
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Ontheffingenbeleid venstertijden (22 juni 2022), Raadsvoorstellen/Ontheffingenbeleid-venstertijden 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Sjouke van der Vlugt – Senior beleidsmedewerker stadsontwikkeling, 050 – 367 8167, 
sjouke.van.der.vlugt@groningen.nl 

Freek de Bos – bestuursadviseur (weth. Bloemhoff), 06-52307534, freek.de.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Op 21 juni 2022 heeft het college de Beleidsregels ontheffingen venstertijdengebied per 2022 
vastgesteld. In dit raadsvoorstel informeert het college u over deze beleidsregels en vraagt het 
college u de voorgestelde wijziging van de legesverordening vast te stellen. De nieuwe beleidsregels 
en de wijziging van de legesverordening hangen nauw samen met de uitbreiding van het 
venstertijdengebied en de invoering van camerahandhaving van de venstertijden. Al deze 
maatregelen vloeien voort uit de visie Ruimte voor zero emissie stadslogistiek, die op 21 maart 2021 
is vastgesteld door uw raad. Met de voorgestelde wijziging van de legesverordening biedt het college
financiële voordelen voor emissievrije voertuigen, wordt het effectief gebruik van voertuigen 
gestimuleerd en komt het college tegemoet aan de belangen van binnenstadbewoners en -
ondernemers. De hoogte van de leges is tevens afgestemd op de organisatiekosten die de gemeente 
maakt voor de ontheffing verlening van het venstertijdengebied.

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het plan voor de venstertijden is in 2021 al vastgesteld door de raad. Dit voorstel is een uitvloeisel 
van dit plan. Hierdoor verwachten wij dat dit conform kan.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: (Binnen-)stadslogistiek

Visie-stadslogistiek 

Nadere informatie

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Visie-stadslogistiek.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Binnenstad/Binnen-stadslogistiek
mailto:freek.de.bos@groningen.nl
mailto:sjouke.van.der.vlugt@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Ontheffingenbeleid-venstertijden


N.V.T.
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