Op een rechtvaardige en effectieve manier naar emissieloze logistiek in de Binnenstad

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 maart 2021 besprekend de visie
Stadslogistiek.
Constaterende dat:
- Gemeente Groningen de ambitie heeft om te komen tot een schone, veilige en leefbare
binnenstad;
- Daarom wordt gewerkt aan meer ruimte voor voetgangers en fietsers, o.a. door
goederenvervoer dat past bij de maat en de schaal van de straten;
- Groningen in 2025 ook wil komen tot goedervervoer zonder uitlaatgassen in de binnenstad;
- Het college de overtuiging heeft dat vóór 2025 de technologische oplossingen,
overslagpunten buiten de stad, overgangsregelingen, subsidies etc. tot een probleemloze
overgang naar transport zonder uitlaatgassen in de binnenstad zullen leiden;
- Het college van mening is dat het daarom niet of nauwelijks nodig zal zijn om ontheffingen te
verlenen aan ondernemers die in de binnenstad moeten zijn, terwijl ze nog niet aan de regels
van goederenvervoer zonder uitlaatgassen (kunnen) voldoen;
Overwegende dat:
- Indieners van deze motie volledig achter de ambitie voor een binnenstad zonder
uitlaatgassen staan;
- Indieners – net als het college- willen dat voor iedere ondernemer of binnenstadsbewoner
aan wie dit beleidsvoornemen raakt, tijdig en betaalbaar een oplossing voor handen zal zijn;
- De overgang voor sommige ondernemers een hogere en ontijdige investering in hun
wagenpark vraagt; en daarmee onevenredig zwaar kan ingrijpen in de bedrijfsvoering;
- Diegenen die gebruik maken van de diensten of producten van die ondernemers
(binnenstad bewoners en ondernemers in de binnenstad) daar mogelijk de financiële
gevolgen van zullen ondervinden;
Verzoekt het college:
1. Zo snel mogelijk, en ruim voor 2025, duidelijkheid te bieden en te komen tot een redelijk en
billijke oplossing, voor een ieder waarvoor het niet mogelijk is om aan de eisen te voldoen in
2025;
2. Bij de uitwerking daarvan oog te hebben voor een zeer lage regeldruk en zo laag mogelijke
kosten voor de betreffende ondernemers.
en gaat over tot de orde van de dag.
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