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• Gebiedsontwikkeling De Suikerzijde

• Mobiliteitsambities De Suikerzijde

• Parkeer- en mobiliteitsconcept

Deze break-out sessie



Ambities Next City
Gezond groen gelukkig Groningen



Totaal ca. 160 ha waarvan deelgebied Noord 57 ha

The Next City



Uitwerking - 4 principes



Mobiliteitsambities 
De Suikerzijde



Structuurvisie 2019

• Structuurvisie: De kwaliteit en de beschikbaarheid van de openbare ruimte is het vertrekpunt. Dat 
betekent dat de auto niet meer vanzelfsprekend de eerste rechten heeft op het gebruik van de 
openbare ruimte…In verband met zuinig ruimtegebruik en het terugdringen van de automobiliteit, 
hanteren we een maximum-parkeernorm. 

• Structuurvisie: Parkeren voor de deur is geen automatisme meer. Immers: elke parkeerplaats 
minder is 10 vierkante meter openbare ruimte erbij.



Uitwerking – ideeën De Suikerzijde

• Actief vervoer eerst: lopend (nabijheid), de fiets (‘10-minuten stad’) en openbaar 

vervoer (verkeer efficiëntie) 

• Auto: scherp in de norm, maar geen wensdenken

• Parkeren clusteren, schaarste creëren, dubbelgebruik -> niet parkeren in 
openbare ruimte + mobiliteitshubs = waarde

• Monitoren en bijschakelen (kans)



Maar hoe precies?



2021
Wat geef je mee?
Relatie stadsdeel vs eerste velden

Gelijk de toon zetten



Naar een realistisch 
parkeer- en mobiliteitsconcept



Traditionele aanpak

• Parkeernormen bepalen de capaciteit, de parkeereis

• De parkeereis moet gerealiseerd worden op eigen terrein, en 
soms wat nog beschikbaar is in de omgeving.

• Bouwen is duur: dus zo min mogelijk of toch maar op straat





capaciteit en verschijningsvorm Bewoners
• Ontwikkelaar realiseert zelf of koopt 

af in de Hub. Minimaal norm, 
maximaal 1 plaats per woning

• Plaatsen in bezit eigenaren woningen 
(VvE en/of belegger)

Hubs

start met Hub pioniersgebouw: 400 plaatsen

Exploitatie:

Eigenaren van bewonersplaatsen zelf verantwoordelijk

Openbare Hubs door gemeentelijk Mobiliteitsbedrijf



Organisatie en financiën

Businesscase

Alle investeringen, exploitatiekosten en opbrengsten samengebracht voor Mobiliteitshubs en 
private voorzieningen 

• Realistische, voor Groningen passende parkeertarieven
• Kortparkeren
• Bewoners abonnementen
• Overige abonnementen

• Bijdrage voor in hubs te realiseren parkeereis

• Fasering hubs en flexibiliteit

• Bouwwijze en kwaliteitscriteria



Informatiecentrum De Suikerzijde 
Energieweg 9 Groningen

Annick van Vliet
Annick.van.vliet@groningen.nl

Spark
www.spark-parkeren.nl

Ernst Bos
ernstbos@spark-parkeren.nl


