan, 
Diephuisstraat, Landstraat, Diephuisstraat. 

s Helpman: Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, De spoorlijn 
Groningen - Nieuweschans/Assen, Helperpad, Helperbrink tot het kruispunt 
Helperbrink/Verlengde Hereweg, Brinklaan, Tressenplaats, Brinklaan, Helper 
Oostsingel tot het kruispunt Helper Oostsingel/Verlengde Hereweg, 
Coendersweg, Helperlinie, Hereweg tot de Weg der Verenigde Naties, 
Papiermolenlaan tot het kruispunt Papiermolenlaan/ Boutenspad. 

Artikel V 

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 



Universitair Meciiscl^ 
Centrum Groningen 



7̂  Gemeente 
yjronmgen 

S t a d s o n t w i k k e l i n g J B e z o e k a d r e s 
Gedempte Zuiderdiep 98 

P o s t a d r e s 

Postbus 7081 

Aan de bewoner(s)/ondernemer(s) van Groningen 

Datum 05-12-2017 Bijlage(n| . Kenmerk 6693170 
Informatie Arjen Terpstra Tel. 14 050 

GndenA/erp Peiling parkeren blok 3 (Oosterhamrikkade) 

Geachte heer, mevrouw. 

Parkeren in uw wijk kan soms erg lastig zijn. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat 
invoering van betaald parkeren mogelijk is in de hele Oosterparkwijk. We gaan pas betaald 
parkeren invoeren als een merendeel van de bewoners dat wi l . De Bewonersorganisatie 
Oosterpark en de gemeente hebben samen een plan gemaakt om te bepalen of bewoners 
betaald parkeren willen (zie: https://gemeenle.groningen.nl/parkeermaatreizelen-schil wij ken). 
Het deel van de wijk waar nog geen betaald parkeren geldt, is verdeeld in 5 blokken. Op de 
achterkant van deze brief kunt u zien in welk blok u woont. Als 10% van de bewoners van een 
blok een peiling over betaald parkeren wi l , mogen alle huishoudens in dat blok hun stem 
uitbrengen. Als de meerderheid voor stemt, gaan we betaald parkeren invoeren. 

In uw blok heeft meer dan 10% van de huishoudens gevraagd om een peiling. Deze peiling 
vindt plaats tussen 11 december 2017 en 22 december 2017. In de bijlage vindt u een uniek 
stembiljet. Daarop kunt u aangeven of u voor of tegen invoering van betaald parkeren in uw 
blok bent. Op een vooraf aangegeven datum gaan we de stemmen tellen en maken we de 
uitslag bekend. Voor deze bijeenkomst wordt u later uitgenodigd. We komen op 
woensdagavond 13 december tussen 19.00 uur en 19.30 uur en dinsdagavond 19 
december tussen 20.00 en 20.30 uur bij u thuis aanbellen om het formulier op te halen. Zo 
weten we zeker dat iedereen kan meestemmen. U kunt uw ingevulde formulier ook inleveren 
op een van de inleverpunten: 

Aanpak Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade 119 (geopend op woensdag en 
donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur); 
Treslinghuis, Klaprooslaan 120 (geopend op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 
21.00 uur). 

Wij hopen dat u deelneemt aan de peiling en hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens deze, concerndirecteur Groningen, 
naiKBns deze. 

Jeitóen Visser 
teamleider Stadsontwikkeling 



Universitair Medisch 
Centrum Groningen 



Antwoordformulier peiling betaald parkeren 
Blok 3: Oosterhamrikzone 

Unieke code 
De Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente hebben afspraken gemaakt over 
invoering van betaald parkeren in de Oosterparkwijk (meer informatie op: 
https://gemeente.groningen.nl/parkeermaatreqelen-schilwijken). De wijk is opgedeeld in vijf 
blokken. Als meer dan 10% van de bewoners van een blok erom vraagt, wordt een peiling 
gehouden in dit blok. Als er genoeg draagvlak is (meer dan de helft van de mensen die 
reageert is voor betaald parkeren), voeren we betaald parkeren in. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat betaald parkeren snel kan worden ingevoerd als bewoners overtast ervaren. 
Omdat bewoners uit uw blok aangeven een peiling te willen, voeren we deze peiling nu uit. 

We komen op woensdagavond 13 december tussen 19.00 uur en 19.30 uur en dinsdagavond 
19 december tussen 20.00 en 20.30 uur bij u thuis aanbellen om dit formulier op te halen. U 
kunt dit formulier ook inleveren op de volgende punten: 

• Aanpak Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade 119 (geopend op woensdag en 
donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur); 

• Treslinghuis, Klaprooslaan 120 (geopend op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 
21.00 uur). 

De uitkomsten van de peiling worden in januari 2018 bekendgemaakt tijdens een 
informatiebijeenkomst. 

Graag aanvinken wat van toepassing Is 0 
Wat is uw postcode? (cijfers en letters, geen huisnummer) 

1. Gezien uw parkeersituatie wenst u in de toekomst (kies 1 van de 2 antwoorden): 
a. geen veranderingen, dat alles blijft zoals het is 

b. betaald parkeren 

2. Wat vindt u van de afspraken tussen de Bewonersorganisatie Oosterpark en de 
gemeente? 
a. Heel goed, ik ben blij dat ik mag meebeslissen over betaald parkeren 

b. Het maakt mij niet uit of betaald parkeren wordt ingevoerd 

c. Ik zou liever zien dat er meer tijd wordt genomen, voordat betaald parkeren wordt 
ingevoerd 

d. Weet niet/geen antwoord 

e. Anders, namelijk: 


