
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 14 april 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied, raadsvoorstel 24 maart 2021

Terugdringen-parkeeroverlast-in-een-groter-gebied

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Freek de Bos (beleidsmedewerker), freek.de.bos@groningen.nl, tel: 06-41402783

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

Korte samenvatting:
Groningen kent betaald parkeren in de binnenstad en in de woonwijken daaromheen. Uit een aantal 

wijken waar parkeren nog gratis is, ontvangt het college klachten over parkeeroverlast. In die wijken 

wil men de parkeerdruk omlaag brengen. Het voorstel is om ook daar betaald parkeren in te voeren. 

En dat in één keer in een groter gebied. Zo wordt  het bekende waterbedeffect voorkomen. In wijken 

en straten waar de parkeerdruk omlaag wordt gebracht ,kunnen bewoners weer in hun eigen straat 

parkeren. Daarnaast ontstaat in deze straten ook ruimte voor leefkwaliteit. Die ruimte wil het college 

mét de bewoners verder invullen, door aan te sluiten bij de bestaande wijkvernieuwingsplannen of 

aan de hand van de nieuwe Leidraad Openbare Ruimte. De raad heeft op dit voorstel al eerder zijn 

wensen en bedenkingen uitgesproken. Die zijn in dit voorstel meegenomen. Zo is bijvoorbeeld de 

prijsstelling aangepast. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2020-134

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (politiek gevoelig onderwerp)

Voorgeschiedenis
Bespreking van de wensen en bedenkingen brief die aan dit voorstel vooraf is gegaan 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-

mailto:sanne.ros@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Terugdringen-parkeeroverlast-in-een-groter-gebied


september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-

11-9-2020 .

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. 

Voor de sessie is twee uur uitgetrokken. Dat komt neer op ong. 6 min per fractie.

Nadere informatie
Dossier Parkeren 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/07-Verkeer/Parkeren
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020
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