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7.c: Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020 
(raadsvoorstel 24 november 2016)

De VOORZITTER: Wij gaan over tot het behandelen van voorstel 7c. Mijnheer Rustebiel.

De heer RUSTEBIEL (D66): Dank u wel, voorzitter. Wat voorligt, is een investeringsprogramma 
van 1,3 miljard euro. Het betekent letterlijk en figuurlijk aan de weg timmeren. We missen echter 
een onderwerp in dit voorstel, waar we eigenlijk wel heel vaak over praten. Of het nu gaat om de 
Watervisie, de busroutes of de Parkeernota, de Diepenring komt voorbij. D66 ziet de toekomstige 
Diepenring als een plek waar Stadjers kunnen recreëren en verblijven om van het water van het 
groen te kunnen genieten. Maar voorlopig voorkomen 360 auto’s het recreatief gebruik van deze 
Diepenring. Daarom dient D66 samen met de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de 
Dieren, Stadspartij en Student en Stad een motie in om het aantal parkeerplekken te verminderen 
met een zorgvuldig plan. We denken dan in eerste instantie aan het bezoekersparkeren, want 
eigenlijk heeft deze raad in het verleden al afgesproken dat na opening van de Damsterdiepgarage 
daar in geschrapt zou gaan worden. De ruimte die we daarmee vrijspelen, zouden we kunnen 
benutten om bijvoorbeeld karakteristieke plekken vrij te maken, zoals de Noorderhaven. Deze 
ambitie is ook niet nieuw, die stond ook expliciet genoemd in de Watervisie waar we onlangs over 
spraken. Met die ambitie kunnen we ook naadloos aansluiten op de andere binnenstadsplannen, 
waar we de bezoeker van onze snel groeiende stad meer ruimte mee gaan geven. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ik dank u wel. De ingediende motie.

Motie 4: Diepenring voor alle Stadjers (D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Stadspartij, 
Student en Stad, Partij voor de Dieren)

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 21 december 2016, besprekende het 
meerjarenprogramma Verkeer en vervoer,
constaterende dat:
- de druk op de Groningse binnenstad en de druk op de openbare ruimte toeneemt door de groei van



de stad;
- in 2016 de visie Bestemming binnenstad is vastgesteld, waarin is opgenomen dat de verblijfs- en 
verkeersfunctie van de Diepenring wordt verbeterd;
- Groningen in de aangenomen Watervisie kiest voor een verbeterde beeldkwaliteit op en rond de 
Diepenring;
overwegende dat:
- de kades van de Diepenring gebruikt kunnen worden voor een verblijfsgebied, met bijvoorbeeld 
bankjes, groen en terrasjes, waardoor Binnenstad-Noord, Binnenstad-Centrum en Noorderplantsoen
verbonden worden;
- het ruimtebeslag van straatparkeren van circa 360 auto’s het gebruik van de openbare ruimte en 
het zicht op de historische Diepenring belemmert;
- de raad al in 2010 heeft uitgesproken dat het straatparkeren zou worden teruggedrongen na 
opening van de Damsterdiepgarage;
- er voor bezoekers van de binnenstad naast de garages ook andere opties zijn om te parkeren;
verzoekt het college:
- vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Parkeervisie met een voorstel te komen om het 
aantal parkeerplekken langs de Diepenring te verminderen;
- de financiële, ruimtelijke en bereikbaarheidsconsequenties hiervan aan de raad voor te leggen;
- in het voorstel rekening te houden met de belangen van bewoners, ondernemers, bezoekers en 
personen met een gehandicaptenvergunning;
- om daarbij ook alternatieven in de omgeving voor de huidige gebruikers in kaart te brengen.

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de raadscommissie heeft de SP-fractie al 
haar onvrede uitgesproken over het feit dat de stad niet in de gelegenheid is gesteld knelpunten en 
wensen kenbaar te maken rondom verkeer en vervoer. Als het college dat gedaan had, dan zouden 
Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Korrewegwijk en de Oosterparkwijk ongetwijfeld de overlast door
de toenemende verkeersdruk op de route Zonnelaan-Damsterdiep naar voren hebben gebracht. 
Dagelijks maken zo’n 18.000 auto’s en bussen op de drukste delen gebruik van deze route. Daar 
komt bij dat het autoverkeer tot 2030 nog met 25% toeneemt, voornamelijk door forensenverkeer, 
zegt het college in zijn nota. Voor de SP-fractie betekent dit dat het de hoogste tijd is om deze 
bypass voor de Ringweg eens stevig onder handen te nemen. Wij dienen een motie in samen met de 
ChristenUnie, die vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheden de toenemende verkeersdruk op 
deze route tegen te gaan. 

De VOORZITTER: Dank u wel.

Motie 5: Voorkom verstopping route Zonnelaan-Damsterdiep (SP, ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 21 december 2016, 
besprekende het raadsvoorstel meerjarenprogramma Verkeer en vervoer 2017-2020,
constaterende dat:
- het college het uitvoeringsprogramma beschrijft op de korte en middellange termijn;
- het autoverkeer naar verwachting tot 2030 met 25% toeneemt;
- 67% van het autoverkeer bestaat uit regioverkeer;
- de route Zonnelaan-Damsterdiep ontbreekt in het meerjarenprogramma;
overwegende dat:
- dagelijks achttienduizend voertuigen (auto’s en bussen) gebruikmaken van de Eikenlaan, 
tienduizend van de Kapteynlaan/Petrus Campersingel en dit aantal, gezien de prognoses, alleen 
maar toeneemt;
- deze route zich grotendeels bevindt in dichtbebouwde woonwijken;
- van Zonnelaan tot Damsterdiep zich zeven stoplichten bevinden die – in combinatie met 



filevorming – de milieubelasting/fijnstof van het autoverkeer vergroot;
- zich met name in de spitsen filevorming voordoet met een vertragend effect op het openbaar 
vervoer;
- bewoners regelmatig overlast ondervinden en hun zorgen uitspreken over verkeersdruk op deze 
route;
- de indruk bestaat dat in toenemende mate deze route gebruikt wordt als bypass voor de Ringweg;
verzoekt het college:
- tijdens de planperiode een onderzoek in te stellen op welke wijze de route tussen Zonnelaan en 
Damsterdiep ontlast kan worden, zo mogelijk in samenhang met de studie omtrent de aanpak Ring-
West en zo nodig met een extra op- en afrit Iepenlaan/Noordelijke Ring;
- de omliggende wijken te betrekken bij dit onderzoek;
- de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Brouwer.

Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Dit meerjarenprogramma kent 
meerdere grote projecten, zoals slimme fietsroutes, het Stationsgebied en de Zuidelijke Ringweg. In
eerdere commissies is daarover al veel gezegd. Ik wil graag de binnenstad eruit lichten en dan met 
name de Diepenring. De Diepenring, de parels en de ketting van de binnenstad, gaat GroenLinks al 
jaren aan het hart. In oktober 1998 presenteerde de GroenLinks-fractie het initiatiefvoorstel Visie op
de Diepenring. Daarin beschreef mijn voormalige collega Dick Smit de prachtige binnenstad van 
Groningen, die in scherp contrast stond en staat met de Diepenring, die voornamelijk een 
parkeerverdeelfunctie heeft. Zo begint de woordvoering van Hans-Paul Klijnsma van GroenLinks in
januari 2010 als de visie Diepenring, de parels en de ketting, op de raadsagenda staat. Het ging om 
verdergaande plannen en toezeggingen destijds. Helaas is het nooit zover gekomen om een echte 
parel van onze Diepenring te maken. GroenLinks wil in ieder geval dat er nu een serieuze start 
wordt gemaakt, dat er ook een substantieel aantal parkeerplaatsen verdwijnt en dat de volgende stap
kan worden gezet om de stad nog beter, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Dank u wel.

De VOORZITTER: Eerst de heer Lammers.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Ja, dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen aanvullingen op
wat er gezegd is in de commissie. Wat betreft de door D66 ingediende motie, wij zijn mede-indiener
van de motie omdat we denken dat het goed is om te kijken hoe we de ruimte rond de Diepenring 
anders kunnen gebruiken. We hebben al vaker aangegeven positief te zijn over ideeën om in plaats 
van een groot deel van de ruimte te gebruiken voor parkeerplaatsen, die ook voor bankjes, groen en 
terrassen te gebruiken. We denken dat met het uitvoeren van deze motie er meer duidelijkheid zal 
komen voor de hele raad over wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja bedankt, voorzitter. In de commissie heeft onze fractie al aangegeven 
dat we vinden dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de grotere investeringen in de 
infrastructuur, ook in de komende decennia. De wethouder gaf toen aan dat dit gebeurt in het kader 
van de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie. Maar in de notulen van een bestuurlijk 
overleg in SNN-verband over het meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en transport lezen we 
dan dat er geen nieuwe projecten zijn voor de toekomst en dat het noorden in tegenstelling tot 
andere regio’s nog niet voorsorteert op mogelijke nieuwe projecten. Voor ons toch aanleiding om dit
toch weer te agenderen, ook in onze raad. Ik denk als we dat in onze raad ook bespreken dat 
mogelijke nieuwe projecten hier ook op breed draagvlak kunnen gaan rekenen in de toekomst en dat
dit voor die projecten ook van groot belang is.



Dan met betrekking tot de motie over de Diepenring. In de discussie over aanpassing aan de 
Diepenring terug naar één rijbaan stelt het college dat men wilde wachten tot er een nieuwe 
parkeervisie was. Dit lijkt ons ook nog steeds de beste route. Daarnaast hebben wij ook inhoudelijk 
nog grote twijfels over het nut van het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen en de schade die 
dat eventueel oplevert.

De VOORZITTER: De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Niemand die de discussie over de Diepenring 
heeft gevolgd, zal het verbazen dat ook mijn fractie vol enthousiasme mede-indiener is van deze 
motie. Wij geloven ook dat het zonde zou zijn als de Diepenring tussen wal en schip zou vallen als 
je bezig bent met de Binnenstadsvisie, de Watervisie, de Parkeervisie et cetera. Wij denken ook dat 
deze motie zo goed is, omdat je heel zorgvuldig omgaat met de belangen van het 
gehandicaptenparkeren en het bewonersparkeren. Wij zijn vol vertrouwen dat er alternatieven zijn 
voor de bezoekers. Er zitten parkeergarages op de Ossenmarkt, Damsterplein, provinciehuis, straks 
het Forum en het Boterdiep is vlakbij om de hoek. De bijna vijf parkeergarages zouden toch in staat
moeten zijn om dat bezoekersparkeren te kunnen accommoderen. Dus wij staan volledig achter 
deze motie.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst over de motie Diepenring 
voor alle Stadjers. Al eerder, ook in 2010, hebben wij ons uitgesproken om daar meer te doen dan 
op dat moment mogelijk was en om in ieder geval ook te kijken naar autogebruik en 
autoverblijfsgebied. We vinden vooral dat je dat ook kunt doen, zoals in deze motie ook verwoord 
is, omdat er naast de parkeerders die er nu staan ook andere opties zijn om te parkeren, waardoor je 
het hele gebied waar we veel andere mooie dingen willen met elkaar op een heel andere manier 
kunt inrichten. Dus vandaar dat wij deze motie ook graag steunen.
Een ander punt is dat we de plussen en de minnen in de commissie uitgebreid hebben benoemd. Een
van de minnen is toch ook Zonnelaan-Damsterdiep. Vandaar ook de motie die we met de SP hebben
ingediend. Het is ook een oude wens van onze fractie. In 2009 hebben we ook al een keer een motie
ingediend om in ieder geval de druk op de Zonnelaan bij de Iepenlaan te ontlasten, waardoor het 
verkeer vanaf de Ring ook anders kan gaan lopen dan allemaal via de Eikenlaan. Gezien de tijd laat 
ik het hierbij, maar de motie spreekt voor zich.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Het zal u niet verbazen gezien de 
discussie in 2010 dat de VVD geen voorstander is van het verwijderen van alle parkeerplekken 
langs de Diepenring. Wij hebben destijds ook aangegeven dat er vooral alternatieven moeten zijn 
voor de bewoners en bezoekers. In de motie wordt daar wel naar gevraagd, maar waar het de VVD 
vooral ook om gaat: het hoeft niet zo te zijn dat iedere plek gespaard moet blijven als daar goede 
alternatieven voor zijn, maar op dit moment weten we niet wat er dan precies zou gaan gebeuren. 
Daarom zien wij graag eerst een concreet plan wat er dan anders zou moeten en waar je die 
parkeerplekken voor nodig hebt, voordat je ze allemaal rücksichtslos weghaalt en er eigenlijk niet 
bekend is wat er dan zou moeten gebeuren. Vandaar dat wij zeggen: eerst een plan en dan pas kijken
of het nodig is om plekken weg te halen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja voorzitter, dank u wel. Ik kan me volledig aansluiten 
bij mevrouw Koebrugge net over de Diepenring. Wij zijn ook van mening dat je eerst moet gaan 



onderzoeken wat de consequenties zijn van het verminderen van plekken, voordat je de wens heel 
nadrukkelijk uitspreekt om de plekken te gaan verminderen. Dus daarom zullen wij ook niet 
instemmen met deze motie.
De andere lijkt ons zeer nuttig. De route Zonnelaan-Damsterdiep is een ontzettend drukke route. Er 
komt ook nog een fietspad met voorrang doorheen, dus dat levert nog meer druk op voor deze route.
We kunnen ons daarom helemaal vinden in een onderzoek naar mogelijke oplossingen, zeker als de 
omliggende wijken daarbij betrokken worden. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal even toelichten waarom wij op de
motie staan, dat is heel simpel. Bij de bouw van de Damsterdiepgarage zijn er afspraken gemaakt 
met bewoners en bewonersverenigingen, daar heeft de raad een besluit over genomen en wij vinden 
dat je die afspraken moet nakomen. Deze motie haalt het net iets naar voren. In plaats van volgend 
jaar in de bredere discussie over parkeren, vinden wij dat je daar nu al wel een uitspraak over kunt 
doen. Daarom staan wij op die motie.

De VOORZITTER: Geen andere leden van de raad? Het woord is aan de wethouder.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Vanuit het college ook waardering en dank voor 
de steun, die is uitgesproken tijdens de commissie en ook vandaag, voor de significant grote lijst 
aan projecten, maar ook voor de strategie die daaronder ligt. Dus de manier waarop je naar 
bereikbaarheid kijkt. Groningen heeft daar toch wel zijn eigen aanpak bij. Er is toch ook politieke 
overeenstemming over die inzet op mobiliteit, die de ruimte en het milieu spaart. Dat is niet in elke 
stad in Europa of in de wereld zo. Ik denk dat we daar met elkaar mee verder kunnen.
Een aantal punten uit de discussie. Laat me eerst toch het beeld wat rechtzetten dat de heer Koks 
heeft neergezet hier, dat de stad geen enkele input zou hebben gehad op dit plan. Want eigenlijk alle 
projecten die deel uitmaken van dit plan, zijn tot stand gekomen door signalen die vanuit de 
samenleving naar ons toe zijn gekomen. Als het gaat over fietspaden, dat soort voorstellen komen 
bijna alleen maar naar ons toe omdat de fietsers of omdat omwonenden daarom vragen. Het is 
eigenlijk allemaal opgebouwd uit signalen vanuit de stad. We hebben een verkeersloket, op allerlei 
manieren kunnen mensen bij de gemeente komen als zij iets willen melden over het verkeer en 
eigenlijk alle projecten die we hebben verzonnen, komen voort uit knelpunten die vanuit de stad 
zijn ervaren. Het zou een misvatting zijn om te denken dat het alleen vanuit het stadhuis zou zijn 
bedacht.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, het gaat ons niet om wat er in staat. Het gaat ons om wat er niet in 
staat. Een aantal knelpunten komt er niet in voor, waarvan wij weten dat bewoners die kennen en 
waaronder de Eikenlaan.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, misschien kan ik dan meteen even doorgaan door te reageren 
op de motie die de SP heeft ingediend. Dan reageer ik ook meteen even op deze interruptie. Het zou
ook niet waar zijn om te zeggen dat er niets gebeurt aan het tracé dat de heer Koks schetst. Een van 
de belangrijke redenen voor het voorstellen van een autoverbinding langs de Oosterhamrikzone is 
de drukte van dat gebied. We hebben het dan bijvoorbeeld over de Kapteynlaan en over de Petrus 
Campersingel. Het zijn ook de routes waar volgens mij de motie van de SP over spreekt. Aan de 
andere kant is daar de Eikenlaan. Volgens mij heb ik vorige maand tijdens de discussie over de 
fietspaden ook gezegd dat we bezig zijn met een studie die wat diepgravender kijkt naar de 
Eikenlaan. Dus dat gebeurt eigenlijk ook. Volgens mij is het dus niet waar dat er niets aan gebeurt. 
Wij kennen de klachten hierover, we zien die zelf ook en zijn ermee aan de slag. Bovendien is het 



zo dat de heer Koks zelf een plan heeft ingediend om wat aan het verkeer daar te doen. Hij heeft een
verzoek gedaan om daar wat steun bij te krijgen vanuit de gemeente en dat hebben wij ook 
gehonoreerd. Dus volgens mij wordt er van allerlei kanten aan dit vraagstuk gewerkt en is het niet 
zo dat er niks aan gebeurt. Daarmee lijkt mij deze motie eigenlijk ook overbodig. Volgens mij wordt
er goed genoeg aan gewerkt en alles wat deze motie nog anders doet dan dat we nu al doen, zou ik 
toch kwalificeren als onwenselijk en onnodig. Dus vandaar ontraden.
Voorzitter, dan de Diepenring, waar discussie over is. Volgens mij is eerder eigenlijk al wel breed 
gedeeld over de waarde die de Diepenring kan hebben voor de stad. De vraag is even hoe je dat dan 
het beste doet. We zijn nu aan de slag met de Watervisie. Het profiel van de Diepenring wordt 
aangepast en is voor een groot deel ook al aangepast. Het parkeren zit daar nog wat tussenin, 
letterlijk en figuurlijk. We hadden ons voorgenomen om dat vraagstuk beet te pakken bij de 
herijking van de meerjarenvisie. Dit voorstel vraagt nu om dat wat naar voren te halen. Ik denk wel 
dat het goed is om daarbij te zeggen – en dat lees ik op zich ook wel in de motie terug en het is ook 
wat mevrouw Koebrugge heeft gezegd – dat het verminderen van parkeerplekken niet per se een 
doel op zich is, maar dat je dat eigenlijk doet zodat je de vrijkomende ruimte beter kunt gaan 
gebruiken. Daarom is het denk ik ook van belang dat we goed kijken naar wat we met die kaders 
kunnen, want er zit ontzettend veel potentie in. Dat staat ook in onze Binnenstadsvisie. Deze motie 
vraagt eigenlijk, en zo lees ik haar ook, dat we daarbij rekening moeten houden met belangen van 
betrokkenen, van inwoners en ondernemers daar. Volgens mij is het ontzettend belangrijk om de 
consequenties daarvan ook goed in beeld te hebben, ook die voor de financiën. Die 
bezoekersplekken daar zijn natuurlijk wel de meest courante parkeerplekken van de stad zo’n beetje
met weinig kosten en veel inkomsten. Het heeft consequenties, maar dat beseft u volgens mij ook. 
Deze motie vraagt ons om dat hier in de raad terug te brengen en dat kunnen wij uitstekend doen. Er
zit nog een kans aan vast, voorzitter, om nu we aan de slag gaan met de Watervisie dit 
parkeervraagstuk daar goed in mee te nemen, zodat we ook niet parkeerplekken weghalen waar nog 
wel woonboten liggen die we daar niet liever zouden hebben of andersom. We kunnen dat denk ik 
goed meenemen en daarom kan ik deze motie ook aan het oordeel van de raad overlaten.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja, bedankt, voorzitter. Ik zou wel graag willen dat de wethouder nog 
even reageert op de reden waarom in de brief van ik meen afgelopen september over de aanpassing 
van het stratenprofiel de Diepenring nog stond dat u dat niet wilde doen, juist omdat u het integraal 
wilde opnemen in de nieuwe Parkeervisie. Nu zegt u dat het ook wel anders kan. Dan had het toen 
toch ook anders gekund?

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dat was ook ons voorstel. Er ligt nu een motie van de raad om 
dat naar voren te halen. Daarvan zeggen we dat het kan. Als de raad dat wenselijk vindt, dan zullen 
wij dat als college gewoon uitvoeren.

De heer UBBENS (CDA): Nee, dat begrijp ik. Maar ik zou graag willen dat u even beargumenteert 
waarom u dat toen opschreef. Dat is toch niet willekeurig?

Wethouder DE ROOK: Goed, het is met dit soort dingen altijd zaak om daar een goede timing voor 
te vinden. Dan is de herijking van de Parkeervisie daar op zich een logisch moment voor. Ik heb de 
afspraak met u gemaakt om het dan mee te nemen. Tegelijkertijd, als de gemeenteraad nu in 
meerderheid zegt dat toch eerder te willen hebben, dan is dat prima. Wat ons betreft zou het dus ook
later kunnen, maar het zou ook eerder kunnen. Vandaar dat ik ook zeg: oordeel aan de raad.

De VOORZITTER: De heer Koks nog een laatste opmerking.

De heer KOKS (SP): Ja, voorzitter, de wethouder reageert op de motie die wij hebben ingediend. 



Zou hij voor mij nog even kunnen samenvatten wat er nu concreet gebeurt en wanneer dat afgerond 
is rondom die hele route om die verkeersdrukte in kaart te brengen en van mogelijke oplossingen te 
voorzien? Dan kunnen we eventueel die motie intrekken.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, wij zijn bezig met een studie naar de verkeerssituatie van de 
Eikenlaan. Ik heb zo uit mijn hoofd niet paraat wanneer dat klaar is. Als u dat van tevoren had 
gevraagd, dan had ik dat prima even kunnen uitzoeken. Maar zo uit mijn hoofd heb ik dat niet. Voor
de planning van de Oosterhamrikzone verwijs ik naar de langetermijnagenda van de gemeenteraad.

De VOORZITTER: U gaat haar intrekken, merk ik? Mijnheer Koks, wat gaat er gebeuren? Goed 
zo, dan gaan we haar in stemming brengen.
Wij gaan naar motie 5. Pardon, ik vergis mij.
We gaan eerst naar motie 4. Ja, het gaat iets te snel. Ik vraag altijd eerst stemverklaringen, maar die 
doen we nu maar even achteraf. Dat kan even niet anders, de stemming is al op weg. 30 voor, 8 
tegen, de motie is aanvaard.

De heer Koks. De heer KOKS (SP): Wij hebben voor deze motie gestemd. We staan niet op de 
motie zelf. De reden daarvoor is dat we indertijd ook voor de motie stemden in 2010. We vinden 
met name dat er een oplossing moet komen voor de mogelijke parkeerproblematiek voor 
omwonenden. Vandaar dat we wel voorstemmen, maar niet op de motie staan.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan over tot stemming van … Mevrouw Riemersma.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Voorzitter, ik word geacht voorgestemd te hebben. Ik had op 
het verkeerde knopje gedrukt en ik weet niet hoe ik dat moet herstellen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ja, u weet wat daar de consequentie van is.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Nee. Wat dan?

De VOORZITTER: Uw stem is uitgebracht, met deze verklaring weet iedereen dat u iets anders had
willen stemmen. Ik ga naar motie 5.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, ik had ook nog een stemverklaring. Excusez.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Bij motie 4, wij stemmen tegen. Of u vraagt ons te 
onderzoeken of het aantal parkeerplekken minder kan en wat de gevolgen er van zijn, of u stelt dat 
het er minder moeten zijn. Beiden kunnen wat ons betreft niet tegelijk, daarom hebben wij 
tegengestemd, voorzitter. Dank u wel.

De VOORZITTER: Zijn er nog meer stemverklaringen over motie 5? Mijnheer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, voorzitter, wij zullen deze motie steunen. Wij vinden dit een 
goede aanvulling, zeker na het besluit wat genomen is omtrent het fietspad bij de Eikenlaan.

De VOORZITTER: Dan kunnen we nu … De heer Ruddijs nog?

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, een korte stemverklaring. Er staat een aantal zinnige overwegingen 
in, maar wij zijn er ook van overtuigd dat er al een groot aantal onderzoeken loopt. Ook die van de 
Iepenlaan boeit ons zeer. Wij zullen tegen deze motie stemmen, want het meeste gebeurt al.



De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan stemmen.
Motie 5, 12 voor, 26 tegen. De motie is verworpen.
Ik breng in stemming het raadsvoorstel zelf. Iemand daarover nog een stemverklaring? Niet? Dan 
gaan we stemmen.
38 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard. 


