
 

 

Motie “Terugdringen parkeeroverlast in de herkansing”  

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag  28 april 2021  besprekende het 
raadsvoorstel “Terugdringen Parkeeroverlast in een groter gebied” 
Constaterende dat: 

- De raad in juni 2018 de Parkeervisie 2018-2025 heeft vastgesteld waarin opgenomen is: “Per 
gebied kunnen we een gereedschapskist samenstellen van mogelijke maatregelen. Daarbij 
hebben we per maatregel mogelijkheden om te differentiëren. Zo kunnen we beter inspelen 
op actuele, lokale en specifieke situaties. We willen daarbij niet reactief zijn en wachten op 
klachten van bewoners of ondernemers, maar vooral ook samen met hen proactief en vanuit 
een heldere visie op een gebied(soort) maatregelen ontwikkelen.” 

- En: “….maar we willen mét de buurt een plan maken om de problemen op voorhand het 
hoofd te kunnen bieden. Die plannen maken we per gebied. Uitvoering kan dan als dat nodig 
is op straatniveau.”  

- Het raadsvoorstel “Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied” waarin het college 
voorstelt in een aantal wijken (met of zonder parkeeroverlast) betaald parkeren in te voeren 
met de vermelding dat “….. aan de voorkant niet naar draagvlak wordt gezocht”. Daarmee 
wijkt het raadsvoorstel af van de Parkeervisie; 

- Het coalitieakkoord “Gezond, groen, gelukkig Groningen” stelt ”… om sneller betaald 
parkeren in te voeren….als signalen …..aanleiding geven en er draagvlak bestaat” en “Samen 
met bewoners zoeken we naar goede alternatieven voor het straatparkeren”. Blz. 15 

Overwegende dat: 
- Een raadsbesluit zoals het vaststellen van de parkeervisie 2018-2025 het college een kader 

meegeeft waarbinnen gehandeld wordt; 
- Als het college voorstelt af te wijken van een raadsbesluit zoals de parkeervisie dit met reden 

omkleed dient te worden; 
- Cruciaal in de visie is dat met bewoners aan de hand van een “gereedschapskist” ontwikkeld 

wordt op welke wijze in hun buurt parkeeroverlast te lijf gegaan kan worden. Dit voor een 
aantal fracties bepalend is geweest in te stemmen met de parkeervisie; 

- Betaald parkeren een van de gereedschappen is maar zeker niet de enige; 
- Met het onderhavige voorstel voor buurten betaald parkeren wordt verordonneerd en 

daarmee de maatwerk benadering met al dan niet betaald parkeren, onderdeel van de 
parkeervisie ter zijde wordt geschoven; 

- Het college in het raadsvoorstel op geen enkele wijze aangeeft en evalueert of en  hoe de 
maatwerkbenadering de afgelopen jaren in verschillende buurten is vormgegeven; 

- Daarmee de raad niet kan bepalen of de maatwerkbenadering in de parkeervisie effectief is; 
- In het dictum het voorstel de parkeervisie te wijzigen ontbreekt. 

 
Besluit: 

- Het onderhavige raadsvoorstel af te voeren van de agenda; 
- Het college te verzoeken te komen met een nieuw voorstel dat voldoet aan de 

overwegingen. 
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