
Motie vreemd aan de orde van de dag

“De parkeeroverlast wordt duur betaald”

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 oktober 
2020.

Constaterende dat:

 voor veel inwoners van de gemeente Groningen parkeerproblemen afbreuk 
doen aan het woon- werk- en leefklimaat;

 het college een aantal maatregelen neemt om de parkeeroverlast terug te 
dringen in wijken waar parkeerproblemen afbreuk doen aan het woon-, werk- 
en leefklimaat van de bewoners;

 het college voornemens is om daarom betaald parkeren in steeds meer wijken 
in te voeren.

Overwegende dat:

 dit parkeerbeleid contraproductief blijkt te zijn;
 dit parkeerbeleid voor veel inwoners wederom een extra lastenverhoging zal 

betekenen;
 het autobezit en autogebruik voor veel gezinnen belangrijk en noodzakelijk is 

voor werk en inkomen;
 door dit parkeerbeleid het autobezit en autogebruik nog meer onder druk komt 

te staan en gezinnen die zich daarom geen auto meer kunnen permitteren 
daarmee aanzienlijk worden gedupeerd;

 dit ontmoedigingsbeleid voor het autobezit en autogebruik funest is voor onze 
economie;

 deze aanpak averechts werkt omdat het probleem zich verplaatst en de 
parkeerdruk een wijk verderop zal toenemen;

 inwoners hun (groene) tuin zullen gaan verharden om meer parkeerruimte 
voor zichzelf te creëren opdat op deze wijze kan worden ontkomen aan 
betaald parkeren.

Roept het college op om: 

 deze aanpak beter uit te werken en te onderzoeken of minder compact 
bouwen met meer parkeerplaatsen inclusief groenvoorzieningen in de wijken 
niet een betere optie is;



 te erkennen dat het autobezit c.q. autogebruik voor veel gezinnen wezenlijk 
bijdraagt aan een goed woon-, werk- en leefklimaat;

 bij het maken van parkeerbeleid rekening te houden met het autobezit en 
autogebruik als geïntegreerd onderdeel in onze samenleving met o.a. 
parkeermaatregelen die het woon-, werk-, en leefklimaat voor de inwoners 
verbetert i.p.v. verslechtert.

En gaat over tot de orde van de dag! 

Ton van Kesteren
PVV Groningen


