Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 17 februari 2021

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Visie stadslogistiek (raadsvoorstel 10 februari 2021)
Visie-Stadslogistiek-1

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

Korte samenvatting:
Na bespreking van de concept-visie in maart 2020 wordt nu de definitieve visie stadslogistiek ter
vaststelling voorgelegd. Deze behelst onder meer uitbreiding van het venstertijdengebied in 2022 en
het instellen van een zero emissie zone in 2025 (zelfde gebied). Handhaving zal gebeuren d.m.v.
camera’s die voldoen aan de privacy wetgeving. Ten aanzien van de concept-visie zijn er enkele
aanpassingen gedaan m.b.t. de grenzen van het venstertijdengebied, dit n.a.v. de participatie.

Vermeld op LTA?
O

Ja, nr. 2018-150

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O
discussie (heeft altijd aandacht van de raad gehad, vanwege impact op binnenstad,
ondernemers etc; ook het gebruik van camera’s is altijd punt van discussie)

Voorgeschiedenis
Bespreking concept-visie op 11 maart 2020:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/11-maart/
20:00/Conceptvisie-Stadslogistiek-Collegebrief-12-2-2020-73036-2020
Dossier: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Binnenstadslogistiek

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 (60 min.) met gelegenheid tot politieke vragen en onderling debat. In geval van
spreektijden: 3 min per fractie, 15 min college.

Nadere informatie
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/

