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Goedemiddag,
Voor de agendacommissie:
In de beantwoording van onze schriftelijke vragen over betaald parkeren hebben wij gevraagd naar inzicht
in de effecten van de invoering van betaald parkeren in de afgelopen jaren. We willen daarbij graag weten
welke impact betaald parkeren heeft gehad op de parkeerdruk. Hierbij vragen wij ons onder andere af of
betaald parkeren op de langere termijn wel zoveel ruimte vrijspeelt als het college verwacht (gezien het
raadsvoorstel). We hebben de volgende vraag gesteld (antwoord cursief):
De vraag bij onze fractie leeft, is of de parkeerdruk op de lange termijn afneemt in wijken met betaald
parkeren.
Hoe vaak en op welke wijze wordt de parkeerdruk in de gemeente gemeten en wordt dit gedaan voor
alle wijken en dorpen? Wat zijn hiervan de uitkomsten van de afgelopen jaren?
We meten de parkeerdruk een keer per drie jaar. De vorige keer (2018) deden we dat in de oude gemeente
Groningen en in het gebied in Haren waar betaald parkeren geldt. In 2021 meten we in de gehele
gemeente Groningen. Omdat we in (vrijwel) alle straten in de gemeente de parkeerdruk meten, gaat het
om enorme bestanden. Ook behoeven de cijfers enige toelichting. We willen u daarom aanbieden u (of een
afvaardiging van uw raad) die toelichting op enig moment in bijvoorbeeld een presentatie te geven.
Omdat het college nu met het raadsvoorstel is gekomen zou ik de voorgestelde sessie graag hebben voor
de behandeling van het raadsvoorstel.
mvg,
Herman Pieter
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