Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 29 september 2021

Betreft
Agendaverzoek
o college



Onderwerp:
Ontheffingenbeleid venstertijdengebied

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Sjouke van der Vlugt (beleidsmedewerker), 050 367 8167, sjouke.van.der.vlugt@groningen.nl
Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 21 maart 2021 is de visie Ruimte voor zero-emissie Stadslogistiek vastgesteld door de
gemeenteraad. Het opstellen van nieuw ontheffingenbeleid is één van de uit te werken opgaven van
deze visie. Tijdens de behandeling van de visie in de gemeenteraad heeft het college toegezegd dat
het ontheffingenbeleid in Q4 aan de raad wordt gepresenteerd. De raad heeft namelijk aangegeven
het belangrijk te vinden dat we de (kleine) ondernemer tegemoetkomen in het nieuwe
toegangsbeleid en zorgen voor een lage regeldruk. Met de uitwerking van het ontheffingenbeleid
wordt concreet duidelijk wat de gevolgen voor deze ondernemers zijn. Gekozen is voor een sessie in
plaats van een brief omdat de effecten van het beleid op ondernemers moeilijk in een brief te vatten
zijn. Het is erg complex, vooral omdat men enerzijds streng wil zijn en anderzijds kleine ondernemers
tegemoet wil komen. En ondernemers die in zero-emissie investeren wil men ook tegemoet komen.
Daar zoekt het college een balans in. Een balans die na verloop van tijd verandert omdat steeds meer
partijen over zero-emissievoertuigen zullen beschikken. Tevens moet de raad in een later stadium
nog besluiten over de leges die aangepast worden. Dan is het belangrijk dat de raad inhoudelijk goed
op de hoogte is.

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

n.v.t.

Voorgeschiedenis
Bespreking Visie Stadslogistiek Politieke Woensdag 10 maart 2021:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/10maart/10:00/10-03-2021-verslag-Politieke-woensdag-17-30-uur-Visie-Stadslogistiek.pdf

Idem in raad 30 maart 2021:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/30-maart/21:00/VisieStadslogistiek-raadsvoorstel-10-2-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding met aanleiding, context en uitgangspunten
Toelichting participatietraject
Toelichting inhoud van het beleid
Toelichting toekomstige evaluaties
Reflectie / vragen

Vervolg
Vaststelling ontheffingenbeleid door college van B&W
Vaststelling wijziging legesverordening door de gemeenteraad

Nadere informatie
Eerdere documenten / besprekingen: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/08-Wonen-inclruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Binnenstad/Binnenstadslogistiek

