
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 augustus 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Alternatief vervoer binnenstad (collegebrief 7 juli 2021)

Alternatief-Vervoer-Binnenstad 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Machiel Huizenga, projectmanager – 050 367 8219 – machiel.huizenga@groningen.nl

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

Korte samenvatting:
In het kader van de binnenstadsvisie is besloten dat op termijn de bussen verdwijnen van de Grote 

Markt. Toegezegd is toen dat er een vorm van alternatief vervoer zou komen voor mensen die een 

mobiliteitsbeperking ervaren. In 2017 en 2018 is een pilot gedaan met een pendelbus, deze bleek 

geen succes en is gestopt. In maart 2020 heeft de raad een onderzoeksopdracht alternatief vervoer 

vastgesteld. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt nu gerapporteerd. Die zijn:

- Loopafstanden vanaf OV haltes nemen doorgaans toe

- Omvang doelgroep is beperkt

- Pendelbus of tapis roulant is geen realistische optie (disbalans tussen maatschappelijke 

kosten en baten)

Voorstel is nu om een pilot met flexibele invulling te starten, in afstemming met de doelgroep. Voor 

deze pilot reserveert het college een bedrag van maximaal € 50.000, inclusief de organisatiekosten 

voor de pilot en de evaluatie. Verder staat het college open voor initiatieven van onderop, en wordt 

bij de herinrichting van de binnenstad geïnvesteerd in rustpunten

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2019-295

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (politiek gevoelig, en er wordt impliciet een voorstel gedaan)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Alternatief-Vervoer-Binnenstad
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:machiel.huizenga@groningen.nl


Voorgeschiedenis
Bespreking onderzoeksopdracht: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/20-mei/

13:00/14-15-15-00-uur-Uitgangspunten-en-onderzoeksopdracht-alternatief-vervoer-raadsvoorstel-

11-3-2020 

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. 

Beschikbare tijd: 70 minuten, 3 à 4 minuten per fractie (incl. interrupties)

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/20-mei/13:00/14-15-15-00-uur-Uitgangspunten-en-onderzoeksopdracht-alternatief-vervoer-raadsvoorstel-11-3-2020
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