
Motie (M 03) Vreemd 

aan de orde van de dag:
‘Uitstel invoering betaald parkeren Corpus den Hoorn en Hoornse Meer’

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag  21 december 2022, besprekende de 
motie vreemd Uitstel invoering betaald parkeren Corpus den Hoorn en Hoornse Meer’. 

Constaterende dat:

• De gemeenteraad op 28 april 2021 middels het raadsvoorstel ‘Terugdringen 
parkeeroverlast in een groter gebied’  o.a heeft besloten heeft om betaald parkeren 
van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur in Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer te voeren1;

• Destijds bekend was dat het besluit werd genomen op basis van slechts vijf 
geregistreerde klachten over parkeeroverlast;

• De raad in juni 2018 de Parkeervisie 2018-2025 heeft vastgesteld waarin is 
opgenomen: “Ook willen we hier benadrukken dat we bestaande rechten zullen 
respecteren en bij veranderingen in het parkeerregime altijd zullen zoeken naar 
oplossingen met breed draagvlak” (blz 32);

• Twee van de vijf uitgangspunten van het parkeerbeleid zijn dat:
‘De gemeente meer maatwerk en flexibiliteit biedt - Parkeren is geen losstaand 
probleem, maar een integrale afweging tussen allerlei zaken.’;
‘Geld verdienen niet het doel is - Het maatschappelijke effect voorop staat.’2; 

• In het destijds aangenomen raadsvoorstel gekozen werd voor een andere route, 
waarbij op basis van klachten en parkeerdrukcijfers uit 2018 wordt bepaald waar 
betaald parkeren ingevoerd zal worden, en pas na dit besluit gesprekken met de 
belanghebbenden gevoerd zouden worden;

• Bij de vaststelling van de Parkeervisie 2018-2025 de toezeggingen dat met bewoners 
aan de hand van een nog te ontwikkelen “gereedschapskist” over op welke wijze in 
hun buurt parkeeroverlast te lijf kan worden gegaan (maatwerk) cruciaal en 
bepalend was voor een aantal fracties om in te stemmen met de parkeervisie; 

Overwegende dat:

1 https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/28-april/16:30/Terugdringen-
Parkeeroverlast-in-een-groter-gebied-raadsvoorstel-24-3-2021
2 https://gemeente.groningen.nl/parkeerbeleid
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 Er vanuit de voorgenoemde wijken veel bezwaren zijn, waaronder 1001 
handtekeningen, tegen de voorgenoemde invoering van betaald parkeren3;

 De gemeenteraad verschillende bezwaren van inwoners heeft ontvangen;
 Door de inwoners van Corpus den Hoorn en Hoornsemeer grote twijfels zijn of er 

sprake gaat zijn van een waterbedeffect bij de invoering van betaald parkeren in 
omliggende wijken;

 Niet onomwonden vast te stellen is dat na het raadsbesluit van 28 april 2021 de 
gesprekken met belanghebbenden hebben plaatsgevonden;

 Draagvlak en maatwerk onder inwoners voor politieke besluiten van groot belang 
zijn;

Verzoekt het college:

 De invoering betaald parkeren Corpus den Hoorn en Hoornse Meer per 1-1-2023 
vooralsnog uit te stellen;

 Alsnog met de inwoners en belanghebbenden in gesprek te gaan over de invoering 
van betaald parkeren Corpus den Hoorn en Hoornse Meer;

 Die gesprekken te voeren op basis van de eerder gedane toezeggingen dat met 
bewoners aan de hand van een nog te ontwikkelen “gereedschapskist” wordt 
gesproken over op welke wijze in hun buurt parkeeroverlast te lijf kan worden 
gegaan.

En gaat over tot de orde van de dag.
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3 https://www.oogtv.nl/2022/12/duizend-handtekeningen-of-niet-betaald-parkeren-in-corpus-den-hoorn-gaat-
door/
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