
Hoe geven we Groningen door aan de 
volgende generaties? 

 
De toekomst is duurzaam, daarover bestaat geen twijfel meer. Wij zetten volop in op een groen 
Groningen, waar iedere inwoner telt. De aankomende transities zullen snel verlopen, maar moeten wel 
sociaal en samen met alle Groningers gemaakt worden. Ook in de manieren waarop we ons verplaatsen, 
verandert veel. Wij zetten in op een verbonden en duurzame gemeente. In dit hoofdstuk leggen wij uit 
hoe wij dit voor ons zien. 
 

Energietransitie en duurzaamheid  

We willen Groningen in al haar pracht doorgeven aan de volgende generaties. Zij verdienen het om net 
als wij te genieten van onze wijken en dorpen. Wel staan we voor een grote opgave om ervoor te zorgen 
dat de aarde minder snel opwarmt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervoor zijn 
verantwoordelijkheid neemt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De 
energietransitie doen we samen. Zo willen we ervoor zorgen dat de nieuwe duurzame energiebronnen 
voor ons allemaal werken en niet voor de happy few. Zo komen we samen vooruit. 
 
Want het gevaar is dat de energietransitie juist meer verdeeldheid zal veroorzaken. Te vaak betalen juist 
de grote vervuilers in het bedrijfsleven niet hun eerlijke deel. Zo kunnen omwonenden vaak niet 
meeprofiteren van nieuwe energiebronnen bij hun in de buurt. En hebben onze inwoners te maken met 
energiearmoede.  
 
Wij willen dat de gemeente de regie pakt om ervoor te zorgen dat juist mensen met een kleine 
portemonnee ook mee kunnen profiteren. De afgelopen periode zijn we met verschillende initiatieven 
gekomen voor een duurzamere gemeente. Bijvoorbeeld door voorrang te geven aan de zon op het dak. 
Wij willen inzetten op een duurzaam Groningen voor de komende generaties. Groningen is een trotse 
gemeente die zijn verantwoordelijkheid neemt op het gebied van circulariteit en de energietransitie. 
We dragen ons deel bij om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Wij staan achter de ambitie van de 
gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is een zware ambitie en daarvoor zullen we moeten 
versnellen. Tegelijkertijd is de transitie ook een kans om ons van ons Groningse gas los te maken en om 
er sterk op vooruit te gaan met z’n allen. Voor het verlagen van lasten voor onze inwoners. En voor meer 
banen, meer groen, fijnere woningen. Een kans dus om het welzijn van de Groningse inwoners te 
verbeteren. En dat willen we eerlijk doen. In onze gemeente dragen we de risico’s en kosten voor deze 
transitie samen. Maar ook de winsten delen we; iedereen moet er de vruchten van kunnen plukken. 
Voorlopers motiveren we, maar we zorgen er vooral voor dat er niemand uit het peloton wegvalt. 
Snelheid is geboden en we weten dat in de energietransitie soms moeilijke keuzes gemaakt zullen gaan 
worden. Wij staan er daarbij voor dat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en dat iedereen mee 
kan doen.  
 



Duurzaamheid is zo belangrijk en allesomvattend dat het in alle hoofdstukken van dit programma 
voorkomt. Specifieke punten die betrekking hebben op de transitie vind je hier.  
 
Zo pakken we de energietransitie aan 

• Om snelheid te maken willen we dat de gemeente de regie neemt in de energietransitie. 
De gemeente dient de transitie actief in gang te zetten en niet alleen te wachten op 
initiatieven van burgers.  

• Wij nemen mensen mee in het proces en maken een duidelijke planning wanneer welke 
wijk, welke buurt en welke straat van het gas afgaat. Wij willen dat er een website komt 
waar mensen eenvoudig zelf kunnen zien wanneer hun straat aan de beurt is.  

• De kosten voor de transitie naar duurzame warmte – denk aan maatregelen als isoleren – 
willen wij grotendeels door de samenleving als geheel laten dragen. Hiermee zijn de 
financieringskosten het laagst en delen we de lasten.  

• We willen flexibel zijn. Inzichten veranderen nog steeds. Dit is geen reden om stil te gaan 
zitten, doe nu wat duidelijk meerwaarde brengt, maar heroverweeg de plannen wanneer 
daar reden toe is. Steeds willen we dat de criteria ‘samen’, ‘sociaal’ en ‘snelheid’ de doorslag 
geven.  

• De energietransitie is een technisch en maatschappelijk complexe opgave waarbij draagvlak 
onder, en ideeën van de Groningers broodnodig zijn. Naast een publiek 
duurzaamheidsbedrijf willen we onder proactieve regie van de gemeente alle bedrijven en 
inwoners, als privépersoon of in coöperaties, aanmoedigen om met ideeën te komen om 
de energietransitie te versnellen en het draagvlak te vergroten. Op deze manier zorgen we 
ervoor dat er geen verliezers zijn, maar dat eigenbelang leidt tot gezamenlijk belang. 

 
Publiek Duurzaamheidsbedrijf 

• De uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze 
woningvoorraad, vragen om publieke regie. Om daar echt vaart achter te zetten richten we 
een Publiek Duurzaamheidsbedrijf op. 

• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf wordt eigenaar van de duurzame energieprojecten waar 
de gemeente een aandeel in neemt, het zal verduurzaming van private woningen faciliteren 
en de projecten in de warmtetransitie financieren. De gemeente staat ook garant voor deze 
organisatie.  

• De Rijksoverheid zal gemeenten moeten faciliteren met geld en bevoegdheden om een 
dergelijke organisatie optimaal te laten functioneren. We willen dat de gemeente hiervoor 
landelijk lobbyt. Vooruitlopend op deze gelden en bevoegdheden worden, als het aan ons 
ligt, in Groningen al wel de voorbereidingen getroffen, de organisatie opgezet en projecten 
uitgevoerd die onder de huidige omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.  

• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf zal investeren in het isoleren van huizen. De eigenaren 
betalen dit op termijn terug, met als voorwaarde dat het termijnbedrag altijd kleiner is dan 
de winst op de energierekening.  

• Ook huurders moeten hiervan profiteren, niet alleen de huiseigenaren.  
• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf moet ook eigenaar worden van grotere 

energieprojecten, zodat we daarvan samen de winsten oogsten om deze te bestemmen 
voor nieuwe verduurzamingsprojecten.   



 
 

Iedereen een warm huis 
• Iedereen heeft recht op een warm huis. De transitie naar duurzame warmte wordt een 

grote klus. Wij willen dat er een tijdsplanning komt voor de wijken en dorpen waarin naar 
voren komt welke werkzaamheden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld isoleren en wel of niet 
een warmtenet. Dit moet ook op een eenvoudige manier weergegeven worden op de 
bovengenoemde website zodat voor elke Groninger duidelijk is wat wanneer gaat 
gebeuren.  

• We zien een grote rol voor het verduurzamingsbedrijf in het isoleren van woningen.  
• We willen dat wijkvernieuwing samen wordt gepland met de transitie van het gas af; 

hierdoor hoeven de straten in de wijk niet vaker open dan noodzakelijk.  
• De gemeente moet vooruitlopen op regelgeving van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld 

regelgeving om huizenblokken in één keer een upgrade te kunnen geven wat betreft 
isolatie. Zolang de Rijksoverheid hier nog niet in heeft voorzien, helpt de gemeente 
huizenblokken waar alle bewoners zelf nu al de stap naar een geïsoleerde woning willen 
maken.  

• Wij willen dat warmte-infrastructuren publiek eigendom blijven. Inspraak van burgers via 
coöperaties of wijkraden is noodzakelijk, zowel voor aanleg als beheer. Wel moet er 
voortgang blijven; snelheid is belangrijk.  

• De gemeente moet tot aanleg van de warmte-infrastructuur overgaan, zodra een minimum 
aantal huishoudens zich heeft aangemeld in een wijk, om snelheid te houden. De gemeente 
legt de warmte-infrastructuur zo aan dat uiteindelijk iedereen kan aansluiten. 
 

Verduurzaming van huizen 
• De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de energietransitie, dat we de 

kosten samen dragen en de lusten verdelen. We willen dat huishoudens met een kleine 
portemonnee financieel aanspraak kunnen maken op geld uit een energietransitiefonds. 
Hierdoor kunnen ze hun huizen verduurzamen en zo op maandelijkse energiekosten 
besparen.  

• We willen stimuleren dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken worden gelegd. 
Hiermee ontzien we schaarse publieke ruimte. Dit vergroot ook de hoeveelheid energie die 
in de winter wordt geproduceerd. Bij nieuwe gebouwen kijken we daar ook actief naar. We 
doen dit op een manier die past bij het gebouw. De PvdA wil dat de gemeente de randen 
van de regelgeving opzoekt om dit juridisch te bereiken.  

• We willen dat de gemeente of het Publiek Duurzaamheidsbedrijf mensen faciliteert die niet 
zelf de investering kunnen opbrengen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers. 
Hierbij kan worden gedacht aan een systeem waarbij de bewoner of eigenaar van het pand 
de investering in tien tot vijftien jaar afbetaalt vanuit de verminderde elektrakosten.  

• Waar mogelijk wordt een warmtenet een warmte/koudenet, waarmee ook in de zomer 
gekoeld kan worden en bedrijven die een koelbehoefte hebben verder geholpen worden. 
Met opslag en uitwisseling van warmte en koude kan de woonkwaliteit worden verhoogd 
en de kosten gedrukt. 

 
 



 
 

Duurzame elektriciteit 
• De gemeente Groningen zal een deel van de benodigde energie binnen de 

gemeentegrenzen moeten opwekken. Dit gebeurt via duurzame energiebronnen als 
zonnepanelen, zonneboilers, windenergie, waterstof en aardwarmte.   

• Naast het opwekken van zonne-energie op daken, moeten gevels, geluidsschermen en 
wat voor oppervlakken ook, waar dat energetisch zinvol, is benut worden. Kunstenaars, 
bedrijven en anderen worden uitgedaagd met voorstellen te komen die gelijk een 
oppepper aan het uiterlijk en/of de functionaliteit van de omgeving geven. 

• We ontzien de openbare ruimte zoveel mogelijk. Zonne-energie willen we daarom vooral 
plaatsen op daken van grote bedrijfsgebouwen. Dit gaan we verplicht stellen. Ook daken 
van woningen moeten zoveel mogelijk worden benut. We kijken daarbij natuurlijk wel 
naar een goede beeldkwaliteit. 

• We willen duurzame energie zoveel mogelijk met gebruik van dubbelfuncties opwekken om 
de schaarse publieke ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo worden zonnepanelen 
bijvoorbeeld gecombineerd met een parkeerterrein en ring- en snelwegen. Dit heeft de 
voorkeur boven projecten in het buitengebied. De projecten die nog wel plaatsvinden in 
het buitengebied, willen we zoveel mogelijk in aantal beperken en bij hoge voorkeur ook 
met een dubbelfunctie. 

• Bij projecten in het buitengebied streven we naar optimale inpassing in het landschap, 
waarbij inspraak van de inwoners van de gemeente richtinggevend is voor deze inpassing.  

• Betrekken van omwonenden bij duurzame-energieprojecten is van groot belang, net als het 
compenseren van diegenen die hun leefomgeving sterk zien veranderen. Waar de lasten 
vallen, moeten ook de lusten zijn. Omwonenden zouden als eerste een aandeel moeten 
krijgen in een nabijgelegen zonne- of windpark of hier bijvoorbeeld tegen een gunstig tarief 
stroom van mogen afnemen.  

• Een deel van de opbrengsten van zonne- en windparken moet naar de lokale omgeving 
vloeien. De PvdA wil dat dit in overleg met de omgeving geïnvesteerd wordt in de 
leefkwaliteit. 

• We vinden het belangrijk dat projecten voor het opwekken van duurzame energie voor een 
significant gedeelte eigendom zijn van onze inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan de 
welbekende individuele participatie, maar vooral voor grote projecten willen we publieke 
en/of coöperatieve participatie, waarbij in het publieke deel het Publiek 
Duurzaamheidsbedrijf eigenaar is. Op die manier deelt de hele gemeente mee in de baten 
van zo’n project. 

 
Naar een circulair Groningen 

• Afvalstoffen zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Het lukt niet om deze productie 
volledig te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Wij willen dat de gemeente zich inspant 
om bij alle beslissingen het alternatief te kiezen waarbij circulaire ketens worden gesloten. 

• We vinden het belangrijk dat de gemeente Groningen hierbij aansluiting zoekt met 
buurgemeenten. Waar mogelijk stimuleren we lokale ketens in onze gemeente of in 
omringende gemeenten.   
 



• Afvalbeleid moet gericht zijn op goede scheiding, maar moet vooral ook sociaal. Voor ons 
staat voorop dat afval zo goed mogelijk gesorteerd wordt. Veel mensen hebben thuis weinig 
ruimte om afval goed te kunnen scheiden, bijvoorbeeld omdat ze in krappe appartementen 
of studentenkamers wonen. Daarom zijn we tegen diftar, waarbij per kilo restafval wordt 
betaald. Omdat in de gemeente voor één afvalscheidingssyssteem moet worden gekozen, 
geldt dit voor de gehele gemeente.  

• We willen het gemakkelijker maken om afval te scheiden en we willen dat de gemeente 
investeert in goede publieke voorzieningen in onze wijken en dorpen voor het scheiden van 
afval. Daarbij streven we naar een steeds betere nascheiding.  

• Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met supermarkten over het aanbieden van 
minder schadelijke verpakkingen, zoals gratis plastic artikelen.  

• Door middel van het eisen van certificaten van projectontwikkelaars willen we dat de 
gemeente ervoor zorgt dat schadelijke bouwmaterialen zoveel mogelijk geweerd worden 
in de gemeente.  

• We willen eigen verbouw van kruiden of groenten stimuleren, ook in hoogbouw. 
• We willen dat de gemeente bij eigen vastgoedprojecten, maar ook die van andere 

ontwikkelaars, zoveel mogelijk het gebruik van circulaire materialen stimuleert en waar 
mogelijk verplicht.  

• We willen dat onze vooruitstrevende bouwagenda niet ten koste gaat van het milieu elders. 
De PvdA wil daarom dat de CO₂-voetafdruk van bouwmaterialen als criterium wordt 
meegenomen in het gunnen van opdrachten.   

• De PvdA wil dat het inleveren van afval makkelijker wordt. De openingstijden van de 
milieustraten moeten breder en beter afgestemd zijn op de tijd dat mensen kunnen. Ook 
willen we dat het weer mogelijk wordt om tweemaal per jaar gratis grofvuil op te laten 
halen.  

• Apparaten en elektronica vormen een steeds groter aandeel binnen de afvalstromen. Wij 
willen dat de gemeente mensen voorlicht over waar ze dit afval kwijt kunnen en dat de 
gemeente het nog makkelijker maakt om deze artikelen in te leveren. 

 
Meer duurzame en schone lucht 

• We pakken luchtvervuiling aan. Uitstoot willen we verminderen, waarbij de grootste 
vervuilers als eerst aan worden gepakt. Gevoelige bestemmingen als kinderdagverblijven, 
scholen en verpleeghuizen willen we beschermen door vervuilers niet dichtbij te plaatsen. 

• Stoken op hout kan de lucht vervuilen en gezondheidsproblemen veroorzaken. We willen 
inwoners ondersteunen die op duurzamere verwarming overstappen.  

• We verlenen geen vergunningen aan nieuwe luchtvervuilende biomassacentrales en kijken 
kritisch naar de uitstoot van de huidige centrales.  

 
Natuur en ecologie  
Groningen is uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland. Schone lucht en veel groen dragen daaraan 
bij. Wij blijven inzetten op schone en gezonde lucht, op behoudt van natuur, meer biodiversiteit en 
herstelde ecosystemen. Dat is goed voor de leefkwaliteit van mens & dier, en daarmee beschermen we 
ons beter tegen de gevolgen van klimaatverandering.   
 



• Naast de beschikbaarheid van groen voor de bewoners van onze gemeente wil de PvdA ook 
ruimte bieden aan natuur, waarmee we de biodiversiteit kunnen versterken. Daarmee 
behouden we daar waar het kan belangrijke natuur,  creëren we nieuwe natuur en voegen 
bomen en groen toe in wijken en dorpen.  

• Daar waar het niet gevaarlijk of hinderlijk is, willen we het maaibeleid zo organiseren dat 
insecten hun voedsel en verblijfplaatsen kunnen blijven vinden.  

• De PvdA geeft ruim baan aan natuurinclusieve en kringlooplandbouw, zo mogelijk in 
combinatie met bomen en meerjarige gewassen. 

• Onze ambitie is om in Groningen het provinciale Uitvoeringsplan Bos en Hout 2021-2030 te 
volgen en daarmee een start te maken voor het realiseren van ten minste 60 hectare aan 
nieuw bos.    

• De PvdA staat voor een transitie naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw, die zo veel 
mogelijk geënt is op lokale ketens. We willen dat de gemeente een faciliterende rol speelt 
in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Boeren moeten er immers ook op kunnen 
rekenen dat er afnemers zijn voor hun producten, anders komt zo’n transitie niet op gang. 
Ook zijn wij er voor dat agrarisch land, in het bijzonder grasland in de vorm van kruiden, en 
bloemrijke weides, een verbinding wordt van natuurgebieden in plaats van onderbrekingen 
ervan. 

 

Mobiliteit en verbondenheid 
 
Groningen is een verbonden gemeente. Jezelf kunnen verplaatsen is een basisvrijheid. Het moet 
gemakkelijk zijn je te bewegen tussen thuis, werk en sport. Voor mensen uit de dorpen moet het 
gemakkelijk zijn het stadscentrum te bereiken en Stadjers moeten kunnen genieten van de buitenruimte 
rondom de dorpen. Dat kan straks beter dan nu. De fietser heeft nog niet altijd genoeg ruimte in onze 
gemeente. Anders mobielen worden nog te vaak gehinderd door kapotte, scheefliggende en vol 
geparkeerde stoepen. Het OV is nog niet altijd dicht genoeg bij huis. Wij gaan daarom voor een 
gemeente waarin je dichtbij huis in trein of bus kunt stappen. Een gemeente met meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers. Zo wordt Groningen gezonder en duurzamer. En wordt de auto overbodig, maar 
blijft natuurlijk gewoon een vervoersmiddel voor diegenen die het nodig hebben. De afgelopen jaren 
hebben we extra aandacht gevraagd voor de begaanbaarheid van onze voetpaden en voor de 
toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Daar gaan we mee door. We 
blijven ook investeren in Groningen als fietsstad. Een auto moet je dichtbij huis kwijt kunnen, zeker als 
je slecht ter been bent. We blijven daarom inzetten op betaald parken in wijken van de stad. Het geld 
dat we daarmee ophalen, willen we inzetten voor voorzieningen in die wijk.  
 
Ruimte voor voetganger en fietser! 

• Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken, 
willen we dat voetgangers en fietsers ruim baan krijgen in de stad en in de dorpen. Waar 
het niet lopend of fietsend lukt, willen we mensen ertoe verleiden om het openbaar vervoer 
te nemen. Dit beleid hebben we al voor een groot deel kunnen verwezenlijken en daar gaan 
we mee verder.  
 
 



• We zien de fiets binnen de stad en de dorpen als een belangrijk alternatief voor de auto. 
Steeds meer mensen gebruiken de fiets, voor steeds meer bewegingen. Dat is gezond en 
duurzaam. De PvdA zet in op het verbeteren van bestaande fietsroutes en doorfietsroutes, 
door verbreding en herinrichting met voorrang op het autoverkeer, in een gelijkwaardige 
rol met het OV. 

• De fietser verdient in onze gemeente een betere behandeling dan nu het geval is. Er is te 
weinig fietsparkeerruimte. De PvdA wil daarom vol inzetten op meer fietsparkeerplekken. 
We zijn voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietsparkeergarage onder/bij de 
Vismarkt.  

• Om de fietsparkeerproblematiek aan te pakken, wil de PvdA naast meer 
fietsparkeerplekken, ook meer fietsstewards. Zo pakken we de fietsparkeerproblematiek 
aan en houden we de stad en onze stoepen toegankelijk en op peil. 

• We vinden het belangrijk dat voet- en fietspaden veilig en goed begaanbaar zijn. We zetten 
daarom in op reparatie van beschadigde fietspaden. Daarbij kijken we ook naar het 
buitengebied, waar de wortels van bomen de voet- en fietspaden vaak ontwrichten.  

 
Openbaar vervoer 

• Onze dorpskernen verdienen een sterke verbinding met de stad Groningen, omliggende 
steden en met elkaar. We maken ons daarom sterk om de bus- en treinverbindingen te 
behouden en verbeteren.   

• Het moet gemakkelijk zijn om vanuit huis met het openbaar vervoer naar je werk te reizen. 
Daarom willen we dat de verbinding tussen de verschillende delen van de stad onderling en 
die met de dorpen bij de ontwikkeling van nieuwe wijken altijd een belangrijke rol speelt. 
Zoals de bouw van een nieuw treinstation bij bij de nieuwe wijk Suikerzijde. 

• De komende jaren wordt het stationsgebied ontwikkeld tot een hoogwaardig OV-
knooppunt. Bovendien komt, wat ons betreft, in dit gebied het nieuwe muziekcentrum ter 
vervanging van de Oosterpoort – zie hoofdstuk 3. Het nieuwe station en het nieuwe 
muziekcentrum behoren als motor te dienen voor een levendig nieuw te ontwikkelen 
stadsdeel. Tevens willen wij dat het stationsgebied met aantrekkelijke wandel- en 
fietsroutes een uitstekende verbinding vormt tussen de binnenstad en de zuidelijke 
stadswijken.  

• Wij zijn voor de bouw van een extra treinstation Suikerzijde/Hoogkerk.  
• De Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug zijn door aanvaringen beschadigd. Dit hindert 

duizenden Groningers dagelijks als ze van en naar hun huis, werk en school gaan. Zij hebben 
recht op een goede verbinding. Wij zetten daarom in op snelle en goede vervanging van de 
bruggen. 

• De dorpen verdienen het om goed bereikbaar te zijn. Dit betekent goede OV-verbindingen, 
carpoolplekken en fietssnelwegen naar binnenin de stad en omliggende dorpen.  

• We willen optimaal gebruikmaken van bestaande OV-knooppunten. Daarom willen we op 
die plekken aandacht besteden aan het aanvullen en vernieuwen van de woningvoorraad 
en het aantrekkelijk maken van de wijk, bijvoorbeeld in Selwerd bij station Noord.  

• Sterke verbindingen met andere steden zijn van groot belang voor werken en wonen in 
Groningen. We willen vol inzetten op de verbinding met andere delen van Nederland en 
Noord-Duitsland. Daarom maken we ons hard voor de komst van de Lelylijn voor een snelle 
verbinding met de Randstad, de Wunderline en de Nedersaksenlijn.  



• Het is goed als bezoekers van de stad zoveel mogelijk gebruik maken van P+R-stations. 
Goede busverbindingen en huurfietsen zorgen ervoor dat bezoekers hun bestemming snel 
bereiken. Zo houden we de binnenstad toegankelijk voor voetgangers en fietsers.  

• De Zernike-campus is volop in ontwikkeling. We willen de campus goed bereikbaar houden. 
Daarvoor is in de toekomst een nieuwe verbinding nodig. De PvdA wil dat wordt onderzocht 
welk duurzaam vervoersmiddel hiervoor het meest geschikt is en kijkt daarbij ook, maar 
niet uitsluitend naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een lightrail.  

 
Toegankelijkheid in de publieke ruimte 

• We willen ervoor zorgen dat er voldoende, schone, toegankelijke en zichtbare publieke wc’s 
in het centrum van Groningen en andere winkelgebieden zijn. We willen dat de gemeente 
in de komende vier jaar overgaat tot plaatsing.  

• Een grotere deelname van mensen met een functiebeperking in de publieke ruimte is voor 
ons essentieel. We willen daarom dat alle gebouwen van de gemeente zelf optimaal 
toegankelijk zijn.  

• De PvdA wil dat de gemeente met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Groningen 
tot harde afspraken komt voor het op korte termijn toegankelijk maken van openbare 
gebouwen voor mensen met een beperking.  

• We vinden het belangrijk dat voetpaden en stoepen goed begaanbaar zijn. Zeker voor 
ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De PvdA is daarom voorstander van 
een ‘Aanvalsplan Toegankelijke stoepen’. We willen daarmee ruim inzetten op reparatie en 
het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid. 

 
Auto's en parkeerruimte  

• We vinden het belangrijk dat iemand zijn auto in of vlakbij de eigen straat kwijt kan, vooral 
als die auto nodig is. Daar waar er een tekort is aan parkeerplaatsen, wil de PvdA voorrang 
geven aan mensen met een functiebeperking.  

• We willen ruimte maken voor voetgangers, fietsers en vrijetijdsbesteding waar auto's niet 
noodzakelijk zijn. Hiermee investeren we in de leefkwaliteit van onze gemeente. We willen 
de bewoners van de gemeente ertoe verleiden om gebruik te maken van alternatieven voor 
de auto en faciliteren het delen van auto’s.  

• We willen onderzoeken of en waar buurtparkeren in parkeergarages kan plaatsvinden die 
‘s avonds en ’s nachts leegstaan. Dat geeft kansen om de openbare ruimte te vergroenen. 

• Voor de PvdA is het belangrijk dat de parkeervergunning in de wijken van de stad goedkoop 
is voor inwoners. Het doel is niet om geld op te halen, maar om ervoor te zorgen dat juist 
de bewoners een parkeerplek hebben. Het geld dat we op deze manier ophalen, willen we 
herinvesteren in voorzieningen in de buurt zoals autoluwe straten en speeltuinen.  

• Om verschillende redenen hebben huishoudens soms geen auto. Dit kan principieel zijn, 
maar ook uit financieel oogpunt, of een combinatie van die twee. Deze huishoudens 
moeten volgens ons juist beloond worden en een steun in de rug krijgen om zich te 
verplaatsen. Korting op het OV of een goedkopere toegang tot deelauto’s willen we daarom 
onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk alternatief voor autobezit. 
 
 



• Huishoudens die geen auto hebben, moeten volgens ons juist beloond worden en een steun 
in de rug krijgen om zich te verplaatsen. Korting op het OV of een goedkopere toegang tot 
deelauto’s willen we daarom onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk 
alternatief voor autobezit, en steunen we ook degenen die zich geen auto kunnen 
veroorloven.  

• We zijn voor de overschakeling naar emissieloze voertuigen. Deze zijn duurzamer, stiller en 
schoner. Zo wordt de leefkwaliteit in de wijken en dorpen nóg beter. Een groot deel van de 
voertuigen van de gemeente is al duurzaam. We zijn er trots op dat Groningen hierin 
vooroploopt, net zoals bij de bussen die op elektriciteit en waterstof door onze gemeente 
rijden. Deze lijn wil de PvdA voortzetten om zo koploper in Europa te worden als het gaat 
om duurzame mobiliteit. Dit zorgt op zijn beurt voor extra werkgelegenheid in de duurzame 
energiesector.  

• De gemeente dient het gebruik van elektrische voertuigen in de wijken en dorpen te 
faciliteren. De mate van beschikbaarheid van voorzieningen, zoals laadpalen, mag geen 
obstakel zijn voor burgers om over te schakelen naar elektrisch rijden.  

 
Een veilige omgeving  

• Onze dorpen, buurten en wijken zijn er om in te wonen en vertoeven. Het doorgaande 
verkeer willen we zoveel mogelijk omleiden om het buiten de buurten en wijken te houden. 
Hierbij denken we onder andere aan het opknippen van straten, zodat (sluip)verkeer dat 
niet in wijk thuishoort er ook niet meer langs kan. Dit geldt ook voor de alsmaar drukker 
wordende straten rondom het stadscentrum. 

• Het is belangrijk dat kinderen op straat kunnen spelen We willen daarom werk maken van 
het inrichten van woonstraten als woongebied door snelheidsverminderende maatregelen, 
zoals het aanleggen van drempels.  

• De snelheid in de bebouwde kom willen we zo snel mogelijk op zoveel mogelijk plekken 
terugbrengen naar 30 km/h. 

 
Deelmobiliteit 

• Het delen van vervoersmiddelen heeft de toekomst. Ze nemen dan minder publieke ruimte 
in beslag en bieden meer gemak. We willen daarom binnen de komende vier jaar in alle 
dorpen en wijken van Groningen deel-fietsdiensten introduceren. Hier kunnen alle 
bewoners tegen aantrekkelijke voorwaarden fietsen en bakfietsen huren. We willen 
onderzoeken of dit met private partijen te organiseren is, en welke rol de gemeente dient 
te hebben.  

• We willen meer elektrische deelauto’s in de gemeente. Nu zijn deze nog relatief duur. De 
PvdA wil dat de gemeente dit aantrekkelijker maakt. Meer deelauto’s verlagen de vaste 
kosten. Het zorgt ervoor dat het aantal auto's in de gemeente vermindert waardoor er meer 
ruimte is voor groen, voor kinderen om te spelen & voor fietser en voetganger. 
Milieuvriendelijkheid staat bij het introduceren van de deelauto's voorop.  

• De PvdA vindt de elektrische deelscooters een toevoeging voor het vervoer in Groningen. 
Wel is het zo dat ze nu te vaak een hindernis vormen in de publieke ruimte. We willen er 
daarom dat de gemeente het parkeren van deze scooters streng reguleert, zodat 
voetpaden en de verdere openbare ruimte begaanbaar blijven.  

 


