
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanpassen betaalvenster Selwerd (wijziging van de verordening parkeerbelastingen 2022) 

Steller/telnr.  Stijn Ringnalda/ 06 52 72 39 14 Bijlagen 1 

Registratienummer  315978-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  B roeks m a    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand   9   Jaar     2022 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen; 

II. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl en in werking te laten treden met ingang van 1 

oktober 2022. 
 

      
  

   

 

 

Samenvatting     

Het Wijkplatform Selwerd en verscheidene bewoners en andere belanghebbenden hebben verzocht de tijden waarbinnen 

in Selwerd voor parkeren betaald moet worden aan te passen conform het betaalvenster zoals dat geldt in Paddepoel. Het 

aanpassen van het tijdvenster biedt voordelen en maar weinig nadelen: forenzen, bewoners van aangrenzende wijken en 

ander wijkvreemd verkeer worden ook met een venster tot 18:00 geweerd. Ook voorkomen we een lokaal waterbedeffect 

tussen Selwerd en Paddepoel. Daarom wordt de raad voorgesteld het betaaldparkerenvenster te wijzigen en daartoe de 

parkeerbelastingverordening gewijzigd vast te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 27 juni 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

     
Aanleiding en doel    

Uw raad nam begin 2021 het besluit parkeeroverlast in een groter gebied terug te willen dringen. Daartoe werd (ook) in 

Selwerd, De Hoogte en de Tuinwijk betaald parkeren ingevoerd. Dat gebeurde op 1 mei jl.. Zo zorgden we ervoor dat 

bewoners in Selwerd, De Hoogte en de Tuinwijk weer een parkeerplekje in hun eigen straat konden vinden. Veel bewoners 

zijn daar blij mee.  

 

Om te zorgen dat bewoners van Selwerd, De Hoogte en de Tuinwijk in hun hele wijk kunnen parkeren met hun 

bewonersvergunning, is aansluiting gezocht bij de delen van Selwerd, De Hoogte en de Tuinwijk waar al betaald parkeren 

gold. In één parkeergebied kunnen namelijk geen meerdere parkeerregimes gelden. Nu geldt in de respectievelijke 

gebieden één betaalvenster.  

 

Daarom geldt in geheel Selwerd en Tuinwijk vanaf 01-05 betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag tot 22.00u. In 

Selwerd-Zuid en Tuinwijk-Zuid – waar al langer betaald parkeren gold – was dat namelijk het vigerende betaalvenster. 

Door dat tijdvenster voorkwamen we dat bewoners van de aangrenzende Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt (waar 

óók betaald parkeren geldt tot 22.00u. i.v.m. de nabijheid van de binnenstad) ’s avonds gratis een plekje zochten in de 

naastgelegen wijk.  

 

Nu geven bewoners uit Selwerd (verenigd in het Wijkplatform Selwerd) aan op zich geen bezwaren te hebben tegen het 

invoeren van betaald parkeren, maar wel vragen te hebben bij het geldende betaalvenster. In Paddepoel (waar nog geen 

betaald parkeren gold) moet namelijk tot 18.00u. betaald worden. Dit verschil leidt er bijvoorbeeld toe dat bezoek ’s 

avonds in Paddepoel wél gratis kan parkeren, maar in Selwerd niet. Dat geldt ook voor bezoekers aan een sportvereniging 

of een bijeenkomst in het wijkcentrum.  

 

We zijn van mening dat deze vraag niet onterecht is. We waarderen de inbreng en het meedenken van het Wijkplatform 

erg. We denken dat het aanpassen van het tijdvenster voor bewoners (maar ook voor bv. sportverenigingen) voordelen 

biedt en maar weinig nadelen: forenzen, bewoners van aangrenzende wijken en ander wijkvreemd verkeer worden ook 

met een venster tot 18.00 uur geweerd. Ook voorkomen we een lokaal waterbedeffect tussen Selwerd en Paddepoel (zie 

onder ‘argumenten en afwegingen’). Daarom stellen we u voor de parkeerbelastingverordening gewijzigd vast te stellen. 

Zo creëren we een helder en eenduidig betaalvenster in een groot gebied. Dat voorkomt onduidelijkheid.  

 
Kader     

We stelden in de Parkeervisie (2018) vast dat de openbare ruimte van iedereen is. Daarom vragen we een vergoeding 

wanneer iemand die openbare ruimte gebruikt om zijn privébezit (i.e. een auto) te stallen. Dat geldt voor iedereen. Zo 

dringen we parkeeroverlast terug, en kunnen bewoners weer een plekje in hun eigen straat vinden. In de Mobiliteitsvisie 

werd nogmaals bevestigd dat de straten in de gemeente Groningen niet primair bedoeld zijn voor de geparkeerde auto, 

maar ook andere functies hebben – zoals vergroenen, spelen en ontmoeten.  

 

Het wijzigen van de parkeerbelastingverordening is aan uw raad.  

 
Argumenten en afwegingen     

Tijdvenster Selwerd / Tuinwijk 

In Selwerd-Zuid en Tuinwijk-Zuid kennen we al langer (vanaf +/- 2019) betaald parkeren. Daar moet van maandag t/m 

vrijdag van 08.00 - 22.00 uur betaald worden. Op zaterdag geldt betaald parkeren van 08.00 – 18.00 uur. Daar werd voor 

gekozen omdat de aangrenzende Noorderplantsoenbuurt óók tot 22.00 uur betaald parkeren kende: in die wijk parkeerden 

voorheen veel mensen die naar de binnenstad gingen, en door het betaalvenster van de Noorderplantsoenbuurt en dat van 

de binnenstad op elkaar af te stemmen voorkwamen we een lokaal waterbedeffect.  

 

Bij dat bestaande venster is aansluiting gezocht, zoals aangegeven. In Paddepoel gold nog geen betaald parkeren. Daarom 

konden we daar voor een kleiner venster kiezen, waarbij bezoek ’s avonds wel gratis kan parkeren.  

 

Nu is het betaalvenster niet relevant voor bewoners met een vergunning: zij mogen altijd parkeren. Voor bezoek maakt 

e.e.a. wellicht wél een verschil: bezoek in Selwerd en Tuinwijk moet ook ná 18.00 uur parkeren met een bezoekerspas, of 

moet betalen. Daarom staan op bezoekerspassen in Selwerd en Tuinwijk méér uren dan in Paddepoel. Bezoek van 
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bewoners in Selwerd en de Tuinwijk kan met die 22 uur (per week) op de bezoekersvergunning in principe ruim 

gefaciliteerd worden.  

 

Toch begrijpen we de vraag van het Wijkplatform goed. De bewoners geven aan dat ze na 18.00u. minder parkeeroverlast 

ervaren. Ook het feit dat bewoners van Paddepoel hun bezoek ’s avonds wél gratis kunnen laten parkeren stuit op 

weerstand. Daarom stellen we voor het betaalvenster in Selwerd / Tuinwijk aan te passen aan dat van Paddepoel. Zo 

voorkomen we ook dat we een lokaal waterbedeffect tussen Selwerd en Paddepoel organiseren, waarbij bewoners van 

Selwerd na 18.00u. gratis parkeren in Paddepoel en op zaterdag een bezoekerspas gebruiken om hun eigen auto te 

faciliteren.  

 

Wel ontstaat het risico dat bewoners van de Noorderplantsoenbuurt na 18.00u. alsnog gratis parkeren in de Tuinwijk of in 

Selwerd. Dat wilden we met het oorspronkelijke (ruimere) tijdvenster nu juist voorkomen. We monitoren dat zorgvuldig. 

Ontstaat toch overlast in Selwerd-Zuid en / of de Tuinwijk, dan is verdere finetuning wellicht noodzakelijk. Dan is het 

denkbaar in een groter gebied betaalvensters aan te passen tot 19.00u.  

 

Om e.e.a. zorgvuldig te (kunnen) communiceren, bebording aan te passen en bewoners te informeren gaat het aangepaste 

betaalvenster op 01-10 in. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het aanpassen van het venster gebeurt op verzoek van het Wijkplatform, op basis van vragen van bewoners en andere 

belanghebbenden – zoals sportverenigingen. In het raadsvoorstel ‘Terugdringen parkeeroverlast in groter gebied’ (2021) 

gaven we aan in te zetten op bewonersbetrokkenheid bij de uitwerking. 
 
Financiële consequenties     

Het verkleinen van het betaalvenster heeft financiele consequenties. Zo moet bebording worden aangepast en moeten 

betaalautomaten opnieuw worden ingeregeld. Ook komen er (iets) minder inkomsten binnen. E.e.a. wordt opgevangen 

binnen de exploitatie van het parkeerbedrijf.  
 
Overige consequenties     

-   
 
Vervolg     

Voorgestelde wijzigingen worden gepubliceerd via Overheid.nl. Het aangepaste betaalvenster gaat op 01-10-2022 in.  
 
Lange Termijn Agenda     

LTA maand 9 (september) 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


