
Motie

“Laat de inwoner niet het kind van de parkeerrekening worden”

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 
2021, besprekende het Raadsvoorstel “Terugdringen parkeeroverlast in een groter 
gebied”.

Overwegende dat: 

 voor veel inwoners van de gemeente Groningen de parkeerproblematiek 
afbreuk doet aan het woongenot;

 het college een aantal maatregelen opstelt om de parkeeroverlast terug te 
dringen in wijken waar klachten zijn over parkeeroverlast;

 hiermee het betaald parkeren wordt uitgebreid over een aanzienlijk groter 
gebied.

Constaterende dat: 

 het voorgestelde plan om betaald parkeren in te voeren in een aanzienlijk 
groter gebied, niet goed onderbouwd is en te weinig draagvlak kent;

 deze aanpak voor veel inwoners een te dure maatregel is en een 
ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van de auto;

 dit ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van de auto funest is voor onze 
economie;

 deze aanpak over een probleem gaat dat in veel wijken nauwelijks aanwezig 
is en in derde schilwijken helemaal niet aanwezig is;

 veel burgers uit de gemeente Groningen nu geld gaan betalen voor een 
probleem die zij niet kennen en er dus ook niks voor terug krijgen;

 er in diverse schilwijken een waterbedeffect kan ontstaan omdat de gemeente 
het betaald parkeren steeds meer gaat uitbreiden.



Roept het college op om: 

1. alles in het werk te stellen om bewoners van de gemeente Groningen met zo 
weinig mogelijk parkeerkosten op te zadelen;

2. het tarief voor betaald parkeren voor bewoners van de binnenstad en 
omliggende stadswijken zo laag mogelijk te houden;

3. tweede en derde schilwijken gratis vergunningen te verstrekken;

4. het waterbedeffect te voorkomen door net als in de binnenstad, alle 
buitenwijken van parkeerautomaten te voorzien;

5. in tweede en derde schilwijken voldoende parkeervakken te creëren alleen 
voor vergunninghouders.

En gaat over tot de orde van de dag! 

Ton van Kesteren
PVV Gemeente Groningen


