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Voorlopige agenda van de
commissie Beheer en Verkeer van 20 januari 2010

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Beheer
en Verkeer

Datum: woensdag 20 januari 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: H.F.B.. van der Heijdt
Griffier: F. Hijlkema
Documenten: verslag 20 januari (pdf)

A. Algemeen deel

A.1. Mededelingen voorzitter/portefeuillehouders

A.2. Vaststelling agenda

A.3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

A.4. Conformstukken
1. Toekenning structurele nieuwe beleidsgelden ecologie
Raadsvoorstel - GR09.2123027 (pdf)

2. Subsidieverordening groene daken
Raadsvoorstel - GR09.2123029 (pdf)

A.5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B.1. Visie Diepenring
GR09.2122213 Raadsvoorstel (pdf)

B.2. Parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar"
Raadsvoorstel - GR09.2122241 (pdf)

Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen en de Legesverordening naar
aanleiding van parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar"
Raadsvoorstel - GR09.2122228 (pdf)

B.3. Collegebrief d.d. 20 november 2009: Wereldtentoonstelling Duurzame Energie 2014
niet haalbaar (op verzoek van de PvdA)
Collegebrief - GR09.2097880 (pdf)
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B.4. Aanbesteding in het openbaar vervoer (op verzoek van de SP)
Bijlage (pdf)

C. Huishoudelijk deel

C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

1.Collegebrief, Afhandeling moties
Collegebrief - GR09.2096733 (pdf)

2. Collegebrief, Verbeteren verkeersveiligheid op het kruispunt Westersingel-Astraat
Collegebrief - GR09.2107570 (pdf)

3. Collegebrief, Resultaten BO MIRT najaar 2009
Collegebrief - GR09.2111383 (pdf)

4. Collegebrief, Aanpassen tarieven parkeergarages
Collegebrief - GR09.2117478 (pdf)

5. Collegebrief, Busknopenmodel
Collegebrief - GR09.2117849 (pdf)

6. Collegebrief, Evaluatie boombeheer 2009
Collegebrief - GR09.2117469 (pdf)

7. Collegebrief, Vrijgeven voor inspraak ontwerp Steenstilstraat
Collegebrief - GR09.2122023 (pdf)

8. Collegebrief, Voortgang project Regio Tram
Collegebrief - GR09.2122068 (pdf)

9. Collegebrief, Implementatie hondenbeleid en hondenuitlaatplan Korrewegwijk,
de Hoogte
Collegebrief - GR09.2122924 (pdf)

10. Collegebrief, Evaluatie ecologisch beheer 2009 en planning ecologisch beheer
2010
Collegebrief - GR09.2122923 (pdf)

11. Collegebrief, Begraven in Groningen
Collegebrief - GR09.2134957 (pdf)

12. Brief van Wethouder, Lange termijn agenda en toezeggingen
Collegebrief - GR10.2135565 (pdf)

B 1. Collegebrief, Fietsknooppuntennetwerk en fietsrouteplanner
Collegebrief - GR09.2102412 (pdf)
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B 2. Collegebrief, Correctie nieuwe tarieven Regiotaxi 2010
Collegebrief - GR09.2105413 (pdf)

B 3. Collegebrief, Convenant Groen in de Wijk
Collegebrief - GR09.2108210 (pdf)

B 4. Collegebrief, Opwaardering Driebondsweg
Collegebrief - GR09.2110768 (pdf)

B 5. Collegebrief, Verkeerseducatieprogramma 2010
Collegebrief - GR09.2112593 (pdf)

B 6. Collegebrief, Fietspad naar Hoogkerk
Collegebrief - GR09.2117470 (pdf)

B 7. Collegebrief, Vaarverbod bij vorst
Collegebrief - GR09.2117467 (pdf)

B 8. Collegebrief, Plan van aanpak overbescherming 2010
Collegebrief - GR09.2122553 (pdf)

C.2. Vaststelling verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer d.d. 9 december
2009

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de in-
houdelijke agendapunte (inclusief de conformstukken onder A)en de rondvraag. U
krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over
een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commis-
siegriffier. De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s worden in
de vergadering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER 
 
FV nr.: 10/01 
Datum: 20 januari 2010 
Plaats: Oude raadzaal 
Tijd:  16.30 – 19.05 uur 
 
Aanwezig: dhr. H.F.B.  van der Heijdt (voorzitter),  dhr. J.D. Hukema (PvdA), dhr. A. de Rooij (PvdA), 
dhr. J. Spakman (PvdA), mw. A.J. Vos (PvdA), dhr. J.A. Marion (SP), mw. T. Kirienko (SP), mw. B.G. de 
Boer (VVD), dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. J. Seton (CDA), dhr. H.P. Klijnsma (GroenLinks), dhr. H. 
Miedema (Groenlinks), dhr. J. Luhoff (D’66), mw. I. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. R.J. Prummel 
(Stadspartij), dhr. S.T. Antuma (S&S); 
de wethouders: de dames C.T. Dekker, J. A. Visscher; 
namens de griffie: dhr. D.H. Vrieling (griffier), mw. F. Hijlkema (commissiegriffier); 
afwezig met kennisgeving: dhr. D. Jager (VVD), mw. R.J.A.M. Krüders (Student&Stad). 
Verslag: de heer Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
Insprekers: 
Bij agendapunt B.1 Visie Diepenring: 
Mw. Mulder namens het Woonschepencomité Groningen; 
Dhr. Hakvoort namens GCC, Koninklijke Horeca Nederland, Centrale Vereniging Ambulante Handel afd. 
Groningen, MKB-Noord en VNO-NCW Noord; 
Dhr. Snippe namens de buurtorganisatie “De oude Sint Jan”; 
Mw. Boekholt, bewoner Lopende Diep; 
Dhr. Koetje op persoonlijke titel; 
Mw. Van Winkel namens de Fietsersbond. 
Bij agendapunt B.2 Parkeernota: 
Dhr. Folkeringa op persoonlijke titel; 
Mw. Heeren op persoonlijke titel; 
Dhr. Hovenkamp op persoonlijke titel; 
Mw. Brummelhuis namens de bewonerscommissie Wijert Welzijn; 
Dhr. Cools namens de wijkraad Corpus den Hoorn; 
Dhr. Van Keulen namens het wijkcomité Helpman; 
Dhr. Ciociola namens de werkgroep Parkeren van het Noorderplantsoen; 
 
 
A.1. Mededelingen voorzitter en wethouders 
De voorzitter: 

• De presentatie van de AD’s gaat niet door. 
• Op 16 februari 2010 vindt een extra commissievergadering plaats samen met de commissie 

Ruimte en Wonen. Onderwerp: de Regiotram 
Wethouder Visscher: 

• Het college heeft besloten het flyeren in het stationsgebied en in de binnenstad zonder 
ontheffing toe te staan. 

• De Noorderhaven: de ‘op slot gedaan regeling’ is verlengd tot 1 april 2010. Het is een goed 
instrument de kwaliteit te verbeteren. Met de bewoners is overleg geweest. 

• Bodemonderzoek: de gemeente heeft een rechtszaak met de uitvoerder van de werken weten te 
voorkomen door het betalen van een vergoeding van 200.000 euro. 

Wethouder Dekker: 
• De presentatie over de Sontbrug wordt op DVD gezet en aan de raadsleden toegestuurd. 

 
A.2. Vaststelling agenda 
De behandeling van de agendapunten B.3. en B.4. wordt omgedraaid. 
 
De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging verder ongewijzigd vastgesteld. 
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A.3. Langetermijnagenda en lijst van moties en toezeggingen 
Geen opmerkingen. 
 
A.4. Conformstukken 
 1. Raadsvoorstel: Toekenning structureel nieuwe beleidsgelden ecologie 
 2. Raadsvoorstel: Subsidieverordening groene daken. 
De raadsvoorstellen gaan als conformstuk naar de raad van 27 januari 2010. 
 
A.5. Rondvraag 
Dhr. Seton (CDA): 

• Ophalen huisvuil: er waren klachten over het ophalen tijdens de sneeuwperiode. De 
communicatie verliep niet goed. Kan dit verbeteren? 

Mw. De Boer (VVD): 
• Worden de beschadigde wegdekken vanwege de winterperikelen al geïnventariseerd? 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• Waarom wordt net als bij paspoorten aan de mensen met invaliden parkeerkaart geen 

herinnering gestuurd als het tijd is om te verlengen of opnieuw aan te vragen? 
Mw. Vos (PvdA): 

• Bladblazers: kan dit niet milieuvriendelijker door elektronisch aangedreven machines te 
gebruiken? 

Wethouder Visscher antwoordt: 
• De communicatie op de website over het ophalen van huisvuil wordt verbeterd. 
• De schade aan de wegen wordt geïnventariseerd en wordt in mei en juni hersteld. Uiteraard 

vinden noodzakelijke spoedreparaties direct plaats. 
• De suggestie van mw. Jongman over de parkeerkaart vindt de wethouder een uitstekend idee. 
• Bladblazers: als betere apparaten beschikbaar zijn, worden die zodra machines aan vervanging 

toe zijn aangeschaft. Bladblazen gebeurt alleen in de herfst en gespreid. 
 
B.1. Raadsvoorstel: Visie Diepenring 
Inspreker mw. Mulder is niet blij met het verdwijnen van elf ligplaatsen in de diepenring. In 1999 heeft 
het college besloten het aantal van minimaal 434 ligplaatsen in Groningen te willen handhaven. Dit is 
daarna enkele keren bevestigd. Er ligt nog een inspanningsverplichting van 24 ligplaatsen. Het aantal 
ligplaatsen per kanaalvak moet gelijk blijven. 
Inspreker dhr. Hakvoort zegt dat goede parkeervoorzieningen belangrijk zijn voor de toegankelijkheid 
en bereikbaarheid van de binnenstad. Er moet een flink aantal ‘stop en shop plaatsen’ worden 
gehandhaafd. Afstemming met de grote bouwprojecten is nodig. De organisaties zijn niet blij met het 
voorstel tot een autovrije Steentilstraat. Aan de noordzijde van de Grote Markt moet een openbare of 
doelgroepen parkeergarage komen. 
Inspreker dhr. Snippe onderschrijft de visie diepenring volledig, inclusief het verdwijnen van 
parkeerplaatsen aan de diepenring. Dit is nodig om de diepenring te kunnen opknappen. Deze parkeernota 
is consistent met die uit 2002. Aan de binnenzijde van de diepenring is een maximumsnelheid van 30 km 
gewenst. 
Inspreker mw. Boekholt vindt beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van parkeerplaatsen 
van bewoners belangrijk. Parkeren voor de deur is nodig want een buurtstalling Haddingestraat is voor 
bewoners aan het Lopende Diepe geen buurtstalling. Gevreesd wordt dat alleen studenten en ouderen in 
het centrum blijven wonen: dat zijn de mensen zonder auto. 
Inspreker dhr. Koetje wijst erop dat de gemeente in 1999 heeft vastgesteld dat de stad minimaal 434 
ligplaatsen voor woonschepen wil handhaven en mogelijk wil vergroten. Een ligplaats is volgens de wet 
woonruimte en daar gelden regels voor. Er is een lange wachtlijst voor een ligplaats. Er dreigen met dit 
plan twintig tot dertig ligplaatsen te verdwijnen zonder dat vervangende ligplaatsen terugkomen. 
Inspreker mw. Van Winkel gaat in op het belangrijke zaken voor fietsers. De fietsstroken zouden 1,5 m 
breed worden en moeten bij voorkeur in rood asfalt worden uitgevoerd. Er is meer aandacht voor de 
fietsers bij kruispunten nodig, vooral het linksaf slaande fietsverkeer. 
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Dhr. Prummel (Stadspartij): 
• De diepenring heeft te veel woonboten en autoverkeer. Het is gewoon onderdeel van een 

woonwijk. 
• Beginnen aan de noordkant van de stad is akkoord. 
• Vervanging ligplaatsen woonboten: hiervoor is goede aandacht nodig. Misschien zijn er 

mogelijkheden in Meerstad om ligplaatsen te compenseren. 
• Om de diepenring mooi te houden is het waarschijnlijk nodig parkeerplaatsen op te heffen. 

Mw. De Boer (VVD): 
• De procedure: naast parkeren gaat het ook over de ligplaatsen voor woonboten. Beide nota’s 

zijn in de voorbereiding niet goed op elkaar afgestemd. 
• De inhoud: behoud van de aantallen parkeerplaatsen is belangrijk, er mag geen enkele 

verdwijnen. Het aantal ligplaatsen voor woonschepen moet worden gehandhaafd conform de 
afspraken uit 1999. Het is wel goed de diepenring te verfraaien. 

• Draagvlak en participatie: de reactie van GCC en van vele bewoners toont dat de Visie niet 
wordt gedragen. De Parkeernota ging wel over aantallen parkeerplaatsen en de visie niet. 

Dhr. Spakman (PvdA): 
• Bereikbaarheid wordt belangrijker dan de doorstroming. Het is tijd voor herinrichting. 
• Tijdens de werkzaamheden moet de doorstroming worden gegarandeerd. 
• Bekijken of parkeerplaatsen per bedrijf behouden kunnen worden. 
• Het beeld van de diepenring en de kwaliteit behouden. 
• Vindt een verschuiving plaats naar bewoners zonder auto? 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• De fractie is redelijk tevreden over de Visie Diepenring. De procedure is naar tevredenheid 

verlopen, er zijn actief mensen gemobiliseerd. 
• Aandacht is nodig voor compensatie van de ligplaatsen voor woonboten. 
• Wordt gedacht aan een 30 km-zone? Dit in verband met de tekst op bladzijde 5 over 

bereikbaarheid binnenstad die boven de doorstroming gaat. 
• Hoe wordt na de eerste fase de rest van de visie gefinancierd? 
• Hoe ziet de tijdelijke parkeeroplossing voor de bewoners eruit? 
• Hoe verhouden de werken aan de noordkant Grote Markt zich met deze werken? 

Dhr. Seton (CDA): 
• Het is goed dat de Visie Diepenring is verschenen: er moet iets gebeuren. 
• De voorgestane oplossing heeft enkele onoverkomelijke problemen. 
• Ergens in de Visie wordt ervan uitgegaan dat een besluit over de tram al is genomen. 
• Een rijbaan: is gekeken naar de drukte tijdens de spits? En hoe moet het met de hulpdiensten? 
• Het verdwijnen van parkeerplaatsen heeft grote nadelen. De bereikbaarheid van de binnenstad 

is in het geding. 
• De werken starten eerder dan het tijdstip waarop de Damsterdiepgarage gereed is. 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 
• Het is een goede visie, het heeft wel erg lang geduurd. 
• Eens met de opmerking van de fietsersbond over de fietsstroken. 
• Goede aandacht is nodig voor de compensatie van de ligplaatsen voor woonboten. De 

afgesproken aantallen ligplaatsen voor woonboten moeten worden behouden; er moet eerst 
een alternatief zijn voordat ligplaatsen verdwijnen. 

• De fractie vindt de reactie van het GCC en andere ondernemersverenigingen erg overtrokken 
en op onderdelen niet juist. Dit college investeert juist in de binnenstad. 

• Het aantal parkeerplaatsen dat verdwijnt, komt er via de parkeergarage Damsterdiep weer bij. 
Dhr. Antuma (Student&Stad): 

• De visie heeft de instemming van de fractie. Wel enkele kanttekeningen. 
• Graag aandacht voor de doorstroming en het tijdpad. Fasering is nodig inclusief de 

financiering. De eerste fase is ook financieel akkoord. 
• Het doorgaande verkeer moet niet langs de diepenring kunnen gaan. Hoe gebeurt dit? 
• Eens met dhr. Seton: het bestemmingsverkeer moet goed op orde zijn. 
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• Het verdwijnen van parkeerplaatsen is echt nodig. Buurtstallingen moeten een volwaardig 
alternatief zijn. Per vak moet parkeergelegenheid vorm worden gegeven. 

Dhr. Marion (SP): 
• Het is een goede Visie, er wordt antwoord gegeven op de vraag naar groen. De 

verkeersveiligheid is ermee gediend. 
• De bereikbaarheid is in het geding en die gaat over meer dan alleen auto’s. 
• Parkeren voor bewoners: er is een oplossing voor bepaalde individuele gevallen mogelijk. 
• Compensatie ligplaatsen woonboten en 30 km-zone: eens met mw. Jongman-Mollema. 

Dhr. Luhoff D66): 
• Eens met de vraag van de PvdA over de mogelijke verschuiving naar bewoners zonder auto. Is 

er kans op waardedaling van woningen? 
• Op hoofdlijnen eens met de Visie. De beeldkwaliteit en de verkeersveiligheid moeten 

hoognodig worden verbeterd. 
• Parkeren: de reactie van het college op de alternatieve parkeernota van het CDA was 

geruststellend. Zie het gefaseerd invoeren, pas nadat er een oplossing is. 
• Het parkeerprobleem voor bewoners aan de noordkant is nijpend. 
• Openbaar vervoer: goed kijken naar de buslijnen en de tramlijn. 
• Relatie verblijfsklimaat en meer economische activiteiten: een gesprek tussen GCC en de 

gemeente is gewenst. 
• Over verkeersveiligheid en doorstroming zijn al vragen gesteld. 
• Ligplaatsen woonschepen: eens met GroenLinks om vast te houden aan de afgesproken 

aantallen ligplaatsen. 
Wethouder Dekker reageert: 

• De raad is het ermee eens dat de diepenring het visitekaartje moet zijn van de binnenstad. De 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid wordt verbeterd. 

• De doorstroming is nu niet optimaal. Het autoverkeer gaat naar één baan, fietsers en 
voetgangers krijgen meer ruimte. De verblijfkwaliteit verbetert. Parkeren van auto’s zo veel 
mogelijk onder de grond. 

• De belangrijkste discussiepunten zijn de doorstroming, het parkeren en het wonen. 
• Heikel punt is de auto, dat bleek ook op de inspraakavond. Het college moet 

verantwoordelijkheid nemen voor maatregelen gericht op de effecten van het autobezit op de 
openbare ruimte. 

• Burgerparticipatie: de wethouder legt uit hoe bewoners en anderen worden betrokken. Er 
bestond een klankbordgroep waar onder andere GCC in participeerde. 

• Uitgebreid participatieproces over de Parkeernota en over de Visie. 
• Parkeren: maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Er wordt gewerkt met kanaalvakken. 
• Parkeerplaatsen: via natuurlijk verloop kan het grootste deel van de parkeerplaatsen die 

verdwijnen worden opgevangen. Met maatwerk overblijvende knelpunten oplossen, ook voor 
bedrijven. Ongeveer honderd bewoners moeten een plek in een parkeergarage nemen. 

• De doorstroming: met dit plan verbetert de doorstroming. De passeerruimte voor hulpdiensten 
wordt breder. Al eerder is toegezegd nog nader naar de kruispunten te kijken. 

• Het verkeer met bestemming diepenring of binnenstad: die doorstroming moet goed zijn. 
• De werken aan de noordrand Grote Markt belemmeren de doorstroming niet. 
• Dhr. Seton heeft gelijk: de Visie bevat een tekst over het besluit over de tram die niet klopt. 
• Vanwege de monumentale kades kan het water niet worden verbreed. 
• Ligplaatsen woonboten: het klopt dat sprake is van een achterstand bij de compensatie. Er 

komt een nader gesprek met onder andere het Woonschepencomité. De impressie nu is dat 
ongeveer tien ligplaatsen verdwijnen. De gemeente zal zijn uiterste best doen deze ligplaatsen 
te compenseren. 

• De financiering: de kosten bedragen 10 miljoen euro, een derde is beschikbaar. 
• De wethouder is verbaasd over de inspraakreactie van GCC: in het overleg van de afgelopen 

jaren zei de GCC steeds dat een aantrekkelijker diepenring goed is voor de binnenstad. 
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B.2. Raadsvoorstel: Parkeernota “Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar” 
Raadsvoorstel: vaststellen wijzigingen Verordening parkeerbelastingen en de  
Legesverordening naar aanleiding van de Parkeernota “Parkeren in de stad, duurzaam 
bereikbaar” 

De voorzitter deelt mee dat de inspraakreactie van GCC c.s. ook voor dit agendapunt geldt. 
Inspreker dhr. Folkeringa gaat in op de buurtstallingen. In de Parkeernota versie oktober 2009 staat 
dat de opbrengsten onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Het tegendeel is waar zoals blijkt uit het 
onderzoek uit 2008 naar de kostendekkendheid. Verder is het slecht gesteld met de kwaliteit en de 
veiligheid. Er is wateroverlast. Ondertussen gaan de huren wel omhoog. 
Mw. Heeren gaat in op de buurtstallingen en wil de gemeente in gebreke stellen vanwege het niet 
nakomen van de verplichtingen in de overeenkomsten op abonnementen. Er zijn veel klachten, de 
kwaliteit laat te wensen over evenals het onderhoud. Bewijzen en foto’s gaan nog naar de raadsleden. 
Dhr. Hovenkamp heeft een plek in de buurtstalling Nieuwstraat Oosterpoort. Er is geen onderhoud en 
er is vaak wateroverlast. De huurverhoging vindt plaats conform CBS-indexcijfers. De raad wordt 
uitgedaagd de rechtbank een uitspraak te laten doen. 
Mw. Brummelhuis zegt dat de bewoners in Wijert parkeren niet als probleem zien en daarom tegen 
betaald parkeren zijn. Er zijn inmiddels 1300 handtekeningen verzameld. Verzocht wordt de 
parkeernota op dit punt niet uit te voeren. 
Dhr. Cools geeft aan welke ruime parkeermogelijkheden er zijn in Corpus den Hoorn. Er is geen 
parkeerprobleem en de wijkorganisatie is tegen betaald parkeren. 
Dhr. Van Keulen spreekt namens Helpman, Coendersborg, de villabuurt en Rabenhauptplein. In de 
wijken is geen meerderheid voor betaald parkeren. Martiniziekenhuis en Helperplein zijn geen 
knelpunten, het ziekenhuis is vertrokken. 
Dhr. Ciociola zegt dat meer duidelijkheid nodig is over de kosten en opbrengsten van het 
parkeerbeleid en dus over de kostendekkendheid. Het parkeren voor centrumbewoners is moeizaam. 
Voor bewoners in oude wijken is er geen echte keuze. Vergunninghouders moeten vaak ver van hun 
huis een plek zoeken. Er is geen oplossing voor het parkeren ’s avonds. 
Mw. De Boer (VVD):  

• In de vorige periode was er een parkeercommissie die vele berekeningen heeft uitgevoerd. 
Daaruit blijkt dat achthonderd extra parkeerplaatsen rondom het centrum nodig zijn. 

• De VVD is tegen deze parkeernota. Het bevat een antiauto aanpak. 
• Burgerparticipatie: de procedure is niet goed verlopen. 
• Stijging tarieven: de lagere inkomens in vooral de binnenstad worden de dupe. 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 
• De opmerkingen van de VVD over de procedure kloppen niet en kunnen niet hard worden 

gemaakt. De afspraken die college en raad over dit soort procedures hebben gemaakt, zijn 
nagekomen. 

• De fractie is blij dat de parkeernota op een aantal punten is aangepast: buurtstallingen, RSP-
gelden voor transferia en fietsparkeren. 

• Deelauto’s: is het mogelijk de eigenaren van duoauto’s die in verschillende wijken wonen op 
eenzelfde manier te behandelen als eigenaren van deelauto’s? 

Dhr. Antuma (Student&Stad): 
• Blij dat het RSP is verwerkt en dat de tarieven voor buurtstallingen zijn aangepast. Als de 

tariefverhoging juridisch akkoord is, dan kan het doorgaan. 
• De vraag over het dynamisch verkeersmanagement blijft staan. 

Dhr. Luhoff (D66): 
• Is de kostendekkendheid van de parkeernota gerealiseerd? 
• De onderbouwing van de kosten en de kostendekkendheid van buurtstallingen ontbreekt. 
• Er is geen overeenstemming tussen de gemeente en wijken over betaald parkeren. 
• Burgerparticipatie: de betrokkenheid van mensen staat voorop. 

Dhr. Marion (SP): 
• Tevreden over de oplossing voor de tariefverhoging voor buurtstallingen. Graag uitleg over de 

kwaliteit van de buurtstallingen en de vragen erover. 
Dhr. Prummel (Stadspartij): 
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• De parkeernota is een ingrijpend document en de fractie is er niet voor. 
• De tariefstijging buurtstallingen is niet hard te maken. De gemeente moet de overeenkomst 

nakomen. 
• Eens met het idee van het CDA over premie-parkeren. 
• Parkeren onder de noordzijde Grote markt is akkoord. 
• Tegen de verhoging van de tarieven in parkeergarages. 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• Graag uitleg over het spanningsveld tussen buurtstalling en straatparkeren. 
• De verhoging van de tarieven is akkoord maar de kwaliteit moet worden verbeterd. 
• Alleen als de wijken het aanvragen, kan betaald parkeren worden ingevoerd. 
• Jammer dat geen bedrag is opgenomen voor dynamisch verkeersmanagement. 
• Fietsvoorzieningen moeten gratis blijven. 

Dhr. Seton (CDA): 
• Bedankt het college voor de reactie op de parkeernota van het CDA. De fractie kijkt anders 

aan tegen de auto, de rol van de diepenring en de positie van de overheid. 
• Het schrappen van parkeerplekken gaat ten koste van te veel andere dingen zoals de economie 

van de binnenstad. 
• De oplossing voor de buurtstallingen is prima, de kosten moeten wel goed worden berekend. 
• Betaald parkeren in wijkenheeft geen draagvlak, er is wantrouwen. Wijken moeten het zelf 

willen. 
• Financiën: er gaat structureel te veel geld in de diepenring. 
• Het CDA komt met een voorstel over de fietsafhaalcentrale. 

Dhr. Spakman (PvdA): 
• De fractie is enthousiast over de nota, hij is gedurfd en visionair. Het college neemt 

verantwoordelijkheid. De gehandicapten zijn opgenomen en de tariefstijging buurtstallingen 
gebeurt gefaseerd en de tarieven zijn gebaseerd op kostendekkendheid. Het gaat om het 
verdelen van de schaarse ruimte. 

Wethouder Dekker reageert: 
• Burgerparticipatie: deze is er wel degelijk geweest. De gemeente heeft een grote en extra inzet 

gepleegd om mensen te bereiken en te betrekken. 
• Er is brede steun voor de nota. 
• Investeringen in P&R: dit is voldoende om tien jaar verder te kunnen. 2015-2020 moet nog in 

de meerjarenbegroting worden ingevuld. 
• Het college komt terug op het dynamisch verkeersmanagement. Het is erg duur. Samen met de 

regio worden de eerste borden geplaatst. 
• De wethouder zegt toe het overzicht kostendekkendheid buurtstallingen in de visietrommel te 

leggen. 
• Kwaliteit buurtstallingen: hiervoor is een meerjaren investeringsplan opgesteld. 
• Auto’s en beschikbare ruimte: het college wil tijdig sturen om de openbare ruimte leefbaar te 

houden en te voorkomen dat het aantal auto’s in een wijk meer is dan de beschikbare 
hoeveelheid parkeerplekken. 

• Betaald parkeren in wijken: bepalend is het aantal klachten van de bewoners. In Helpman zijn 
straten met hoge parkeerdruk, maar betaald parkeren voor de gehele wijk is niet nodig. 

 
Raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 27 januari 2010. 
 
B.4. Aanbesteding van het openbaar vervoer 
Dhr. Marion (SP): 

• De fractie stelt voor het agendapunt aanbesteding OV naar de volgende commissie op te 
schuiven en dan als eerste te agenderen. 

De voorzitter: 
• De commissie stemt hiermee in. 
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B.3. Collegebrief d.d. 20 november 2009: Wereldtentoonstelling Duurzame Energie 2014 niet 
haalbaar 
Dhr. Spakman (PvdA): 

• Hoe weet het college dat het geschatte aantal verwachte bezoekers niet reëel is? 
• Is gekeken naar eventuele sponsoren? 

Mw. Kirienko (SP): 
• Al eerder is gezegd: het geld voor duurzaamheid moet effectiever worden besteed. 
• Met dit onderwerp hoeft niet verder te worden gegaan. 

Wethouder Visscher reageert: 
• De kostenkant is erg belangrijk, het college heeft dit goed bekeken. 
• Na de quick scan bleek een tentoonstelling van één tot twee maanden de beste optie. 
• Er is geen onderbouwing dat het geschatte aantal verwachte bezoekers wordt gehaald. 
• Geen enkele van de vijftien stakeholders had de ambitie om te investeren. 
• Het doel blijft overeind: laten zien wat Groningen heeft op het gebied van duurzame energie. 

Hier gaat het college mee door. 
 
C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
De brieven over de Steentilstraat, de herinrichting Westerhaven en begraven in Groningen worden 
voor de volgende commissie geagendeerd. 
 
C.2. Vaststelling verslag raadscommissie Beheer en Verkeer van 9 december 2009 
Het verslag van 9 december 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur. 
 
Toezeggingen 
 
Wethouder Dekker: 
Bij agendapunt B.1 Visie Diepenring: 
Er komt een nader gesprek met onder andere het Woonschepencomité. De impressie nu is dat 
ongeveer tien ligplaatsen verdwijnen. De gemeente zal haar uiterste best doen deze ligplaatsen te 
compenseren. 
Bij agendapunt B.2 Parkeernota: 
De wethouder zegt toe het overzicht kostendekkendheid buurtstallingen in de visietrommel te leggen. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: RO 09.2112500 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Toekenning structurele nieuw beleidsgelden ecologie 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding. 
U heeft op 11 november 2009 de "begrotingswijziging nieuw beleid 2010"  
(BD 09.2076808) vastgesteld. Hiermee worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld 
naar de diensten. Niet alle nieuwe beleidsbudgetten worden direct overgeheveld naar 
diensten. Voor een aantal maatregelen moet eerst een nadere uitwerking in de vorm van 
een raadsvoorstel worden opgesteld. Dit geldt ook voor een bedrag van € 285.000,-- aan 
structurele middelen voor het Groenstructuurplan en ecologisch beheer.  
 
Voor u ligt het voorstel voor de invulling van € 285.000,-- aan structurele middelen 
voor het Groenstructuurplan en ecologisch beheer. Wij stellen uw raad voor om in te 
stemmen met de toekenning van structurele nieuw beleidgelden voor de volgende 
onderdelen. 
 
Monitoring SES (€ 165.000,--). 
Om een goed beeld te krijgen van de Flora en fauna in de gebieden die binnen de 
Stedelijke Ecologisch Structuur (SES) vallen moet er een monitoring worden 
uitgevoerd. Met deze gegevens kan de inrichting of het beheer van een gebied zonodig 
worden aangepast of bijgestuurd. Ook vanuit het wettelijke kader is de gemeente 
verplicht informatie te hebben over de aanwezigheid van (beschermde) soorten.  
In 5 jaar tijd zal alle flora en fauna binnen de SES voor de eerste keer in beeld zijn 
gebracht. Voor verdere informatie over de monitoring verwijzen wij u naar het 
raadsbesluit monitoring doelsoorten ecologie van 28 januari 2009 (RO 08.1739584).  
 
Schaapskudde (€ 50.000,--). 
Vanaf 2007 wordt ongeveer 30 hectare bermen en graslanden beheerd door de inzet van 
een schaapskudde. Deze vorm van beheer zorgt, naast het machinale beheer, voor een 
grotere ecologische diversiteit van de bermen. Het draagvlak onder de inwoners van de 
stad voor het beheer met schapen is groot en heeft ook in algemene zin gezorgd voor 
een bredere acceptatie van het ecologische beheer. Naast de inzet van de kudde voor het 
beheer bezoeken enkele honderden kinderen van verschillende scholen de 
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schaapskudde. Ook vele Stadjers komen af op de jaarlijkse schaapscheerdersdag. 
Extra beheergelden (€ 70.000,--). 
De afgelopen jaren is het ecologische bermbeheer sterk verbeterd. Meer bermen worden 
ecologisch gemaaid en ook de uitvoering is sterk verbeterd. Machines worden 
afgestemd op de terreinomstandigheden en de potenties van de berm. De werkzaam-
heden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij delen van het gras blijven staan. Hoewel 
dat deze manier van werken relatief kort wordt toegepast, zijn er al duidelijke 
verbeteringen waar te nemen. Bermen worden bloemrijker en ook de toename van het 
Icarusblauwtje (vlinder) is hoogst waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbetering van 
het bermbeheer. Consequentie van de toename in oppervlakte ecologische berm en het 
afgestemde beheer is dat de beheerkosten toenemen. 
 
Financiën. 
 

Begrotingswijziging 2010

Betrokken dienst(en) RO/EZ & Bestuursdienst
Naam voorstel Evalutatie ecologisch beheer 2009 en planning ecologisch beheer 2010
Incidenteel / Structureel Structureel
Soort wijziging Exploitatie

Toevoeging Onttrekking
Pr.gr. Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
7.14 RO/EZ: Groen- en speelvoorzieningen 285.000                 -                         285.000-                 285.000-                 
9.03 BSD: Concernstelposten (nieuw beleid) 285.000-                 -                         285.000                 285.000                 

Totalen begrotingswijziging -                         -                         -                         -                          -                          -                         

 
 
Wij stellen u voor te besluiten: 
I.   in te stemmen met de voorgestelde plannen; 
II.  een structureel budget ter beschikking te stellen van € 285.000,-- voor het 

ecologisch beheer; 
III.  het budget te dekken uit de middelen structureel nieuw beleid 2010 

(concernstelpost); 
IV.   de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: RO 09.2085550 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Subsidieverordening groene daken 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Groningen was de eerste gemeente in Nederland, waar een subsidie werd verleend op 
de aanleg van groene daken. In het kader van de Duurzaamste Stad en de uitvoering van 
de Groenstructuurvisie is, met het oog op het leefmilieu en de verwachte veranderingen 
in het klimaat, de versterking van het binnenstedelijk groen zeer gewenst. Groen buffert 
het regenwater en bovendien ook nog de grotere temperatuurwisselingen in de stad. 
Daarnaast zijn groene daken een uitbreiding van de ecologische mogelijkheden in het 
versteende deel van de stad. Voor de bewoners van de binnenstad kan een groendak in 
de directe omgeving een grote kwaliteitsverbetering in de beleving opleveren. 
 
Vanaf april 2008 is een voorlopige subsidieregeling van kracht geweest, die werd 
gefinancierd uit het Duurzaamheidsfonds. Het resultaat hiervan is een aantal van ruim 
zestig groene daken met een totaal oppervlak van bijna 2500 m2 op particuliere 
woningen. Bijna een derde hiervan is op bestaande woningen aangelegd. Daarnaast is in 
diverse projecten meer dan 20.000 m2 groendak gesubsidieerd, deels met een bijdrage 
vanuit het rioleringsbudget. Een groot deel van deze projecten is ook al gerealiseerd. De 
beschikbare subsidiebudgetten zijn daarmee grotendeels besteed.  
 
Met het oog op deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de subsidieregeling 
succesvol is. Diverse gemeenten en enkele waterschappen zijn Groningen dan ook 
gevolgd en hebben inmiddels ook subsidieregelingen ingesteld. De voorlopige 
subsidieregeling loopt af per 31 december 2009. Wij stellen u voor de subsidie-
verstrekking op een andere manier voort te zetten en behalve voor particulieren ook 
open te stellen voor bedrijven, buurthuizen, wijkcentra, scholen e.d. 
 
Een groen dak heeft een positief effect op de waterhuishouding in de stad. Om deze 
reden is het bevorderen van groene daken opgenomen als maatregel in het Groninger 
Water- en Rioleringsplan. Met name in droge periodes, wanneer er heftige piekbuien 
kunnen vallen, houdt een groen dak water vast en bergt dus water. Dit water komt niet 
in het riool waardoor rioolwateroverstorten kunnen worden voorkomen. Groene daken 
zorgen dus voor een betere waterhuishouding. Daarnaast zorgen groene daken voor een 
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betere kwaliteit van afstromend regenwater, zodat dit van een betere kwaliteit is 
wanneer het in het oppervlaktewater terecht komt. Om deze reden willen we de nieuwe 
regeling groene daken financieren vanuit de rioolheffing.  
De subsidie kan bij de gemeente Groningen worden aangevraagd voor het realiseren 
van een groen dak op een bestaand of te vernieuwen plat dak op een bestaand gebouw 
of bijgebouw of voor nieuwbouw. Met deze regeling wil de gemeente Groningen 
mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige 
stad. De gemeente wil dat vooral bewoners van gebieden met weinig groen, zoals de 
binnenstad, kiezen voor groene daken. In die gebieden is het rendement van groene 
daken hoog. Een goede communicatie kan er voor zorgen dat groene daken met name in 
deze "versteende" gebieden worden aangelegd. Daarnaast kan de "verordening 
regenwater en grondwater" worden gebruikt. Naast een positief effect voor water en 
riolering zorgen groene daken voor een verbetering van het stedelijke microklimaat 
(minder droge lucht). Ook hebben zij een positief effect op de atmosfeer (minder fijn 
stof). Voor bewoners zijn er verder de voordelen van een goede isolatie en 
binnenklimaat-beheersing. De dakbedekking heeft een langere levensduur.  
Zowel particuliere eigenaren als verenigingen van eigenaren als woningcorporaties en 
bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Ook huurders kunnen, met schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, een subsidie aanvragen.  
 
Fiscaal. 
Omdat de inzet van groene daken voor waterberging een nieuwe ontwikkeling is, is 
onder andere bij de VNG advies ingewonnen over de rechtmatigheid van het 
financieren van de regeling uit de rioolheffing. Alhoewel hierover geen jurisprudentie 
bestaat, is de uitkomst hiervan dat het rechtmatig is mits onderbouwd is dat groene 
daken een positief effect hebben op water en riolering in de stad en het een 
kostenbesparing oplevert. Dit laatste is het geval: een kubieke meter berging in een 
riool kost de gemeente minimaal  
€ 2.000,--; een kubieke meter berging op een groen dak kost minder. Overigens zijn er 
ook andere gemeenten die een subsidie voor groene daken financieren vanuit de 
rioolheffing, waaronder Leeuwarden. 
 
Financiën. 
Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de groene daken subsidie voor 
2010 bedraagt € 200.000,-- en is onderdeel van de begroting van het Groninger Water- 
en Rioleringsplan onder de kop "watertaken". 
 
Communicatie. 
De communicatie rond water in de stad is er op gericht inwoners van de stad bewust te 
maken van water, aan te geven wat de gemeente doet om een duurzaam stedelijk 
watersysteem te realiseren en wat men als inwoner zelf kan doen. Dit gaat via de 
publicatie van de regeling in de Gezinsbode met gelijktijdig een informatief artikel over 
groene daken op de gemeentelijke website en in een tv programma. 
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Wij stellen u voor te besluiten: 
I. afdeling 10 "subsidie groene daken" toe te voegen aan Hoofdstuk 5 "Subsidies 

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken" van de algemene subsidie-
verordening van de gemeente Groningen; 

II. 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. H.P. Bakker. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: RO 09.2114630 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Visie Diepenring 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Voor u ligt de "Visie Diepenring". Onze intentie is dat de visie zal leiden tot een 
herinrichting van het noordelijke en oostelijke deel van de Diepenring (tussen de 
Visserbrug en de Steentilbrug) op een dusdanige wijze dat dit deel van de stad zal 
worden gezien als een visitekaartje van de stad Groningen. De visie reikt de kaders aan 
waarbinnen de herinrichting gefaseerd kan worden gerealiseerd. Dit is een aanpak zoals 
ook heeft plaatsgevonden bij de herinrichting van het Hoge en Lage der A.  
 
Korte terugblik. 
In de nota "Een verstopte kransslagader, een zwakker kloppend hart" uit mei 2000 
schetsten de "Gezamenlijk buurtverenigingen Centrum Groningen" de problematiek 
rondom de Diepenring en deden ze suggesties voor verbeteringen. Uit de gezamenlijke 
reactie van het GCC en de Kamer van Koophandel (KvK) in maart 2002 en gesprekken 
met de gemeente op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau bleek dat deze partijen in 
hoofdlijnen hetzelfde gemeenschappelijke doel voor ogen hebben. De oplossings-
richtingen gaan van het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers tot het 
creëren van een aangenaam verblijfsklimaat op de kades/langs het water. Ruimte 
hiervoor ontstaat door bijvoorbeeld het parkeren op te heffen, het reduceren van de voor 
de auto’s beschikbare ruimte tot 1 rijstrook inclusief opstelruimte bij kruisingen en 
bovengrondse containers door ondergrondse te vervangen. Daarbij wordt geopteerd 
voor een inrichtingskwaliteit (verharding, straatmeubilair etc.), zoals in Ruimte voor 
Ruimte gangbaar is. Het GCC en de KvK hebben aandacht gevraagd voor doorstroming 
en parkeren.  
Dit voornemen is in het collegeprogramma 2002-2006 opgenomen. Om voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar te houden is de herinrichting van de Diepenring tot de 
oplevering van de parkeergarage Boterdiep en Damsterdiep uitgesteld. Besloten werd 
de herinrichting van het Hoge der A, Lage de A en de Pottebakkersrijge wel uit te 
voeren omdat de verkeersfunctie van dit deel van de Diepenring wezenlijk anders is. 
Inmiddels is de Boterdiepgarage opgeleverd en is zicht op de oplevering van de 
Damsterdiep-garage. De parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar" die 
reeds in  
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procedure was gebracht, maar inmiddels parallel loopt aan de visie in het besluit-
vormingstraject, formuleert onder andere het parkeerbeleid in en rond de Diepenring en 
dient als uitgangspunt voor de visie. 
 
De opdracht. 
Door de vele overleggen met, en nota’s van vertegenwoordigende organisaties en 
instanties hadden wij voldoende inbreng om de uitgangspunten voor het maken van de 
visie op hoofdpunten helder te formuleren. Deze uitgangspunten zijn samengevat in de 
volgende thema’s: 
- ruimte creëren voor de fietsers; 
- ruimte creëren voor de voetgangers; 
- creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat;  
- bereikbaarheid Binnenstad blijvend garanderen; 
- vergroten van de recreatieve mogelijkheden;  
- parkeren van straat en van de kadestroken. 

 
Deze opdracht is vertaald in de ambitie om ook de Diepenring weer tot een visitekaartje 
van de stad te maken. In historisch perspectief is het water - de Diepenring - altijd 
verbonden geweest met de stad die gebouwd is op de Hondsrug. Water als afwatering, 
verdedigingswerk, vervoerader, basis voor handel en bedrijvigheid, plek om te wonen 
en voor recreatief gebruik. Om in de binnenstad van Groningen te komen moet men 
altijd één van de vijftien bruggen over de Diepenring kruisen. Dit gegeven is een 
kwaliteit op zich. 
Groningen heeft al lange tijd een spraakmakende naam op het gebied van ruimtelijke 
ordening en verkeersbeleid en verwierf titels als "Beste Binnenstad" en "Fietsstad 
nummer één". In onze optiek moet elke verandering in de stad een verbetering zijn. De 
slogan "Er gaat niets boven Groningen" is duurzaam van kracht.  
De binnenstad heeft vanaf Binnenstad Beter (1993) een metamorfose ondergaan als het 
gaat om de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. Het gebruik van het 
stadshart en de waardering daarvoor zijn toegenomen. De attractiewaarde van de 
Diepenring is nu nog beperkt maar moet na de ingrepen, zoals in deze visie worden 
voorgesteld, een belangrijke bijdrage leveren het verhogen van de aantrekkelijkheid van 
ons prachtige binnenstadsklimaat. In de visie "Binnenstad.nu" (2009) is de ambitie 
uitgesproken om 40 miljoen bezoekers per jaar te verwelkomen. De "Visie Diepenring" 
past in dit kader. Om de visie een helder beeld mee te geven is gekozen voor de 
metafoor van een ketting met prachtige parels. 
 
Participatie. 
De burgerparticipatie is volgens een vooraf opgesteld communicatieplan verlopen.  
U hebt daar bij de aanvraag voor de plankosten al kennis van kunnen nemen. Als extra 
service is een uitgebreide website ontwikkeld met interactiemogelijkheden. Dankzij 
deze altijd beschikbare kennisbron kon iedere Stadjer zelf bepalen of en wanneer hij/zij 
wilde aanhaken. Ruim 3150 unieke bezoekers hebben de website bezocht (telling 
14/12/09). Ook tijdens de inspraakperiode heeft de website een belangrijke rol vervuld 
als communicatiemiddel. In die periode bezochten ruim 550 unieke bezoekers de site.  
De uitgangspunten uit het verleden zijn geijkt. Het proces is begeleid door een 
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klankbordgroep bestaande uit belangstellende bewoners, vertegenwoordigers uit 
omliggende buurten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hebben 
meegekeken en meegedacht over de visie op de Diepenring. Gedurende de eerste helft 
van 2009 is deze klankbordgroep meerdere malen bijeengekomen en heeft meegekeken 
en geadviseerd bij het opstellen van de visie. Met veel enthousiasme is door de 
klankbordgroep samengewerkt, al moest in het prille begin wel enige scepsis worden 
overwonnen. De leden van de klankbordgroep zijn meegenomen op een fietstocht langs 
de Diepenring en hebben vooral ook praktisch meegedaan in het ontwerpproces. In een 
ateliersessie hebben de leden van de klankbordgroep, aan de hand van zelf gemaakte 
ontwerpen, elkaar uitgelegd wat zij belangrijk vonden in hun kanaalvak. Tijdens deze 
sessie kwamen de leden er achter dat er keuzes gemaakt moesten worden. Honoreren 
van alle wensen zou betekenen dat op veel plaatsen geen gracht meer overbleef. Na de 
ateliersessie is in een aantal bijeenkomsten door de gemeentelijke ontwerpers terug-
gekoppeld hoe de ingebrachte onderwerpen van de klankbordgroep in de visie werden 
geïmplementeerd en wat de gevolgen waren van bepaalde voorstellen. Hierdoor groeide 
het proces waarbij elke keer weer de voorstellen werden getoetst en van kritisch 
commentaar werden voorzien. Gedurende het klankbordproces verdween de scepsis en 
slaagde de klankbordgroep er in, in meerderheid de nuances aan te brengen daar waar 
in het begin de geformuleerde opdracht als een dictaat ervaren werd. Tijdens deze 
sessies kwam duidelijk naar voren dat het onmogelijk is aan alle individuele wensen 
tegemoet te komen. Zo bleven een paar bewoners het erg jammer vinden dat ook "hun" 
parkeer-plaats moet verdwijnen terwijl ze in essentie voor het opschonen van de kade 
zijn. 
Een grote meerderheid van de klankbordgroep bleek een trouwe bezoeker van de 
bijeenkomsten. In totaal zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd. Hiermee is de basis 
gelegd voor constructief meedenken in de volgende fase waarin het inrichtingsontwerp 
centraal komt te staan. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat u instemt met de visie en 
ons mandaat geeft voor de gefaseerde uitwerking ervan. 
Nadat de concept-visie door ons is vastgesteld en in de commissie vergadering van  
7 oktober jl. aan u is voorgelegd, is een inspraaktraject doorlopen. Dit onderwerp 
behandelen we in een aparte paragraaf maar maakt integraal onderdeel uit van het 
participatieproces. 
 
Afwegingen. 
Om te komen tot een visie is na de inventarisatiefase een analysefase doorlopen waarin 
de consequenties van de ideeën en voorstellen tegen het licht zijn gehouden. De 
belangrijkste onderwerpen die hierbij behandeld zijn hebben we voor u samengevat. 
 
1. Ruimte maken op de kade voor voetgangers en waterbeleving.  

 
- Parkeren opheffen  
Om ruimte te maken voor voetgangers en de relatie met het water te versterken is het 
nodig om het overgrote deel van het parkeren op de kades en op straat op te heffen. Het 
beleidsuitgangspunt waarop we dit belangrijke onderdeel van de visie vorm kunnen 
geven, ligt verankerd in de nota "Parkeren in de Stad; duurzaam bereikbaar!". 
Aanpassingen in dit beleid hebben direct gevolgen voor de visie. Aan de Diepenring 
zijn momenteel 374 parkeerplaatsen, waarvan er circa 200 in gebruik zijn bij bewoners.  
Het verlies aan parkeerplaatsen langs de Diepenring wordt voor bewoners gecompen-
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seerd in buurtstallingen. De uitvoering van de plannen en dus het opheffen van de 
parkeerplaatsen op straat zal gefaseerd plaats vinden. Op de precieze fasering hiervan 
komen we terug bij de uitwerking van de plannen voor de Diepenring. Voorwaarde 
hierbij is een passende (tijdelijke) parkeeroplossing. 
Bezoekers krijgen prima alternatieve stallingmogelijkheden aangeboden in 
parkeergarages aan het Boterdiep (1200), Damsterdiep (550) Ossenmarkt (320) en 
Forum (380). Daarnaast wordt stevig ingezet op alternatieven in de vorm van P&R 
voorzieningen. Deze alternatieven zijn van groot belang voor het verbeteren van het 
milieu en de leefbaarheid in de binnenstad.  
Het aantal bewonersvergunningen op straat wordt geleidelijk in overeenstemming 
gebracht met de beschikbare parkeergelegenheid. Omdat de parkeerplaatsen gefaseerd 
verdwijnen denken we dat we dit kunnen realiseren via natuurlijk verloop voornamelijk 
doordat mensen verhuizen. Bewoners kunnen gebruik maken van de beschikbare 
buurtstallingen. 
In uitzonderingsgevallen zullen we bij de planuitwerking maatwerk leveren. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het beeld voor de Diepenring overeind blijft. We gaan uit 
van één rijbaan en fietsstrook om ruimte te maken voor voetgangers.  
 
- Minimaliseren en zoneren van noodzakelijke obstakels.  
Op de kade staan allerlei obstakels die voor een deel noodzakelijk zijn. Wij streven naar 
minimalisatie en clustering om het wandelen op de kade maximaal te faciliteren. De 
bomen staan niet ter discussie. Waar mogelijk worden zelfs extra bomen gepland of kan 
extra ruimte tussen de bomen juist nodig zijn om verblijven aan het water te realiseren 
of accenten (parels) te maken.  
 
De verlichting op de Diepenring kan aan spandraden boven de rijstrook komen, 
waardoor een veel prettiger verblijfsklimaat ontstaat gedurende de avond en nacht.  

 
- Verblijven en het versterken van de relatie met het water. 
Het versterken van de relatie met het water is onmiddellijk een feit als op de kade 
minder objecten staan. Op het Hoge en Lage der A is dit heel goed voelbaar en 
zichtbaar. Aan het water is verblijven op de zonkant op enkele plekken een enorme 
kans. Het sterkst is dat in de zone rondom de Ebbingebrug met als referentie de 
Reitemakersrijge achter het voormalige Natuurmuseum. In deze visie wordt gekozen 
voor een nadere ontwikkeling van de "Bimlocatie" en nog enkele andere parels aan het 
water. 
 
Een meer recreatief gebruik van het water is een belangrijk streven. Dit deel van de 
Diepenring heeft nu vooral een woonfunctie (schepen en arken) en is van marginale 
betekenis als het om varen gaat. De vaste Steentilbrug is daarbij de bottleneck. Vanuit 
deze visie wordt gepleit voor een beweegbare brug, zodat recreatievaart mogelijk wordt 
via de oostelijke Diepenring in de richting van het Reitdiep. Mocht dat uiteindelijk niet 
haalbaar zijn dan blijft de wens staan die ook vaak genoemd is in de klankbordgroep 
om aanlegplaatsen te creëren voor kanovaart of wellicht in de toekomst een watertaxi.  
 
2. Straatprofiel optimaliseren: één rijstrook realiseren. 

 
- Maatvoering en functie. 
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Momenteel is de 6 meter brede rijbaan van de Diepenring verdeeld in twee rijstroken. 
Op deze rijbaan wordt gefietst, geparkeerd en is laden en lossen mogelijk. Het 
autoverkeer rijdt meestal als één sliert over de Diepenring. De beschikbare wegbreedte 
wordt niet volledig gebruikt, behalve in de opstelvakken bij de verkeerslichten.  
Gelet op de verkeershoeveelheid is het niet nodig om te voorzien in twee rijstroken. Als 
het parkeren op de kade verdwijnt, ontstaat er ruimte aan het water die op een andere 
manier kan worden benut. De inrichting van de Diepenring is nu nog sterk gericht op 
doorstroming. Deze visie biedt essentieel meer ruimte om aan de Diepenring te 
verblijven en sluit aan bij het huidige verkeersgedrag. 

 
- Bereikbare binnenstad. 
In deze visie is gekozen voor een rijstrook van 4.50 meter breed (waarvan 1.50 meter 
beschikbaar is voor fietsverkeer). Doorstroming van doorgaand verkeer op de 
Diepenring is ondergeschikt aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Het accent ligt in 
deze visie veel meer op bestemmingsverkeer en het primaire proces dat noodzakelijk is 
voor het functioneren van de binnenstad, zoals goederen- en parkeerverkeer. Bij de drie 
kruisingen met verkeerslichten is een nadere studie noodzakelijk naar de verkeers-
afwikkeling in relatie tot de indeling van de rijbaan. 
 
Het openbaar vervoer (bus en tram) en de hulpverleningsdiensten zullen onderdelen van 
de Diepenring gebruiken als route en een groter belang hechten aan doorstroming. In 
geval van nood is het mogelijk dat een hulpvoertuig een auto passeert binnen de 
gegeven maatvoering. Afstemming hierover met vertegenwoordigers van de hulp-
verleningsdiensten heeft plaatsgevonden. 
 
De fietsers zullen nadrukkelijk een eigen veilige en comfortabele positie krijgen op de 
Diepenring. Laden en lossen op een fietsstrook is niet toegestaan en ongewenst vanuit 
verkeersveiligheid. De consequentie van een smalle rijstrook in combinatie met een 
fietsstrook is dat laden en lossen plaats moet vinden op een verbreed trottoir aan de 
woningzijde. Het laden en lossen moet bij de nadere planuitwerking goed in beeld 
worden gebracht. Tevens is maatwerk vereist voor parkeren in uitzonderingsgevallen. 
 
- Symmetrie. 
Er is gekozen voor een symmetrisch profiel: de binnenzijde en buitenzijde van de 
Diepenring hebben dezelfde functie en inrichtingsprincipes. Dit is een helder en 
eenduidig systeem. Bij de Turfsingel en ter hoogte van het Kattendiep is sprake van een 
bijzondere situatie: openbaar vervoer (tram) in twee richtingen. Bij de nadere 
uitwerking in een ontwerp vraagt dit om speciale aandacht.  

 
- Materialisering. 
In deze visie wordt voorgesteld om aan de binnenstadszijde te kiezen voor gele 
trottoirs. Aan de buitenkant van de Diepenring ligt rood voor de hand overeenkomstig 
de materiaalkeuzes die al eerder zijn gemaakt in deze stadsdelen. In de rijbaan komt 
vanuit milieuoverwegingen (geluidreducerend) asfalt. 
 
Inspraak. 
Van 16 oktober tot 4 december jl. heeft de visie ter inzage gelegen en hebben belang-
hebbenden kunnen reageren. Op 17 november is een inspraakavond georganiseerd 
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waarbij belangstellenden mondeling hun mening over de visie konden geven. De 
schriftelijke reacties konden niet alleen per brief maar ook via een speciaal daarvoor 
ontworpen reactieformulier via de website worden ingezonden. Zowel een verslag van 
de inspraakavond als alle schriftelijke reacties zijn verwerkt in het inspraakdocument 
dat u als bijlage bij deze nota aantreft. Er zijn ca. 40 schriftelijke reacties ingediend. 
Ten aanzien van de visie waren de reacties verdeeld. Velen vinden het een mooi en 
goed plan, waarvoor ook waardering is uitgesproken. Deze positieve reacties kwamen 
vooral van bewonersorganisaties, georganiseerde ondernemers en de fietsersbond. Het 
gros van de inspraakreacties richt zich tegen het opheffen van parkeren aan de 
Diepenring. Tijdens de inspraakperiode is tegen het opheffen van parkeerplaatsen door 
enkele bewoners en ondernemers gericht actie gevoerd door middel van het verspreiden 
van flyers onder de ruitenwissers van geparkeerde auto’s.  
De inspraakavond werd bezocht door ca. 80 geïnteresseerden. De inspraak heeft niet 
geleid tot wezenlijke bijstelling van de visie. Bij de inrichting is het mogelijk maatwerk 
oplossingen te maken bijvoorbeeld voor parkeren voor gehandicapten. Tevens zullen 
besluiten over de wijzigingen in de parkeernota integraal worden meegenomen  voor de 
visie Diepenring.  
In de visie zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingebrachte 
zienswijze van het GCC en het Woonschepencomité Groningen. Zo pleit dit comité 
voor een integrale samenvoeging van de uitgangspunten van "Kade tot Kade" in de 
visie Diepenring. Daarin zou het aantal woonschepen in de kanaalvakken niet mogen 
wijzigen. Het is echter onmogelijk om het aantal schepen te fixeren, omdat in de visie 
inzichtelijk is gemaakt dat er keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de 
ruimtelijke invulling ten gunste van tram en terrassen aan het water versus woonboten.  

 
Fasering en financiën. 
Een eerste schatting heeft uitgewezen dat de herinrichting van het noordelijke- en 
oostelijke deel van de Diepenring globaal € 10 miljoen zal kosten. Momenteel is  
€ 3,647 miljoen (incl. € 1.1,397 miljoen BDU) voor de eerste fase gereserveerd. 
Inmiddels hebben we de BDU voor 2010 aangevraagd. Naar verwachting zal deze 
aanvraag door de provincie worden gehonoreerd. De aanvraag voldoet aan de criteria 
van de BDU en past binnen het afsprakenkader met de provincie Groningen. Tevens is 
nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld. De omvang hiervan bedraagt € 2.250.000,-- 
(stadsmeiergelden 2007 € 250.000,-- en incidenteel nieuw beleid 2009 € 2.000.000,--).  
Uw raad heeft ons bij de aanvraag van het plankostenkrediet voor de Steentilstraat en 
de Diepenring verzocht een uitvoeringsprogramma op te stellen met de focus op 
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Daarbij heeft u ook aangegeven dat niet kan 
worden begonnen met de fysieke inrichting voor de Damsterdiepgarage opgeleverd is.  
Gelet op de strekking van de motie hebben we ervoor gekozen het project in fasen uit te 
voeren. De planningen van alle grote binnenstadsprojecten (Damsterdiep, Tram, Forum 
en Oostwand Grote Markt) zijn op elkaar gelegd. Tot 2016 is het onmogelijk om, 
rekening houdende met de bereikbaarheid voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen, 
het oostelijke deel van de Diepenring op de schop te nemen. Het advies is dan ook om 
te starten bij de Noorderhaven in plaats van de Steentilstraat. Hiermee voorkomen we 
problemen met de verkeersafwikkeling. Met het thans beschikbare budget kan naar 
verwachting 500 tot 600 meter uitgevoerd worden.  
Indien u besluit om na vaststelling van de visie over te gaan tot uitvoering van de eerste 
fase zal gestart worden met de detailuitwerking per kanaalvak en stelt u de benodigde 
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kredieten hiervoor beschikbaar.  
De eerste uitvoeringswerkzaamheden kunnen in dat geval in het najaar van 2010 
starten. We combineren de uitvoeringswerkzaamheden aan de Diepenring met de 
aanpak van de kademuren langs de Diepenring. In de begroting 2010 is hiervoor een 
bedrag van  
€ 950.000,- beschikbaar gesteld. Door deze werkzaamheden te combineren kunnen we 
de werkzaamheden efficiënter uitvoeren.  

 
Communicatie tijdens de uitvoering. 
Momenteel loopt er een aantal autonome uitvoeringsprojecten op de Diepenring die een 
eigen communicatietraject hebben doorlopen. Op het moment dat een kanaalvak als 
deelproject van de visie Diepenring wordt aangepakt, komen alle uitvoeringswerkzaam-
heden onder dezelfde communicatieparaplu. Dit brengt niet alleen duidelijkheid naar de 
directe woonomgeving ook voor de interne afstemming van verschillende projecten op 
dezelfde locatie is dit bevorderlijk. 
Het bundelen van het communicatietraject gebeurt vanaf het moment dat de visie voor 
de Diepenring is vastgesteld en de kredieten voor de uitvoering zijn verstrekt.  
Voor de eenduidige communicatie wordt de huidige website over de Diepenring 
omgebouwd naar een uitvoeringssite met actuele zaken op het gebied van herinrichting 
en besluitvorming. De site biedt bezoekers tevens de mogelijkheid om achtergrond- 
informatie op te vragen. Zo mogelijk worden links aangebracht naar projecten die 
elders op of in de omgeving van de Diepenring spelen. Bewonersbrieven en een 
bereikbare directievoerder completeren vervolgens een effectieve communicatiemix. 
Klachten en vragen krijgen een eigen brievenbus via de website. 

 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I .  kennis te nemen van het inspraakverslag; 
II.  de visie Diepenring vast te stellen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: RO 09.2055761 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Parkeernota "Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar" 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
In juni 2009 hebben wij ingestemd met de concept parkeernota "Parkeren in stad, 
duurzaam bereikbaar" en deze vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Tevens is de 
concept parkeernota besproken in de raadscommissie Beheer en Verkeer van  
1 juli 2009. 
 
In de parkeernota wordt een accent gelegd op de aspecten duurzaamheid (waaronder 
leefbaarheid) en aantrekkelijkheid. Belangrijk is de basisgedachte dat parkeren geen 
vanzelfsprekend recht is, maar een voorziening die moet concurreren met ander 
ruimtegebruik en waarvoor een prijs betaald moet worden. 
 
Het voorgestelde parkeerbeleid blijft gebaseerd op het huidige parkeersysteem in de 
stad Groningen. In het centrumgebied bieden we beperkte parkeergelegenheid aan 
voor bezoekers, tegen een relatief hoog tarief. We stimuleren het gebruik van 
parkeergarages, zowel voor bezoekers als voor bewoners. Het parkeren van binnen-
stadbewoners willen we meer faciliteren in buurtstallingen. In de woonwijken buiten 
het centrum is de parkeergelegenheid vooral bestemd voor bewoners. 
Toekomstige grootschalige uitbreiding van parkeergelegenheid vindt vooral plaats  
op P+R terreinen. Daar kan voor een langere periode en tegen een relatief laag tarief 
worden geparkeerd. 
  
De belangrijkste maatregelen in de nieuwe parkeernota zijn: 
 in de binnenstad gaan we het parkeren op straat verder terug brengen. Het aantal 

parkeervergunningen voor bewoners wordt daarmee in overeenstemming 
gebracht; 

 er komt meer ruimte voor bewonersparkeren in garages en de kwaliteit van deze 
garages wordt aangepakt. Daarvoor moet een kostendekkende prijs betaald 
worden; 

 in de wijken pakken we de parkeerproblemen proactief op; 
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 wanneer zich in wijken in de avond en nacht parkeerproblemen voordoen gaan 
we over tot het beperken van het aantal uit te geven vergunningen (per wijk en 
huishouden) of het verhogen van de prijs voor een tweede vergunning;  

 uitbreiding van parkeergelegenheid vindt vooral plaats op goed bereikbare P+R-
locaties aan de randen van de stad. Daar zal nadrukkelijk aandacht komen voor 
kwaliteit van de voorzieningen; 

 fietsparkeren wordt onderdeel van het gemeentelijk parkeerbeleid. Wij besteden 
hieraan de komende jaren veel aandacht; 

 daarnaast besteden we aandacht aan informatievoorziening, geleiding van 
verkeersstromen en marketingactiviteiten. 

 
Deze nieuwe ambities kosten geld. Ons uitgangspunt is dat deze kosten gefinancierd 
dienen te worden binnen het Parkeerbedrijf. Dit uitgangspunt is nieuw in deze 
parkeernota. Hiermee bereiken we dat de gebruiker betaalt en er minder druk is op 
onze algemene middelen. Met name dat laatste is van belang gelet op de krimpende 
overheidsfinanciën. Zo overweegt het kabinet bijvoorbeeld de BDU uitkering te 
korten.  
 
De nieuwe ambities maken een verhoging van de tarieven noodzakelijk. Voor een 
totale dekking van de nieuwe maatregelen en het bestaande exploitatietekort is een 
tariefstijging van 30% nodig. Gelet op de ruimte van onze parkeertarieven ten 
opzichte van andere grotere gemeenten, stellen we voor de tarieven voor buurt-
stallingen kostendekkend te maken en alle overige tarieven in twee stappen te 
verhogen met 25%. Met de verhoogde tarieven komen we in de middenmoot van de 
grotere steden terecht. 
 
Inspraak. 
Het rapport "Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar" heeft vier weken ter inzage 
gelegen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC en de dienst RO/EZ van de 
gemeente Groningen.  
De inspraakperiode liep van 13 augustus 2009 tot en met 14 september 2009.  
Op 25 augustus 2009 heeft bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen een 
inspraakavond plaatsgevonden.  
De schriftelijke inspraak heeft van 24 personen en instanties een reactie opgeleverd. 
Tijdens de mondelinge inspraak (inspraakavond) hebben 12 personen en instanties 
een reactie gegeven. Van deze 36 personen zijn in totaal 73 verschillende reacties 
binnengekomen. 
 
In de nota reactie en commentaar "Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar" zijn alle 
reacties gerubriceerd en door ons voorzien van commentaar. De reacties hebben 
voornamelijk betrekking op de tarieven voor buurtstallingen, het parkeren in de 
binnenstad en de invoering van betaald parkeren in de wijken. Deze punten lichten we 
hieronder toe. Voor de overige reacties verwijzen we u naar de nota reactie en 
commentaar. 
 
Tarieven buurtstallingen. 
Een aantal insprekers stelt vragen en maakt bezwaar bij de voorgenomen verhoging 
van de tarieven voor buurtstallingen van € 39,22 per maand naar € 70,-- per maand.  
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Uw raad heeft twee jaar geleden besloten tot de verhoging van de tarieven naar  
€ 85,-- per maand (marktconform). Dit besluit is nog niet uitgevoerd omdat duidelijk 
werd dat er verschillende soorten overeenkomsten voor buurtstallingen waren.  
Hierna zijn we opnieuw met de buurtstallinghouders in gesprek gegaan. Naar 
aanleiding daarvan zijn we afgestapt van het uitgangspunt dat de tarieven voor 
buurtstallingen meer marktconform moesten worden. Vooral omdat we de 
woonfunctie in de binnenstad willen versterken. We vinden wèl dat de buurtstallingen 
ten minste kostendekkend moeten zijn. Daarom stellen we voor om het tarief voor 
buurtstallingen in twee stappen te verhogen naar € 70,-- per maand in 2011.  
 
Een aantal insprekers geeft aan dat het tariefverschil tussen een vergunning voor 
straatparkeren (€ 201,-- per jaar) en een abonnement voor de buurtstalling (€ 840,-- 
per jaar) erg groot is. 
Hier zit inderdaad een spanningsveld. Daarbij merken we wel op dat de kwaliteit die 
met de buurtstallingen geboden wordt, hoger is dan het straatparkeren. Auto’s staan 
droog, schoon, veilig, afgesloten en iedereen heeft een eigen parkeerplaats. De kosten 
van de gebouwde voorzieningen zijn ook hoger. Hierbij gaat het om kosten voor 
beheer, onderhoud en kwaliteitsverbetering.  
 
Parkeren binnenstad. 
Een aantal insprekers maakt zich zorgen over de consequenties van de voorgenomen 
maatregelen in de binnenstad. Het gaat met name om de verschuiving van 
straatparkeren naar parkeren in garages. 
De kern van ons parkeerbeleid in de binnenstad richt zich primair op het versterken 
van de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat. Dit doen we door zowel bewoners 
als bezoekers te stimuleren gebruik te maken van parkeergarages. We willen dit 
bereiken door het aantal plekken op straat terug te brengen en tegelijk ruimte te 
bieden in parkeergarages en buurtstallingen. 
De groei van de bezoekers van de binnenstad vangen we op met de nieuwe garages 
aan Boterdiep, Damsterdiep en onder het Forum. Bij het bepalen van de capaciteit van 
deze parkeergarages is hiermee rekening gehouden. Dit is ook opgenomen in een 
bijlage bij het stedenbouwkundig plan "Damsterdiep weer binnenstad". Bij de 
besluitvorming over het Damsterdiep hebben we aangegeven dat na het gereedkomen 
van de Damsterdiepgarage de parkeerplekken aan de Diepenring worden opgeheven. 
 
Het verdwijnen van parkeerplekken in de binnenstad betekent dat er minder 
parkeervergunningen kunnen worden afgegeven. Mensen die nu een vergunning voor 
straatparkeren hebben, kunnen deze houden. Zij hebben de keuzevrijheid om al dan 
niet in een buurtstalling te gaan staan. Het aantal vergunningen wordt teruggebracht 
via een uitsterfconstructie.  
 
Invoering betaald parkeren. 
Een aantal insprekers maakt zich zorgen over de invoering van betaald parkeren in 
wijken waar nu geen parkeerprobleem is.  
In de parkeernota geven we aan dat we het betaald parkeren gaan uitbreiden. Hiermee 
willen we de leefbaarheid in de woonwijken vergroten. We houden scherp in de gaten 
waar parkeer- en leefbaarheidproblemen (dreigen te) ontstaan, zodat we tijdig 
(preventief) maatregelen kunnen nemen. Met het opstellen van een parkeerplan per 
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wijk pakken we de parkeersituatie actief aan. Het overleg met bewoners en zoeken 
naar draagvlak is nadrukkelijk onderdeel van deze aanpak.  
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In wijken waar geen problemen zijn en ook niet verwacht worden, gaan we niet over 
tot invoering van betaald parkeren.  
 
Een aantal insprekers verwacht parkeerproblemen met de beperking van het aantal 
vergunningen tot 1 per huishouden.  
Het beperken van het aantal vergunningen dan wel het verhogen van de prijs van de 
tweede vergunning heeft als doel de openbare ruimte rechtvaardig te verdelen. Een 
situatie waarbij sommige bewoners meerdere vergunningen hebben en nieuwe 
bewoners geen vergunning kunnen krijgen, willen we voorkomen. 
 
Wat hebben we met de inspraak gedaan? 
In de definitieve versie van het rapport "Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar" zijn 
naar aanleiding van de inspraakreacties de volgende inhoudelijke wijzigingen 
aangebracht: 
 aandacht voor de aansluiting van de P+R terreinen op het fietspadennetwerk; 
 de kwaliteitsverbetering van de ruimte voor de voetganger, door beperking van 

het straatparkeren wordt steviger benadrukt; 
 het onderwerp mensen met een fysieke beperking (waaronder gehandicapten-

parkeren) is opgenomen in het parkeerbeleid. Daarbij is ook het onderzoek naar 
de toegankelijkheid van de binnenstad betrokken; 

 in afbeelding 5: in uitbreiding betaald parkeren is een kleine correctie 
aangebracht. Het gebied betaald parkeren toekomst is uitgebreid met het gebied 
Kop van Oost aan de Sontweg. 

 
Verder zijn tekstuele wijzigingen aangebracht op het gebied van de benamingen van 
wijken, consistent gebruik van terminologie voor type wijken en spelfouten. 
 
Financiën.  
Het onderstaande overzicht geeft de financiële effecten van de nieuwe ambities van de 
parkeernota en de voorgestelde tariefsverhogingen. Ook laat het overzicht het effect 
op de reserve van het parkeerbedrijf zien. In totaal gaan we voor ruim 18 miljoen euro 
investeren in de nieuwe ambities. De structurele lasten van deze ambities lopen op tot 
1,3 miljoen euro. De tariefsverhoging is enerzijds nodig voor de financiering van de 
nieuwe ambitie. Anderzijds is deze ook nodig om het financiële beeld van het 
Parkeerbedrijf te verbeteren. Daarbij is ook de reserve van het Parkeerbedrijf nog niet 
op het gewenste niveau (vooralsnog is dit 6 miljoen euro). 
 
Nog niet alle ambities zijn financieel vertaald en opgenomen in het onderstaande 
financiële beeld. Zo is voor de investering in dynamisch verkeersmanagement nog 
geen investeringsbedrag. De omvang hiervan is nog moeilijk in te schatten, maar wel 
duidelijk is dat het om aanzienlijke bedragen gaat. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stand reserve per 1/1 3.954 2.790 2.751 2.111 1.271 854 1.921 3.236

Resultaat parkeerbedrijf zonder nieuwe 
maatregelen -1.964 -1.146 -2.207 -2.237 -1868 -439 -248 36
Kosten nieuwe maatregelen -280 -573 -1.083 -1.306 -1306 -1306 -1.306 -1.306
Effect voorgestelde extra tariefstijging 1.680 2.650 2.703 2.757 2.812 2.868 2.926

Toevoeging (ROP en primitieve  onttrekking 2008) 1.080

resultaat parkeerbedrijf met nieuwe maatregelen 
en voorgestelde tariefstijging -2.244 -39 -640 -840 -417 1.067 1.314 1.656

Verloop reserve parkeerbedrijf 2.790 2.751 2.111 1.271 854 1.921 3.236 4.892

Verloop reserve parkeerbedrijf

 
 
Begrotingswijziging. 
In deze parkeernota stellen we voor de tarieven te verhogen en een aantal nieuwe 
ambities vast te stellen. In de onderstaande begrotingswijziging stellen we voor om de 
lasten en baten als gevolg hiervan te verhogen.  
Daarnaast stellen we voor een investeringskrediet van € 350.000,-- beschikbaar te 
stellen voor het verbeteren van de fietsflat op het hoofdstation. De kapitaallasten 
hiervan worden gedekt uit het Parkeerbedrijf. 
 
Investeringskrediet fietsflat (2009). 

Begrotingswijziging 2009

Betrokken dienst(en) RO/EZ
Naam voorstel Parkeernota: verbeteren fietsflat
Incidenteel / Structureel Incidenteel
Soort wijziging Investering
Tijdsplanning krediet 2009-2010

Toevoeging Onttrekking
Pr.gr. Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
7.06 Parkeerbedrijf 350.000                 350.000-                 350.000-                 

Totalen begrotingswijziging 350.000                 -                         350.000-                 -                          -                          350.000-                 
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Verhoging parkeertarieven en extra lasten maatregelen parkeernota (2010) 

Begrotingswijziging 2010

Betrokken dienst(en) RO/EZ
Naam voorstel Aanpassing Verordening parkeerbelastingen 1991 en legesverordening: verhoging parkeertarieven
Incidenteel / Structureel Structureel
Soort wijziging Exploitatie

Toevoeging Onttrekking
Pr.gr. Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
7.06 Parkeerbedrijf 290.000                 950.000                 660.000                 660.000                  -                         

Totalen begrotingswijziging 290.000                 950.000                 660.000                 660.000                  -                          -                         

Inhoudelijke toelichting op de begrotingswijziging
De exploitatie van het parkeerbedrijf heeft een negatief begrotingssaldo in 2010. Door de maatregelen genoemd in de
parkeernota wordt dit resultaat nog negatiever. Het tekort op het parkeerbedrijf is structureel. De
bestemmingsreserve is ook niet toereikend om de structurele tekorten volledig te compenseren. Voor de financiering
van de nieuwe maatregelen én het bestaande exploitatietekort wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen.

 
 
In de vorenstaande begrotingswijziging worden de baten verhoogd met € 950.000,-- . 
De totale extra opbrengst van de tariefsverhoging in 2010 komt uit op 1,680 miljoen 
euro. Het verschil tussen deze bedragen is € 730.000,--. Dit is de nominale tarief-
stijging van de parkeertarieven in 2010. Deze is al opgenomen in de begroting 2010. 
 
Aan de lastenzijde zijn de lasten van de investeringen in P+R terreinen nog niet 
opgenomen. Voor deze investeringen volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.  
 
Wij stellen u voor te besluiten: 
I. kennis te nemen van de inspraakreacties op het concept Parkeerbeleid en in te 

stemmen met het commentaar daarop van het college; 
II. de definitieve rapportage "Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar" vast te 

stellen; 
III. in 2009 een krediet van € 350.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbetering 

van de fietsflat op het hoofdstation, waarvan de kapitaallasten van € 35.000,-- 
worden gedekt uit het Parkeerbedrijf; 

IV. de gemeentebegroting 2009 en 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: RO 09.2067788 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Vaststellen wijzigingen Verordening parkeerbelastingen en de 
Legesverordening n.a.v. parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar" 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
In de parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar" worden verschillende 
ambities geformuleerd. De komende jaren wordt flink ingezet op duurzaamheid, 
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. Om deze 3 doelstellingen te behalen zal 
geïnvesteerd moeten worden in dynamisch verkeersmanagement, regulering 
parkeerdruk, ontwikkeling nieuwe P+R-locaties, upgrade van bestaande 
P+R-locaties en op het gebied van fietsparkeren. 
 
De financiering van de nieuwe maatregelen én het bestaande exploitatietekort van het 
Parkeerbedrijf dient plaats te vinden uit een verhoging van alle tarieven.  
In 2010 worden de tarieven met 15% verhoogd. De achtergrond van deze verhoging is 
terug te vinden in de bovengenoemde parkeernota. 
De wijziging betreft zowel het verhogen van de parkeertarieven op straat als ook een 
verhoging van de vergunningen en ontheffingen. 
 
De financiële effecten van deze tariefsverhoging zijn opgenomen in de parkeernota 
"parkeren in stad, duurzaam bereikbaar". Daarbij is ook de begrotingswijziging 
opgenomen waarbij de baten in de begroting worden verwerkt. 
 
Met dit voorstel stellen wij u voor de verordening tot wijziging van de Verordening 
Parkeerbelastingen 1991 en de Legesverordening vast te stellen.  
 
Voorstel. 
Op grond van vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:  
I. de verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen vast te 

stellen; 
II. de verordening tot wijziging van de Legesverordening vast te stellen; 
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III. de besluitenpunten I. en II. 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. H.P. Bakker. 
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