
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Parkeermaatregelen Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord (28 oktober 2020)

Parkeermaatregelen-Indische-Buurt-en-Professorenbuurt-Noord 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Dony Duifhuis (ass. Projectleider), dony.duifhuis@groningen.nl, 050 367 8178

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
N.a.v. diverse meldingen uit de Indische buurt over toegenomen parkeerdruk is een traject gestart 

om naar mogelijke oplossingen te komen. De reacties hebben geleid tot het besluit tot invoering 

betaald parkeren in de Indische Buurt tot en met de Molukkenstraat en in de gehele 

Professorenbuurt-Noord (collegebevoegdheid). Om hieraan uitvoering te kunnen geven moet de 

parkeerbelastingverordening worden gewijzigd (raadsbevoegdheid). Wat betreft het draagvlak: uit 

alle reacties en gesprekken blijkt dat een representatief deel van de bewoners voor het invoeren van 

betaald parkeren is met de voorgestelde begrenzing. Er is ook tegenstand, met name de kosten van 

een vergunning zorgen voor weerstand.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (parkeermaatregelen liggen gevoelig in de raad, gevolgde traject lijkt wel in 

lijn met vastgestelde parkeervisie)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Parkeermaatregelen-Indische-Buurt-en-Professorenbuurt-Noord
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:dony.duifhuis@groningen.nl


Voorgeschiedenis
Dossier https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Parkeren 

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. 

Eén ronde, waarin de fracties politieke vragen stellen over en kanttekeningen plaatsen bij het door 

het college vastgestelde parkeerplan en het daarbij gevolgde traject.

Spreektijden: ongeveer 2 minuten per fractie en 10 minuten voor het college (en 15 minuten voor 

insprekers)

Nadere informatie
…

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