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Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen 

Korte samenvatting:
Het college stelt een aantal maatregelen voor om de parkeeroverlast terug te dringen in wijken waar 

parkeerproblemen afbreuk doen aan het woongenot van de bewoners. De bedoeling is om aan de 

binnenstad en de verdichte wijken daaromheen een derde schil toe te voegen, waarvoor in één keer 

betaald parkeren wordt ingevoerd, ter voorkoming van het waterbedeffect. Wijkvreemd verkeer 

wordt zo geweerd en bewoners kunnen hun auto weer in eigen straat parkeren. Het gaat om overlast 

oplossen (de klachten komen m.n. uit Paddepoel, De Hoogte en Helpman) en overlast voorkomen 

(wijken waar anders waterbedeffect gaat optreden). Ook de nieuwe wijken Stadshavens en 

Suikerzijde worden meegenomen, om zo te kunnen sturen op toekomstige woningbouw en 

bijbehorende parkeeroplossingen. Voor Indische buurt en Oosterparkwijk gelden aparte trajecten, 

omdat daarover al afspraken met de buurt en de raad zijn gemaakt. Voor een aantal winkelcentra en 

supermarkten die in de derde schil gaan vallen is maatwerk nodig; onderzocht wordt of daar in plaats 

van betaald parkeren een blauwe zone kan worden ingevoerd. De raad wordt nu eerst in de 

gelegenheid gesteld met wensen en bedenkingen te komen m.b.t. deze voorgestelde beleidsrichting; 

in het eerste kwartaal 2021 zal dan ter definitieve besluitvorming een raadsvoorstel aan de raad 

worden voorgelegd.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2019-296

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-1


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie: betaald parkeren is altijd politiek gevoelig, college vraagt nu in vroeg 

stadium wensen en bedenkingen t.b.v. definitieve nota in voorjaar, verwachting is reëel dat dat raad 

daar gebruik van wenst te maken.

Voorgeschiedenis
Parkeervisie: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2018/23-mei/

16:30/Parkeervisie-2018-2025-raadsvoorstel-25-april-2018 

Parkeren Oosterpark / Indische buurt: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2015/14-

oktober/20:00 (B2)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2019/18-

september/20:00 (A3b)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Parkeerproblemen-Korrewegwijk-

148494-2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. De 

besluitvorming is voorzien voor eerste kwartaal 2021, maar wellicht wil de raad al eerder naar 

aanleiding van deze brief via moties het college richting meegeven.

Nadere informatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Parkeren 
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