
Onderwerp beeldvormende sessie
Stadsontwikkeling: programma Mobiliteit
29 maart van 10-12 uur, Raadzaal

Aanleiding
Op 21 december 2021 werd de mobiliteitsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Met de 
uitvoeringsprogramma’s Doorwaadbare Stad, Deelmobiliteit en Zero Emissie Stadslogistiek geven we 
al concrete invulling aan deze visie. De Routekaart OV, Routekaart Hubs en het 
uitvoeringsprogramma Lopen, fietsen en verkeersveiligheid worden in de loop van 2023 aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Ook werken we aan de invoering van betaald parkeren in een groter 
gebied, ontwikkelen we oplossingen voor fietsparkeren en bereiden we de aanbesteding tot 
plaatsing van elektrische laadpalen voor, conform het Opdrachtenmodel. Tot slot wordt ingezet op 
de bereikbaarheid door mobiliteitsmanagement en slim verkeersmanagement. Deze veelheid aan 
onderwerpen waar we aan werken lichten we graag toe tijdens een interactieve bijeenkomst met 
raadsleden. 

Invulling van de bijeenkomst
Het beoogde doel van de bijeenkomst is het, naar behoefte van de raad, toelichten van de 
onderwerpen waar het programma Mobiliteit aan werkt. Na een algemene introductie op het 
programma Mobiliteit, voorziet het programma in een aantal verdiepende gesprekken op 
onderwerpen naar keuze van aanwezigen. Insteek is een interactieve bijeenkomst.
  

1. Inleiding met duiding van de verschillende onderwerpen van het programma Mobiliteit. 
2. Naar keuze van aanwezigen een toelichting op de uitvoeringsprogramma’s “in ontwikkeling”:

Openbaar Vervoer; Hubs; Lopen, fietsen en Verkeersveiligheid.
3. Naar keuze van aanwezigen verdieping op vastgesteld beleid en de deelprogramma’s: 

Zero Emissie Stadslogistiek; Deelmobiliteit; Doorwaadbare Stad; Parkeren; Elektrisch laden. 

Voor Deelmobiliteit vindt in de middag van 29 maart een beeldvormende sessie plaats, met de focus 
op de deelscooter. Tevens zal nog een werkbezoek over verkeersmanagement worden gepland. 
Deze onderwerpen zullen tijdens deze bijeenkomst daarom minder aan de orde komen. 

Vanwege 
De mobiliteitsvisie geeft een alomvattende ambitie voor de mobiliteit in de gemeente Groningen. In 
de introductie voor de gemeenteraad  hebben we de grote projecten Aanpak Ring Zuid en Spoorzone
besproken. In deze sessie kunnen we inzoomen op het mobiliteitsbeleid en de andere projecten die 
lopen. Hiermee willen we de gemeenteraad actief informeren. 


