
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voortgang mobiliteitsvisie (28 oktober 2020)

Voortgang-Mobiliteitsvisie-1 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Eric van Huissteden (beleidsmedewerker), eric.van.huissteden@groningen.nl, 050 367 8759

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

Korte samenvatting:
Het traject richting een nieuwe mobiliteitsvisie heeft vertraging opgelopen. Het was de bedoeling dat 

in december een concept besproken zou kunnen worden, maar dat is niet gelukt. Bespreking van de 

conceptvisie is nu voorzien voor maart 2021, terwijl over de definitieve visie in juni besloten zou 

kunnen worden. Vooruitlopend hierop schetst het college nu al de thema’s en richtingen die zich 

aftekenen. De eerste trend is die van een sterk groeiende gemeente in een krimpende regio met als 

resultaat meer stedelijke en regionale mobiliteit. Daardoor neemt het aantal en de zwaarte van de 

knelpunten toe; zonder ingrijpen verslechtert de leefkwaliteit, de bereikbaarheid en daardoor de 

aantrekkingskracht van de gemeente. De tweede trend is die van nieuwe mobiliteit door bijv. snelle 

elektrische fietsen, ICT-mogelijkheden tbv ketenvervoer, parkeren en deelmobiliteit, en de vlucht die 

thuiswerken door de coronacrisis heeft genomen.

Naar aanleiding van deze trends ziet het college op dit moment drie centrale opgaven: 1) het 

bewaken van de leefkwaliteit door het stimuleren van ruimte-efficiënt vervoer; 2) het tegengaan van 

geluidbelasting, luchtvervuiling en CO2-uitstoot door het bevorderen van de transitie naar emissievrij  

vervoer; 3) het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke en culturele instellingen door inzet op uitstekende bereikbaarheid voor iedereen.

Om deze opgaven te realiseren streeft het college naar het verminderen, veranderen en vergroenen 

van de mobiliteit. Veel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen sluiten al aan op 

bovengenoemde centrale opgaven. Toch meent het college dat er extra stappen nodig zijn. De 

belangrijkste koersveranderingen die men voorstaat zijn: 1) samenhang met Ruimtelijke Ordening, 2) 

afscheid van autologica, 3) de voetganger centraal, 4) een robuust Openbaar Vervoer; 5) Anders 

Reizen, 6) Deelmobiliteit, 7) anticiperen op massa- en snelheidsverschillen fiets, 8) stedelijke hubs en 

9) emissie-eisen voor vervoer in de binnenstad.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Mobiliteitsvisie-1
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:eric.van.huissteden@groningen.nl


Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2019-249

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie > hoewel het in principe gaat om een informerende brief, bevat deze meer 

dan alleen procesgegevens (zoals aanvankelijk de bedoeling was), maar schetst op verzoek van de 

begeleidingscommissie ook al de contouren van het nog te verschijnen concept, zodat de raad daar 

alvast zijn licht op kan laten schijnen; bespreking ligt daarom voor de hand

Voorgeschiedenis
Zie dossier https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Mobiliteitsvisie 

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: fracties geven aan op welke punten zij kunnen instemmen met de door het college 

voorgelegde richting, op welke punten zij nog vragen hebben, en op welke punten zij met het college 

van mening verschillen (en waarom). 

Vervolgens geeft het college aan op welke punten toezeggingen kunnen doen: input die 

meegenomen wordt richting het concept, vragen die nader worden uitgezocht etc., en op welke 

punten het college blijvend met inbreng uit de raad van mening verschilt. 

De voorzitter zal tenslotte concluderen of de bespreking vooralsnog voldoende is geweest, of dat er 

nog fracties zijn die middels moties (‘vreemd’) punten aan het college wensen mee te geven.

Spreektijden: ongeveer 3 minuten per fractie en een kwartier voor het college.

Nadere informatie
…

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