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Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 23-01-2023

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Lidmaatschap Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) (Wensen en bedenkingen), 14 
december 2022, Lidmaatschap-Servicehuis-Parkeer-en-Verblijfsrechten-SHPV-wensen-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Bosveld – beleidsadviseur parkeren, 06-25316583, Jeroen.Bosveld@groningen.nl 

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, Sanne.Ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Om te controleren of een geparkeerde auto wel parkeerrecht heeft voor zijn parkeerplek, rijdt er in 
de stad al geruime tijd een scanauto rond. Deze scanauto controleert of het kenteken beschikt over 
een vorm van parkeerrecht. Dit parkeerrecht kan verkregen worden via een parkeervergunning, het 
betalen bij een parkeerautomaat, het starten van een parkeeractie via een parkeerapplicatie. Al deze 
informatie wordt opgeslagen in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is de landelijke 
infrastructuur die parkeer- en verblijfsrechten registreert en geanonimiseerd als open data weer ter 
beschikking stelt aan bijvoorbeeld de scanauto. Het college is voornemens om lid te worden van de 
coöperatie SHPV. Het lidmaatschap biedt de gemeente de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op 
het beleid en de ontwikkelingen van het SHPV. Deze invloed kan uitgeoefend worden door middel 
van het stemrecht tijdens de drie ALV’s per jaar. Daarnaast worden er ook verdiepingssessies 
georganiseerd voor de leden ter voorbereiding van de ALV’s. Er zijn geen financiële consequenties.

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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
De brief is helder en levert geen directe bespreekpunten op. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Parkeren

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Parkeren
mailto:Sanne.Ros@groningen.nl
mailto:Jeroen.Bosveld@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Lidmaatschap-Servicehuis-Parkeer-en-Verblijfsrechten-SHPV-wensen-bedenkingen
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