Stadsontwikkeling

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Datum: 26 september 2006
Onderwerp: voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil.
Geacht College,
Hierbij bied ik u de voorgestelde nieuwe parkeerregels ten aanzien van het parkeren in de historische
Binnenstad en de 19e eeuwse Schil aan. Dit voorstel start met een samenvatting van de
parkeerproblemen en de oplossingsrichtingen die worden voorgesteld om deze parkeerproblemen aan
te pakken. In het achterliggende document wordt uitgebreider ingegaan op de parkeerproblemen, de
visie en de doelen die ten grondslag liggen aan de voorgestelde maatregelen en de uiteindelijke
oplossingsrichtingen en nieuwe parkeerregels.
Dit voorstel is op een aantal punten aangepast ten opzichte van de versie van februari 2006. Naar
aanleiding van het in de eerste helft van 2006 doorlopen inspraakproces en consultatie zijn enkele
inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast zijn er vooral zaken verder verhelderd en
gedetailleerd. In de inspraaknota is terug te vinden op welke punten (en waarom} het oorspronkelijke
voorstel is aangepast. In het voorliggende voorstel zijn de wijzigingen volledig geïntegreerd. Het
totale inspraakproces is tamelijk uniek. Voorafgaand aan het formele traject van inspraak is er tijdens
de consultatie veel aandacht besteed aan het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden.
Daarbij hebben belanghebbenden actief meegedacht met de oplossingen voor de parkeerproblematiek
en zijn de aangedragen suggesties meegenomen in het uiteindelijke voorstel. Tezamen met het
formele inspraaktraject is eenieder is in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening te geven over de
nieuwe parkeerregels. Hierdoor is het draagvlak onder de nieuwe parkeerregels vergroot.
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Samenvatting
Problematiek
De historische binnenstad van Dordrecht is van oudsher niet ingericht op veel verkeer en
parkeermogelijkheden. Dordrecht heeft het parkeren daarom gereguleerd, zodat het parkeren
gestructureerd verloopt. Om zoveel mogelijk aan de wensen van de belanghebbenden tegemoet te
komen, is er in de loop van de tijd veel maatwerk verricht. Het resultaat is een "lappendeken" aan
regels. Daarnaast zijn er diverse parkeerproblemen die aanleiding vormen tot een herziening van het
parkeerbeleid en de parkeerregels:
• er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod:
er bestaat een lange wachtlijst (en grote loopafstanden bij een alternatieve vergunning};
er is parkeeroverlast in de 19e eeuwse Schil;
er is een hoge parkeerdruk en zoekverkeer in de historische Binnenstad;
er bestaat een onevenwichtige verdeling van parkeervergunningen;
er is een onnodig grote vraag, doordat het in het huidige systeem mogelijk is veel
vergunningen aan te vragen, dit is niet altijd efficiënt.
Maatregelen
De kern van het voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19* eeuwse Schil is dat de
parkeerruimte in het centrum beter en eerlijker wordt verdeeld om de binnenstad bereikbaar en
leefbaar te houden. Daarnaast moeten er minder en eenvoudigere regels komen. De huidige regeling
is in de loop der jaren door specifieke oplossingen en maatwerk steeds ingewikkelder geworden.
Daarom worden voor de Binnenstad en 19e eeuwse Schil de parkeerregels vereenvoudigd en de
parkeertarieven gelijk getrokken. De maatregelen hebben een integraal karakter en beïnvloeden
eikaars werking. Ze kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. Concreet zijn de volgende
oplossingsrichtingen en bijbehorende maatregelen voorgesteld:
• afstemmen en combineren van verschillende typen parkeren:
invoering van zoveel mogelijk mengvorm (vergunninghoudersparkeren en betaald
parkeren voor bezoekers), uitgezonderd een aantal plaatsen voor kort parkeren en een
gebied met alleen vergunninghoudersplaatsen in het kernwinkelgebied (hier is het wel
mogelijk een dagkaart aan te schaffen);
uitbreiden van de mogelijkheden voor bezoekersparkeren en hierbij sturen op tarief.
Concreet betekent dit hoe dichter men bij het kernwinkelgebied wil parkeren, hoe hoger
het tarief is. Anderzijds is het mogelijk gratis te parkeren op de grote terreinen
Energiehuis en Weeskinderendijk. Tevens kan men goedkoop en in de avonduren zelfs
zeer goedkoop parkeren in de garages Spuihaven en Veemarkt.
Uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de bezoekersvergunning (kraskaart) naar
alle sectoren.
•
het inperken van uitgifte van vergunningen op piekparkeertijden:
maximaal twee vergunningen per zelfstandige woonruimte of bedrijf (waarbij de tweede
voor een hoger tarief en waarbij het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein in mindering
wordt gebracht op het aantal te verkrijgen vergunningen).
•
het uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden:
verruimen van de mogelijkheden tot het aanschaffen van een tweede zakelijke
vergunning. Bedrijven hoeven geen noodzaak meer aan te tonen bij aanvraag van een
tweede vergunning. Als 2e vergunning kan alleen een zakelijk beperkte vergunning
aangevraagd worden;
de geldigheidsduur van een zakelijke beperkte vergunning wordt teruggebracht van 22.00
uur naar 19.00 uur. Hierdoor kunnen per saldo meer zakelijk beperkte vergunningen
verleend worden, aangezien deze geldig is tijdens de rustige periode (dalparkeertijden);
•
aanpassen van de wijze van vergunningverlening:
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opschonen van het parkeervergunningenbestand. Het niet verlengen van vergunningen
die niet aan de voorwaarden voldoen;
eerste vergunningaanvragen altijd en direct verlenen;
geen vergunningen in alternatieve sectoren uitgeven, indien nodig komen tweede
vergunningaanvragen op een wachtlijst, waarbij per sector aparte wachtlijsten worden
gehanteerd voor bewoners en zakelijk beperkt. Bij invoering van het nieuwe beleid zal
indien nodig éénmalig het principe van loting worden toegepast voor toekenning van een
tweede vergunningen binnen de beschikbare ruimte voor uitgifte. Daarna wordt er per
sector indien nodig pas de wachtlijst gehanteerd.
herverdelen vergunninghouderssectoren:
voor de twee gebieden binnen sector 1 waar de parkeerproblemen het grootst zijn
(Boogjes en kernwinkelgebied) wordt een aparte oplossing geboden in de vorm van een
aparte sector. Deze sectorindeling is afgestemd op de verkeerssituatie ter plaatse
(pollers, compartimenteringen), zodat zoekverkeer wordt voorkomen en circulatie zo
optimaal mogelijk is;
de nieuwe sectoren worden alfanumeriek hernoemd {A, B, C, en verder);
gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 19e eeuwse Schil;
zowel in de Binnenstad als de 19e eeuwse Schil gaat avondregulering tot 22.00 uur
gelden;
geen zondagregulering meer.
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1

Inleiding

Parkeren is een onderwerp waar bijna iedereen in Dordrecht mee te maken heeft. Zowel bewoners
als bedrijven, maar ook winkelend publiek en horecabezoekers verplaatsen zich veelal met de auto en
parkeren bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun bestemming. Het toenemende autobezit en
autogebruik van al deze doelgroepen zorgt ervoor dat de vraag naar parkeerplaatsen groot is. De
Binnenstad van Dordrecht is van oudsher niet ingericht op veel verkeer en veel parkerende auto's. In
de jaren '80 is parkeerregulering ingevoerd, om het parkeren gestructureerd te laten verlopen. In de
loop der jaren is er veel maatwerk ontstaan om tegemoet te komen aan de wensen van de
belanghebbenden. Het resultaat is een "lappendeken" aan regels.
De capaciteit om iedereen op de gewenste plaats en voor de gewenste tijd te laten parkeren is er
gewoonweg niet. Toch willen we Dordrecht bereikbaar houden zodat het aantrekkelijk is en blijft om
er te wonen, te werken en te bezoeken. Er zijn daarom maatregelen nodig die zoveel mogelijk de
parkeerwensen van al deze doelgroepen invullen en tevens de regels niet ingewikkelder maken maar
juist vereenvoudigen. Omdat een groot aantal mensen te maken heeft met parkeren, hebben zelfs de
relatief kleine maatregelen effect op een grote groep mensen. Het is daarom belangrijk om
maatregelen goed te af te wegen. Vervolgens is het van belang om de maatregelen goed te
communiceren, waarbij bovenal duidelijk moet zijn met welk doel de maatregelen worden genomen
en welke problemen ermee worden opgelost. De nieuwe parkeerregels dienen immers om de totale
parkeersituatie in Dordrecht te verbeteren en niet om "autootje te pesten" of om "de gemeentekas te
spekken".
Met deze notitie wordt beoogd inzichtelijk te maken met welke parkeerproblemen1 Dordrecht op dit
moment kampt en op welke manier deze problemen kunnen worden aangepakt. Hiertoe wordt
allereerst de problematiek in kaart gebracht. Wat zijn nu eigenlijk de problemen en wat zijn de
achtergronden ervan? Daarna wordt ingegaan op de visie van waaruit de problematiek moet worden
bezien, wat de achterliggende doelen zijn en welk resultaat met de gestelde maatregelen wordt
beoogd. Aansluitend worden oplossingsrichtingen voorgesteld met bijbehorende maatregelen in de
vorm van nieuwe parkeerregels. De maatregelen hebben een integraal karakter en beïnvloeden
eikaars werking. Ze kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.
Inspraakproces

Deze notitie bevat het aangepaste voorstel, na het doorlopen van het inspraakproces en de
consultatie in de eerste helft van 2006. Tijdens de consultatie is het voorstel aan een aantal partijen
voorgelegd, zoals de betrokken gemeentelijke diensten en belangenorganisaties. Dit heeft geleid tot
een eerste ronde aanpassing, zie voorinspraaknota (februari 2006). Vervolgens is het bredere
inspraakproces gestart waarbij alle bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden
op diverse manieren in de gelegenheid zijn gesteld om in te spreken. Zo zijn er naast individuele
overleggen ook twee drukbezochte inloopbijeenkomsten georganiseerd en kon er zowel schriftelijk,
telefonisch als via de gemeentelijke we'bsite worden gereageerd. De mogelijkheid tot inspreken is
breed gecommuniceerd met persberichten, in Gemeentenieuws, schriftelijke uitnodigingen en
publicatie op de gemeentelijke website. Het inspraakproces is op 30 april 2006 afgerond. Er is een
separate inspraaknota opgesteld waarin de details van het inspraakproces, de inspraakreacties en
beantwoording van de gemeente is terug te vinden. Bij een aantal van de voorgestelde maatregelen
heeft de inspraak geleid tot een inhoudelijke wijziging. Verder is een aantal nieuwe parkeerregels
verder onderbouwd en uitgewerkt op basis van de vragen die tijdens de inspraak naar voren zijn
gekomen.

De parkeerregels in dit voorstel betreffen uitsluitend motorvoertuigen. Fietsparkeren maakt geen deel van dit voorstel.
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Het totale inspraakproces is tamelijk uniek. Voorafgaand aan het formele traject van inspraak is er
tijdens de consultatie veel aandacht besteed aan het in een vroeg stadium betrekken van
belanghebbenden bij de nieuwe parkeerregels. Daarbij hebben belanghebbenden actief meegedacht
met de oplossingen voor de parkeerproblematiek en zijn de aangedragen suggesties meegenomen in
het uiteindelijke voorstel. Tezamen met het formele inspraaktraject is eenieder is in de gelegenheid
gesteld zijn of haar mening te geven over de nieuwe parkeerregels. Hierdoor is het draagvlak onder
de nieuwe parkeerregels vergroot.
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2

Beschrijving parkeerproblemen in Dordrecht

Met de toenemende mobiliteit neemt ook de vraag naar parkeren geleidelijk toe. Dit leidt in Dordrecht
steeds vaker tot problemen. De afgelopen jaren komen dan ook meer en meer vragen en
opmerkingen bij de gemeente binnen, uiteenlopend van bewoners die moeite hebben met het vinden
van een vrije parkeerplaats (en daardoor naar eigen zeggen "gedwongen" worden tot foutparkeren
ofwel 's avonds alleen door het donker een flink stuk moeten lopen) tot bedrijven die zich willen
vestigen maar enkele jaren moet wachten op een parkeervergunning (en daardoor wellicht liever een
andere stad kiezen om zich te vestigen) tot bezoekers die bij een parkeerplaats zich afvragen hoe
lang ze mogen staan en wat het kost.
De parkeerproblematiek in het centrum van Dordrecht kan worden samengevat in twee punten:
er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod;
er zijn teveel verschillende regels.

2.1

Afstemming vraag en aanbod

De structuur van Dordrecht is van oudsher niet ingericht op veel verkeer en veel parkerende auto's.
Er zijn relatief weinig open ruimtes op straatniveau die kunnen worden gebruikt als parkeerruimte en
de ligging aan de Oude Maas sluit de mogelijkheid uit om met parkeerders uit te wijken naar een
aanliggend gebied. Het aanbod van parkeerruimte is daardoor beperkt. Aan de andere kant kent
Dordrecht een hoge bebouwingsdichtheid. Er is geen evenredige verdeling tussen het aantal
parkeerplaatsen en het aantal bewoners, bedrijven en bezoekers. Het uitbreiden van het aantal
parkeerplekken op straat heeft zijn grenzen bereikt. Er moet bovendien altijd een evenwicht worden
gevonden tussen parkeerplaatsen en andere functies van de openbare ruimte zoals groen, spelen en
verblijfsruimtes die voor een groot deel de leefbaarheid van de binnenstad bepalen. De gemeente
Dordrecht zet voor de binnenstad dan ook in op het uitbreiden van het aantal plekken in
parkeergarages. De maatregelen in dit voorstel gaan voornamelijk in op het beter, eerlijker en
efficiënter benutten van de bestaande parkeercapaciteit op straat.
Om het parkeren gestructureerd te laten verlopen, is in de jaren '80 vergunninghoudersparkeren
ingevoerd. In de loop der tijd is het vergunninghoudersgebied stukje bij beetje uitgebreid om in de
pas te blijven lopen met de groeiende mobiliteit. Op dit moment levert de afstemming tussen vraag
en aanbod van parkeervergunningen problemen op. De kern van het probleem wordt gevormd
doordat de vraag naar parkeervergunningen in de historische Binnenstad (m.n.
vergunninghouderssector 1) groter is dan het beschikbare aantal parkeervergunningen. Dit heeft de
volgende effecten:
1. Lange wachtlijst (en grote loopafstanden bij alternatieve vergunning)
Het gevolg van de grote vraag naar parkeervergunningen is dat er een lange wachtlijst bestaat met
bewoners en bedrijven die wachten op een vergunning voor sector 1. De doorlooptijd van de
wachtlijst is momenteel enkele jaren en er staan meer dan 200 mensen op deze lijst. Met name voor
mensen die nieuw komen wonen of bedrijven die zich gaan vestigen in Dordrecht is het vervelend
dat een parkeervergunning voor de eigen sector jaren op zich laat wachten. Mensen op de wachtlijst
voor een parkeervergunnïng voor sector 1 krijgen nu (tijdelijk) een vervangende vergunning in een
alternatieve sector in de 198 eeuwse Schil (sector 11, 12, 10 en 15), totdat er een
parkeervergunning vrijkomt in (de eigen) sector 1. Dit heeft een relatief grote loopafstand van auto
tot bestemming tot gevolg.
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2. Parkeeroverlast in 19" eeuwse Schil
Mede door het uitgeven van alternatieve vergunningen in de vergunninghouderssectoren in de Schil,
is het vergunningplafond ook hier bijna bereikt waardoor veel bewoners van de Schil moeite hebben
met het vinden van een vrije parkeerplaats. Daarnaast kent de 19" eeuwse Schil geen
parkeerregulering in de avonduren {slechts tot 18.00 uur). Hierdoor ontstaat er een olievlekwerking
van bewoners en bezoekers uit sector l (waar tot 22.00 uur parkeerregulering geldt) die 's avonds
na 18.00 uur gratis en zonder vergunning in de Schil parkeren. Ook dit is inmiddels een structureel
verschijnsel en levert veel overlast op voor bewoners in de Schil, voornamelijk in de gebieden die
direct grenzen aan de Binnenstad.
3. Parkeerdruk en zoekverkeer in historische Binnenstad (en grote loopafstanden bij vergunning in
eigen sector)
Mensen met een parkeervergunning voor de historische Binnenstad (sector 1) hebben in principe de
kans om vlakbij de woning te parkeren. Echter, de parkeerdruk is op diverse plaatsen binnen sector 1
zo groot dat ook voor mensen met een vergunning voor de eigen sector 1 vaak grote loopafstanden
onontkoombaar zijn. Daarnaast levert de hoge parkeerdruk veel zoekverkeer op, dat door de stad rijdt
op zoek naar een vrije parkeerplaats. De pollers, die sector 1 als het ware verdelen in kleinere
gebieden (lobben, compartimentering), zorgen ervoor dat vergunninghouders dan moeten omrijden.
De hoge parkeerdruk in de historische Binnenstad zorgt er ook voor dat het voor bezoekers lastig is
om een vrije parkeerplaats te vinden.
4. Onevenwichtige verdeling parkeervergunningen
Het huidige vergunningensysteem speelt niet in op de verschillen in parkeerdruk die gedurende de
dag optreden. Overdag zijn er namelijk soms lege plaatsen te vinden, omdat veel bewoners met een
parkeervergunning dan niet aanwezig zijn. Vooral bedrijven willen juist gedurende deze "dal"uren
kunnen parkeren met een parkeervergunning. Op dit moment bestaat er echter geen specifieke
parkeervergunning voor deze uren, waardoor deze mensen tussen alle andere vergunningaanvragers
op de wachtlijst komen. Overigens kunnen ook zij wel een alternatieve vergunning krijgen in de 19B
eeuwse Schil, wat de parkeerdruk ook hier weer vergroot en grote loopafstanden voor de
vergunninghouder inhoudt.
5. Onnodig grote vraag door vervuiling van het vergunningenbestand
Wegens technische beperkingen van het huidige vergunninghouderssysteem is het in de loop der
jaren voorgekomen dat er vergunningen zijn uitgegeven aan mensen en bedrijven die daar volgens
het huidige parkeerbeleid geen recht (meer) op hebben. Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf
volgens de Parkeerbeleidsregels in aanmerking komt voor maximaal twee parkeervergunningen, maar
er bedrijven zijn waaraan toch meer dan twee parkeervergunningen zijn verleend. Het huidige
vergunninghouderssysteem kent geen technische koppeling met het registratiesysteem van de Kamer
van Koophandel. Daarnaast worden lopende vergunningen halfjaarlijks automatisch verlengd zonder
dat er opnieuw moet worden aangetoond dat men aan de voorwaarden voor een vergunning voldoet.
Deze vergunningvraag drukt dus onnodig op de totale vergunningvraag. Maar omdat deze
vergunningen al tijden zijn verleend is het juridisch gezien lastig om ze in te trekken. Dit zal bij de
implementatie van de nieuwe parkeerregels juridisch worden uitgewerkt.
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2.2

Overmaat en diversiteit aan regels

Al in de jaren '80 is gestart met het invoeren van parkeerregulering. Het parkeerreguleringsgebied is
in de loop der tijd gegroeid. Ook is er veel maatwerk geleverd om zoveel mogelijk te voldoen aan
wensen van belanghebbenden. Het gevolg hiervan is dat er een "lappendeken" aan regels is
ontstaan. Zo kan het voorkomen dat op een kruispunt vier zijstraten samenkomen waar verschillend
regimes gelden (in tijdsduur, tarief en tijd van de dag). De verschillen in parkeervorm (alleen betaald
of vergunninghoudersparkeren of juist mengvorm), duur (maximaal 1, 2, 4, 5 uur of een hele dag) en
tariefstelling en ook de verschillende dagvergunningen (zoals voor hotelgasten, brandweer,
congresbezoekers en schippers) zorgen voor onduidelijkheid en komen onvoldoende tegemoet aan de
beleidsuitgangspunten. Sommige specifieke regelingen zijn destijds opgesteld voor een bepaalde
straat of gebied. Deze regelingen werken op zichzelf gezien prima en bewoners zijn er vaak tevreden
over. Door het veelvoud van dergelijke bijzondere regelingen levert dit binnen het gereguleerde
gebied op gebiedsniveau juist problemen op ten aanzien van duidelijkheid en handhaving. Ook kost
het onevenredig veel tijd en kosten om de regeling te beheren en te interpreteren. De gouden van
80-20 regel is een 20-80 regel geworden. Met de nieuwe parkeerregels komen de meeste bijzondere
regelingen te vervallen en worden de algemene regels vereenvoudigd, zodat alle gebruikers
(bewoners, bezoekers, werknemers en handhavers) weten wat en wanneer van hen verwacht wordt.
Hiermee wordt de gezonde 80-20 regel hersteld.
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3

Visie op de aanpak, doelstelling en beoogd resultaat

3.1

Visie

Parkeren vormt een belangrijk onderdeel voor de bereikbaarheid van Dordrecht. De visie op parkeren
is gebaseerd op het Mobiliteitsplan Dordrecht, waarin de koers voor verkeer en mobiliteit in
Dordrecht is uitgezet.
De visie op het aanpakken van de problemen gaat uit van de volgende principes:
regels eenvoudiger en eenduidiger;
sturend parkeerbeleid.
Beiden tegen achtergrond van de visie van een bereikbare én leefbare binnenstad en 19e eeuwse
Schil.
Regels eenvoudiger en eenduidiger
Parkeren in een binnenstad is een complex geheel. Bij elke parkeerplaats kan een groot aantal vragen
gesteld worden: Mag ik hier wel parkeren? Heb ik een vergunning nodig of moet ik een kaartje
kopen? Hoe lang mag ik hier parkeren? Tot hoe laat moet ik betalen? Hoeveel moet ik betalen? Het is
niet mogelijk om hierop één antwoord te geven dat op elke locatie van toepassing is. Daarvoor is een
binnenstad simpelweg te complex. Als het parkeren bijvoorbeeld overal even duur zou zijn, zou
iedereen een plaats zoeken zo dicht mogelijk bij de bestemming en als er geen beperking zou worden
gesteld aan de maximum parkeertijd zou je voor een korte boodschap geen plaats dicht bij de
bestemming vinden maar ver moeten lopen. Desondanks is het wel van belang dat de regelgeving zo
veel mogelijk wordt vereenvoudigd en vooral dat het duidelijk is voor de parkeerder wat er van hem
wordt verwacht.
Sturend parkeerbeleid

Er wordt een sturend parkeerbeleid gevolgd, waarbij vooral gestuurd wordt door middel van tarieven.
In dit verband is het van belang dat de gemeente zo veel mogelijk grip heeft op de tarieven, ook van
de parkeergarages. De sturing verschilt daarbij per doelgroep. Grofweg wordt ingezet op de volgende
koers:
bewoners in eigen buurt (inpandig of op straat) waarbij gestreefd wordt naar de beschikbaarheid
van in ieder geval één parkeerplaats nabij de woning;
bij nieuwbouw parkeren op eigen terrein / inpandig;
bedrijven op straat / in garage;
woon-werkverkeer parkeren op (loop)afstand van het werk (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een looptijd van 10 minuten}, waarbij gestreefd wordt naar parkeren in
parkeergarages en waarbij de parkeerlocaties gekoppeld zijn aan de aanrijdroute;
bezoekers van detailhandel en horeca een keuzevrijheid in parkeren: voor ultrakort parkeren
{runshoppen) beperkt aantal parkeerplaatsen op straat voor relatief hoog tarief, voor langer
parkeren (funshoppen) parkeren in parkeergarages voor relatief laag tarief.
In het algemeen geldt dat parkeren in de parkeergarages goedkoper is dan op straat. Voor het
parkeren op straat geldt: hoe dichter bij het centrum hoe hoger het tarief. De parkeerduurbeperking
wordt, op een aantal plekken na, opgeheven.

3.2

Doelen

Voordat er oplossingen worden aangedragen voor de problemen die zich in Dordrecht voordoen is
het van belang stil te staan bij wat het doel is van de oplossingen. Waarnaar wordt gestreefd? Wat
moeten de maatregelen opleveren? Waar zit de winst?
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Als doelen kunnen worden geformuleerd:
Het faciliteren van de parkeervraag op een zodanige manier dat de parkeerwensen van
verschillende doelgroepen zo veel mogelijk in elkaar grijpen en er optimaal gebruik wordt
gemaakt van de schaarse ruimte. Gedurende verschillende tijden van de dag kunnen bepaalde
doelgroepen worden gestimuleerd / gestuurd om minder tijdens de drukke en meer op rustige
tijden te parkeren. Op deze wijze wordt het voor zowel bewoners als bedrijven als bezoekers
makkelijk(er) om een vrije parkeerplaats te vinden, binnen beperkte loopafstand.
Het beschikbaar stellen van in ieder geval één parkeervergunning per zelfstandige woning /
bedrijf waarmee op korte loopafstand geparkeerd kan worden en die op korte termijn beschikbaar
is.
Het beperken van parkeeroverlast in de 19° eeuwse Schil.
Het duidelijk kunnen overbrengen aan parkeerders wat er van hen verwacht wordt ten aanzien
van hun parkeergedrag. Bijvoorbeeld: Ga je een dagje shoppen? Parkeer dan in een van de
garages, relatief goedkoop en mogelijk voor een langere periode, maar wel iets verder weg. Ga je
even een videoband inleveren? Parkeer dan voor de deur, maar dan wel maximaal een half uur en
voor een hoog tarief.
En tenslotte dat de nieuwe parkeerregels bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
binnenstad en 19* eeuwe Schil.

3.3

Beoogd resultaat

De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot het terugdringen van de totale vraag naar
parkeervergunningen en het vergroten van het aanbod aan parkeerplaatsen waar vergunninghouders
kunnen parkeren. Als resultaat kunnen de vergunninghouders in hun eigen sector parkeren, is er voor
iedereen (direct) een eerste parkeervergunning beschikbaar en hebben de sectoren in de 19a eeuwse
Schil geen parkeeroverlast meer van parkeerders uit een andere sector.
Daarnaast kunnen er meer zakelijke beperkte parkeervergunningen worden uitgegeven, dat wil
zeggen vergunningen waarmee geparkeerd mag worden op werkdagen tijdens kantooruren.
Bezoekers worden door middel van tariefsturing naar parkeergarages verwezen, op een dusdanige
wijze dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Tevens wordt het parkeren voor bezoekers
eenvoudiger en begrijpelijker.
Om de wijzigingen door te voeren en het parkeerbeleid vast te leggen, zijn tevens een nieuwe
Parkeerverordening, een nieuwe Verordening Parkeerbelastingen en nieuwe Parkeerbeleidsregels
opgesteld. Daarnaast moet een aantal aanwijzingsbesluiten worden genomen. Hierbij moet worden
gedacht aan gebiedsaanduidingen en besluiten waarmee het aantal uit te geven vergunningen per
sector wordt bepaald.
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4

Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse
Schil: oplossingsrichtingen

Bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen zoals ze zijn genoemd in hoofdstuk 2 zijn de
volgende oplossingsrichtingen voorgesteld:
1. inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden;
2. uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden;
3. aanpassen wijze van vergunningverlening;
4. herverdelen vergunninghouderssectoren;
5. gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 198 eeuwse Schil;
6. afstemmen en combineren verschillende typen parkeerders;
7. sturen op tarief, hoe dichter bij het centrum hoe meer het kost.
De maatregelen die in dit hoofdstuk worden voorgesteld vormen een samenhangend geheel aan
maatregelen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het pakket is zo samengesteld dat het de
geconstateerde parkeerproblemen zo veel mogelijk aanpakt. De meeste maatregelen grijpen in elkaar
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een aantal maatregelen is noodzakelijk om het gestelde
doel te bereiken, een aantal maatregelen kan in verschillende varianten worden toegepast.
De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd, waarbij een overgangsregeling van toepassing is. Bij de
invoering zal een team permanent klaar staan om niet te voorziene zaken gelijk op te lossen. Hierbij
zal duidelijk worden gemaakt wie waar verantwoordelijk voor is, zodat indien er problemen ontstaan
de lijntjes kort blijven en snel tot oplossingen gekomen kan worden.

4.1

Inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden

Op dit moment is de vraag naar parkeervergunningen voor de historische Binnenstad (sector 1}
simpelweg te groot voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen en ook in de overige sectoren komt
het vergunningenplafond in zicht. Om de parkeerproblemen te verminderen is het noodzakelijk om
het aantal parkeerplaatsen te vergroten en/of het aantal uit te geven vergunningen in te perken,
zodat er zowel voor bezoekers als vergunninghouders voldoende parkeermogelijkheden zijn.
Vanuit de gemeente wordt al enige jaren gewerkt aan de verruiming van het aantal
parkeermogelijkheden voor de binnenstad. Zo zijn er diverse studies verricht naar de realisering van
parkeergarages in en rondom de binnenstad. Als gevolg van milieuwetgeving heeft de bouw van de
parkeergarage Achterom vertraging opgelopen. De gemeente voert momenteel een nadere studie uit
naar de uitwerking van parkeergarage Steegoversloot. Tevens studeert de gemeente op een locatie
voor een gebouwde voorziening in het noord-oost kwadrant van de stad. Daarnaast voert de
gemeente onderhandelingen over de parkeergarage Visstraat om die in eigendom en beheer te
verkrijgen. Hiermee is het mogelijk circa 170 extra parkeerplaatsen voor belanghebbendenparkeren in
het kernwinkelgebied te verkrijgen. Ook voor de locatie Blekersdijk/Vrieseweg worden de
mogelijkheden bekeken om de capaciteit voor het parkeren in de binnenstad uit te breiden.
Naast het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen worden de volgende maatregelen voorgesteld
om de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden in te perken.
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Voorgestelde maatregelen
1. Voorgesteld wordt om van één vergunning per bewoner terug te gaan naar maximaal twee
vergunningen per zelfstandige woning. In de huidige regeling komt iedere bewoner die een
voertuig op zijn naam heeft in aanmerking voor een parkeervergunning in de sector waarin hij
woonachtig is. Voor bedrijven geldt dezelfde regeling bij het aanvragen van de zakelijke
vergunning {maximaal 2 vergunningen per bedrijf, waarbij geldt dat de tweede zakelijke
vergunning alleen als beperkte zakelijke vergunning wordt uitgegeven).
Een zelfstandige woning is een woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan
bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning. Bij de
definitie van het begrip zelfstandige woning is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande
jurisprudentie. Het is een woning met:
— eigen (afsluitbare) voordeur en huisnummer;
— eigen badkamer (minimaal voorzien van een toilet en douche);
— eigen kookgelegenheid (minimaal voorzien van één meter aanrecht met keukenkastje en
een geaard stopcontact voor de koe/kast).
Zodra één van bovengenoemde voorzieningen gedeeld moet worden, is er geen sprake van een
zelfstandige woning. Dit laatste wordt opgenomen in de toelichting op de Verordening. Wanneer
bewoners of bedrijven door middel van een eigen huurcontract kunnen aantonen dat zij wel los
van elkaar wonen of werken kan worden afgeweken van bovenstaande definitie. Deze
uitzondering is specifiek opgenomen voor kamer- of etagebewoners of bedrijfsverzamelgebouwen
waar bijvoorbeeld de voordeur wordt gedeeld. Voor bedrijven zijn in de beleidsregels aanvullende
criteria opgenomen. Wanneer er op één adres bijvoorbeeld meerdere B. V. 's zijn gevestigd wil dit
niet direct zeggen dat zij meer dan twee vergunningen kunnen krijgen. De bedrijven moeten dan
onder meer kunnen aantonen dat zij in een andere branche werkzaam zijn, eigen personeel
hebben, een eigen directie en apart zijn ingeschreven 'm het handelsregister.
Op dit moment staat 0,7% van de uitgegeven bewonersvergunningen geregistreerd op een adres
waar al twee bewonersvergunningen zijn uitgegeven. Deze regeling heeft dus slechts voor een
beperkt aantal mensen nadelige consequenties. Voor de toekomst is deze regeling noodzakelijk
om het aantal uit te geven vergunningen in te perken.
2.

In de huidige regeling is er geen onderscheid in vergunningtarieven tussen de eerste en tweede
vergunning die verleend is voor eenzelfde zelfstandige wooneenheid. Voorgesteld wordt om een
eerste vergunning uit te geven tegen een laag tarief (in lijn met het huidige tarief). Het is immers
een basisvoorziening die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Een tweede vergunning wordt
uitgegeven voor een hoger tarief. Het hogere tarief voor de tweede vergunning geeft uitdrukking
aan de schaarse parkeerruimte in de binnenstad en 19e eeuwse Schil. Daarnaast is een tweede
auto niet voor iedereen een noodzakelijke voorziening. Op deze manier wordt het hebben van een
tweede auto onaantrekkelijker gemaakt of wordt men gestimuleerd een alternatief te zoeken voor
het parkeren van de tweede auto {Zoals een commercieel abonnement voor een parkeergarage of
parkeren "op afstand" en gebruik maken van een van de twee gratis parkeerterreinen:
Energiehuis en Weeskinderendïjk). Voor bedrijven geldt dat men als eerste vergunning kan kiezen
voor een beperkte {geldig gedurende werkdagen tot 19.00 uur) of een onbeperkte vergunning
(hele week geldig), voor een tarief dat in lijn ligt met het huidige tarief. Een tweede vergunning is
alleen mogelijk in de vorm van een beperkte vergunning. Het tarief van de tweede vergunning is
gelijk aan het tarief van de onbeperkte eerste vergunning. Deze prijs vormt tevens een opmaat
voor een commercieel abonnement in de parkeergarage.
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Totstandkoming van de nieuwe tarieven:
Bij vergelijking van de Dordtse vergunningtarieven met tarieven in andere gemeentes valt op
dat vooral de tarieven voor bewonersvergunningen iets onder het gemiddelde liggen (zie
bijlage 9). De tarieven voor zakelijke vergunningen, vooral de onbeperkte vergunningen,
liggen in lijn met wat andere gemeentes hanteren (zie bijlage W).
De huidige tarieven voor de parkeervergunningen zijn niet gewijzigd sinds januari 2002 (zie
bijlage 5). Bij de nieuwe tarieven wordt rekening gehouden met een indexering naar 2006.
De tarieven voor de bewoners in de 19e eeuwse Schil worden gelijk getrokken met die in de
binnenstad, daarom hebben zij eenmalig een wat grotere stijging. Het zijn vooral de tarieven
voor de tweede vergunning die relatief veel stijgen. Dit is echter een bewuste keuze in het
beleid van de gemeente. Er wordt in het nieuwe parkeerbeleid gestuurd op tarieven waarbij
de tweede vergunning twee keer zo duur is dan de eerste vergunning.
Voorstel voor de tarieven:
Een eerste bewonersvergunning per zelfstandige woonruimte kost €12,50 per maand, een
tweede bewonersvergunning kost € 25,- (zie ook bijlage 5).
Een eerste zakelijk beperkte vergunning geldig van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00
uur kost € 25,- per maand, een tweede zakelijke beperkt vergunning kost € 50,-.
Daarnaast is het mogelijk om de eerste zakelijke vergunning in een onbeperkte variant (de
hele week geldig) aan te vragen. Deze vergunning kost €50,- per maand.
Het tarief wordt gehanteerd als zijnde een maandtarief. De vergunning dient echter wel per
halfjaar te worden voldaan. Bij verhuizingen wordt het bedrag naar rato van het aantal
opgebruikte maanden berekend.
De tarieven voor zakelijke vergunningen zijn vergeleken met andere gemeenten. Daaruit blijkt
dat de te hanteren tarieven gemiddeld zijn. Een tariefsdifferentiatie tussen de eerste en
tweede vergunning weerspiegelt het feit dat parkeerruimte schaars is.
3. Voorgesteld wordt om de parkeergelegenheid op eigen terrein (POET) in mindering te brengen op
het aantal te verkrijgen vergunningen. Wanneer een bewoner of een bedrijf "een eigen
parkeerplaats heeft of de mogelijkheid heeft daarover te beschikken" wordt het aantal POETplaatsen in mindering gebracht op het totale aantal vergunningen waarvoor men in aanmerking
komt. Is er één parkeerplaats op eigen terrein, dan vervalt de mogelijkheid tot een éérste
vergunning. De vergunning die vervolgens aangevraagd kan worden heeft de kenmerken van een
tweede vergunning. Bedrijven kunnen in het geval van een tweede vergunning alleen een zakelijk
beperkte vergunning aanschaffen. Tevens wordt de tweede vergunning alleen verleend als er nog
ruimte is in de sector. Deze tweede vergunning wordt overigens wel uitgegeven voor het tarief
waarvoor eerste vergunningen worden verleend. Heeft men twee POET dan kan men geen
vergunning meer krijgen.
Definitie van POET
De potentiële mogelijkheid hebben een personenauto te kunnen parkeren op een andere dan openbare
(parkeer)plaats, zoals een garage, c ar port of toerit.
A. Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:
1. Een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik
gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
2. Een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de
bouwvergunning, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat
deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres van de aanvrager;
3. Een parkeerplaats die vermeld staat in het namens burgemeester en wethouders door [persoon]
vastgestelde overzicht van POET, dat ter inzage ligt bij [plaats, kenmerk]
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B. Een parkeerplaats als bedoeld in artikel A lid 1 wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd
indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Een parkeerplaats op een terrein (oprit) dient ten minste 2.30 meter breed en 5,50 meter lang te
zijn;
2. Een parkeerplaats in een garage dient ten minste 2.65 meter breed en 5.50 meter lang te zijn;
3. Voor parkeerplaatsen in een parkeergarage of op een parkeerterrein gelden de in leden 1 en 2
genoemde voorwaarden niet.
C. Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet beschouwd een parkeerplaats:
1. Welke niet geschikt is voor LPG, indien do aanvrager eigenaar of houder is van een voertuig dat op
LPG rijdt;
2. Welke buiten toedoen van de aanvrager tijdelijk niet beschikbaar is voor het parkeren van het
voertuig van de aanvrager.
D. Indien een aanvrager over een parkeerplaats op eigen terrein beschikt welke hij (om welke reden
dan ook) aan een derde ter beschikking heeft gesteld, wordt deze parkeerplaats voor de toepassing
van deze beleidsregels voor de aanvrager als een parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. Indien
het besluit tot invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied ïn werking is getreden, wordt
een parkeerplaats die door een aanvrager aan een derde ter beschikking is gesteld voordat de
inwerkingtreding heeft plaatsgevonden, gedurende een periode van 12 maanden na deze
inwerkingtreding, niet als een parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. De aanvrager dient in
bovengenoemd geval door middel van een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst aan te tonen dat
hij niet over de parkeerplaats kan beschikken en dat hij de parkeerplaats aan een derde ter
beschikking heeft gesteld.
E Indien er op een eigen terrein of in een garage zoals bedoeld in artikel A lid 2, parkeerplaatsen
beschikbaar zijn of komen, huur dan wel koop, worden deze geacht beschikbaar te staan aan de
bewoners die het langst op het betreffende adres waarvoor de parkeerplaats bestemd is, staan
ingeschreven.
Toelichting ad D: Het betreft hier een overgangsperiode: tot 12 maanden na de inwerkingtreding van
deze beleidsregels wordt POET die reeds voor de inwerkingtreding van de beleidsregels aan derden ter
beschikking zijn gesteld, niet meegenomen afs POET voor de aanvrager. Na de periode van 12
maanden, waarin de aanvrager de mogelijkheid heeft gekregen de beschikkingstelling in te trekken,
geldt het wel als POET voor de aanvrager.

De vaststelling van POET gebeurt allereerst op basis van een eigen verklaring van het wel of
niet hebben van POET door de vergunningaanvrager bij het invullen van het
vergunningaanvraagformu/ier. Alle vergunningaanvragen worden getoetst door de gemeente op
basis van een onderzoek naar Parkeren op eigen terrein. Op basis van een inventarisatie op
straat en Kadastrale informatie wordt een overzicht met POET opgesteld. D/t onderzoek wordt
periodiek bijgewerkt. Voor mensen die een nieuwe vergunningaanvraag hebben ingediend
waarop verklaard is dat ze geen POET hebben, maar waar in het onderzoek toch wordt
geconstateerd dat er POET bestaat, wordt de parkeervergunning direct ingetrokken. In dat
geval worden 1 jaar lang eventuele nieuwe aanvragen geweigerd. Na dit jaar wordt een
aanvraag weer in behandeling genomen, met de kans dat de aanvraag onderaan de wachtlijst
komt.
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4. In de huidige regelgeving komen vergunningaanvragen, wanneer het vergunningplafond is
bereikt, op de wachtlijst voor een vergunning in de eigen sector. Deze mensen komen tevens in
aanmerking voor een vervangende vergunning in een alternatieve sector. Voorgesteld wordt om
geen vergunningen meer uit te geven in alternatieve sectoren, maar iedere sector te laten
voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Deze maatregel is noodzakelijk om de parkeerproblemen in
de Schil op te lossen. Door het uitgeven van alternatieve vergunningen in de Schil is in deze
sectoren namelijk het vergunningenplafond bijna bereikt.
5. In de huidige regelgeving zijn diverse typen vergunningen opgenomen (zoals een zakelijke
vergunning en een bewonersvergunning). Er is geen beperking gesteld aan de combinatie van
verschillende vergunningen. Voorgesteld wordt om per adres maximaal één eerste vergunning en
één tweede vergunning uit te geven. Dit betekent dus dat als voor een bepaald adres reeds een
dienstenvergunning, een bewonersvergunning of een zakelijke vergunning is verleend of een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is aangelegd er geen eerste bewoners- of zakelijke
vergunning meer kan worden verleend. Wel kan er een tweede vergunning worden aangevraagd,
6. Op dit moment kunnen bewoners van de Schil per kwartaal 1 5 bezoekerskaarten per woning
afnemen {3 uur geldig, € 1,- per stuk}. Tevens loopt er een proef met bezoekerskaarten in het
havengebied/Bleijenhoek (5 per woning, 3 uur geldig, € 1 , - per stuk). In verband met de
herverdeling van de vergunninghouderssectoren, waarbij een gedeelte van de Schil wordt
samengevoegd met een gedeelte van de Binnenstad is het noodzakelijk om de huidige regeling
aan te passen. De mogelijkheid tot het gebruiken van bezoekerskaarten wordt sterk uitgebreid.
Aangezien alle bewoners van het gereguleerde gebied, en dus ook de gehele binnenstad, gebruik
kunnen maken van bezoekerskaarten. Het aantal te verstrekken bezoekersvergunningen per
kwartaal wordt voor zowel de inwoners van de Binnenstad als de Schil gelijk getrokken naar 10
per woning per kwartaal. De bezoekerskaart blijft in alle sectoren € 1,- per stuk kosten, het
huidige tarief. Het aantal van 10 kaarten is gebaseerd op het huidige gebruik. Gezien de grote
uitbreiding van het gebied waar de bezoekerskaarten gebruikt kunnen worden is het niet
wenselijk direct met een hoger aantal te starten. Het is lastig in te schatten wat het effect van
het gebruik van de kaarten is. Het gebruik van de bezoekerskaarten wordt gemonitoord om te
kunnen bezien of het aantal later bijstelling behoeft. Een toekomstige uitbreiding van het aantal
kaarten naar 15 per kwartaal voor het gehele gebied behoort tot de mogelijkheden.
Uit zowel de inspraak voor de nieuwe parkeerregels als uit de evaluatie van het Verkeersplan
Binnenstad en het klanttevredenheidsonderzoek parkeren 2006 komt naar voren dat de
bezoekerskaart voldoet aan een behoefte van de bewoners. Tevens blijkt dat er onder
bewoners in de binnenstad (sector 1) een duidelijke behoefte bestaat aan bezoekerskaarten,
terwijl zij nu niet over deze kaarten kunnen beschikken. In de nieuwe parkeerregeling wordt
hierin nu voorzien. Het aantal te verstrekken bezoekersvergunningen per kwartaal zal hierbij
gelijk worden getrokken tot 10 per kwartaal voor alle inwoners (Binnenstad en Schil).
Hiermee wordt het gebruik van de bezoekerskaart naar alle sectoren uitgebreid. Uit het
klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 20O6 blijkt dat maar 22% van de bewoners het
maximaal aantal bezoekerskaarten koopt en 50% een deel van dit aantal. Het kunnen kopen
van tien bezoekerskaarten sluit daarmee aan op de behoefte van het grootste deel van de
bewoners. Gezien de aantallen uitgegeven vergunningen en het gebruik ervan worden geen
problemen verwacht. Voorgesteld wordt om op termijn te zoeken naar een klantvriendelijkere
vorm van bezoekerskaarten, zoals een chipkaart.
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7. In de huidige regelgeving bestaan er diverse tijdelijke dagvergunningen voor specifieke
doelgroepen: hotelgasten, brandweer, congresbezoekers en schippers. Deze zijn geldig voor één
of meer etmalen of voor één of meer kalenderdagen, met een maximum van vier. Het nadeel van
deze vergunningen is dat ze kostbaar, fraudegevoelig en moeilijk te controleren zijn. Tevens
bestaan er maand- en jaarkaarten die slechts beperkt worden verkocht. De diversiteit aan
vergunningen maakt de regelgeving en handhaving ervan complex. Voorgesteld wordt om al deze
vergunningen af te schaffen. Door invoering van mengvorm en onbeperkte parkeerduur kan
eenvoudig worden geparkeerd. Daarnaast kan er op straat tussen 22.00 en 9.00 uur gratis
geparkeerd worden. Ook de persoonlijke parkeermeter kan als alternatief voor dagvergunningen
gebruikt worden.

4.2

Uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden

Vanzelfsprekend zijn er grote verschillen in parkeerdruk gedurende de dag. Op plaatsen met
overwegend woningen is met name 's avonds de parkeerdruk hoog en zijn er overdag lege plaatsen
te vinden (zgn. "daluren"). Het is wenselijk om deze parkeercapaciteit beschikbaar te stellen aan
bedrijven die juist tijdens deze uren willen parkeren.
Voorgestelde maatregel
1. Ten aanzien van zakelijke vergunningen geldt op dit moment het volgende. Een bedrijf komt in
aanmerking voor één zakelijke vergunning. Indien een bedrijf aantoont dat een tweede
vergunning noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering kan maximaal een tweede vergunning
worden verleend. Voorgesteld wordt dat per bedrijf één zakelijke vergunning op straat verleend
kan worden, waarbij de keuze is voor beperkt (ma. / vr. 9.00 uur - 19.00 uur geldig) of
onbeperkt (hele week geldig). De tweede vergunning wordt verstrekt voor een hoger tarief (zie
4.1) en alleen als zakelijk beperkt. Voor het geval er parkeergelegenheid op eigen terrein
aanwezig is, geldt de regeling die beschreven is onder 4.1.3.
Een groot voordeel voor ondernemers is dat zij voortaan gemakkelijker over een tweede
zakelijk (beperkte) vergunning kunnen beschikken. Nu kunnen ondernemers alleen een
tweede zakelijk beperkte vergunning krijgen indien zij de noodzaak voor de bedrijfsvoering
kunnen aantonen. Doordat een aantal bedrijven hoofdzakelijk gedurende kantoortijden gebruik
maakt van hun zakelijke parkeervergunning, zal naar verwachting een groot aantal bedrijven
kiezen voor een "beperkte vergunning". Dit verlicht de parkeerdruk tijdens de piekuren.
Opgemerkt dient te worden dat het beleid van de gemeente Dordrecht ten aanzien van het
verschaffen van zakelijke parkeervergunningen zowel in het bestaande als in het nieuwe
beleid gericht is op de parkeer/raag die vanuit de zakelijke bedrijfsvoering ontstaat. Woonwerk verkeer valt niet onder deze omschrijving. Voor woon-werk verkeer geldt dat wordt
ingezet op de volgende koers: parkeren op (foop)afstand van het werkf waarbij gestreefd
wordt naar parkeren in parkeergarages en waarbij de parkeerlocaties gekoppeld zijn aan de
aanrijdroute. Oftewel, woon-werk verkeer hoeft niet persé voor de deur te kunnen parkeren.
Het aantal werknemers per bedrijf speelt dan ook geen rol ten aanzien van het aantal
mogelijke parkeervergunningen, voor alle bedrijven is het maximum 2. Veel ondernemers
geven ook aan dat het niet wenselijk is dat de schaarse parkeerplaatsen op straat worden
bezet door parkeerders met een zakelijke parkeervergunning. Men heeft liever dat bezoekers /
winkelend publiek van deze plaatsen gebruik kunnen maken.
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De huidige zake/ijk beperkte vergunning is doordeweeks geldig tot 22.00 uur. Dit wordt nu
tot 19.00 uur, zodat voor parkeren in de avonduren een zakelijk onbeperkte vergunning nodig
is. Door deze beperkte geldigheidsduur kunnen meer zakelijk onbeperkte vergunningen
worden uitgegeven, aangezien dan een groot deel van de bewoners die over een
bewonersvergunning beschikt niet aanwezig is (da/uren). Hierdoor is uitbreiding van de
uitgifte van deze zakelijk beperkte parkeervergunning mogelijk, zonder de parkeerdruk in een
gebied te verhogen op de piekmomenten ('s avonds en in het weekend). Juist wanneer
bewoners weer thuis komen, is de zakelijk beperkte vergunning niet meer geldig, zodat deze
parkeerders elkaar afwisselen.
Op basis van de inspraakreacties van de ondernemers in de binnenstad is kritisch gekeken
naar de geldigheid van de beperkt zakelijke vergunning. Op basis van parkeerte/lingen is
geconcludeerd dat een geldigheid tot 19.0O uur niet tot grote problemen zal leiden wanneer
bewoners en houders van zakelijk beperkte vergunningen tegelijk parkeren. Een langere
geldigheidsduur is echter niet mogelijk zonder problemen in de parkeerdruk te veroorzaken.

4.3

Aanpassen wijze van vergunningverlening

De vergunningverlening zal moeten worden aangepast aan de maatregelen die de vraag naar
vergunningen inperken (bijvoorbeeld bedrijven of woningen met POET krijgen in de toekomst minder
vergunningen). Daarnaast worden vergunningen op dit moment uitgegeven op volgorde van eerste
aanvraag. Huishoudens die al jarenlang meerdere vergunningen voor de eigen sector hebben,
behouden deze vergunningen ieder nieuw vergunninghalfjaar, terwijl huishoudens die voor het eerst
een vergunning aanvragen onderaan de wachtlijst komen {voor sector 1} en jarenlang niet in de eigen
sector kunnen parkeren. Het is gewenst om bewoners en bedrijven vanaf het moment dat ze in
Dordrecht komen wonen of zich vestigen de mogelijkheid te bieden om over in ieder geval één
vergunning te beschikken en ervoor te zorgen dat zij niet meer jarenlang op een parkeervergunning
hoeven te wachten.
Tevens geldt dat op basis van de regelgeving zoals die de afgelopen jaren is geweest vervuiling is
opgetreden in het vergunninghoudersbestand, waardoor er vergunningen onterecht zijn verleend. Ook
deze situatie is ongewenst en dient te worden aangepakt.
Tenslotte is er op dit moment één wachtlijst waarop zowel bewoners als bedrijven staan. Er is
behoefte aan een nieuw type zakelijke parkeervergunning die geldig is in de "daluren". Aanvragen
voor een dergelijke vergunning dienen apart te worden geregistreerd van aanvragen voor een
bewonersvergunning.
Voorgestelde maatregelen

1. De gestelde maatregelen die de vraag naar parkeervergunningen inperken leveren problemen op
bij vergunninguitgifte als er per zelfstandige woonruimte nu reeds twee of meer vergunningen
aanwezig zijn of geen rekening is gehouden met parkeergelegenheid op eigen terrein.
Uitsterfbeleid biedt onvoldoende soulaas en kan nog tientallen jaren duren. Het is daarom
noodzakelijk aan te kondigen dat de nieuwe regeling van kracht wordt en dat vanaf dat moment
dan nog slechts maximaal twee vergunningen per zelfstandige woonruimte worden verstrekt (de
tweede tegen een hoger tarief). Bewonersvergunningen worden voor een termijn van een halfjaar
verstrekt en na verloop van de termijn, wanneer opnieuw betaling plaatsvindt, automatisch met
weer een halfjaar verlengd. Regelmatig worden de gegevens gecontroleerd.
Het is noodzakelijk dat alle inwoners en bedrijven in Dordrecht opnieuw een aanvraag doen
voor een parkeervergunning. Dit kan helaas niet anders omdat de parkeerregels worden
gewijzigd. Alle aanvragen worden getoetst aan de nieuwe parkeerregels.
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Op deze manier wordt er met een schone lei begonnen, kan de administratie worden
aangevuld met recente bewijsstukken van vestiging en kan het nieuwe systeem van eerste
en tweede vergunningen worden ingevoerd.
Met betrekking tot de bestaande vergunningen geldt dat na afloop van de termijn waarvoor
die vergunningen zijn verleend (tot 1 januari 2007) nieuwe vergunningen worden afgegeven
op basis van het nieuwe beleid cq, de nieuwe Verordening en dat geen sprake is van
stilzwijgende verlenging van de oude vergunningen. In de nieuwe Parkeerverordening wordt
een aantal intrekkingsgronden en een aantal weigeringsgronden opgenomen. Het kan dus
voorkomen dat mensen die op dit moment al jaren een vergunning hebben op grond van de
nu geldende regels, straks niet meer voldoen aan de voorwaarden die aan een
vergunninghouder worden gesteld. Op grond van de weigeringsgronden in de nieuwe
parkeerverordening wordt een nieuwe vergunning aan hen dan geweigerd. Alle betrokkenen
worden tijdig en adequaat op de hoogte gebracht over het overgangsregime.
Voorgesteld wordt om op den duur over te gaan op digitale parkeervergunningen. Met een
dergelijk systeem worden de papieren vergunningen die ieder half jaar opnieuw worden
verstrekt, vervangen door een streepjescode die als het ware op afstand kan worden
opgewaardeerd en ter plaatse door parkeercontroleurs kan worden uitgelezen. De vergunning
kan ook op ieder gewenst moment op afstand worden geblokkeerd. Dit geeft dus altijd een
accurate stand van zaken weer en er rijden geen auto's rond met vergunningen die al zijn
geblokkeerd, maar nog wel achter de voorruit zitten. Voor de gebruiker heeft dit voordelen
omdat betaling en opwaardering automatisch gaan. Daarnaast kan een dergelijk systeem in
de sectoren waar vergunninghouders tevens gebruik maken van een parkeergarage een
goede koppeling zijn tussen straatparkeren en garageparkeren.
2. Voorgesteld wordt om de eerste vergunning altijd direct te verlenen. De tweede vergunning
wordt alleen uitgegeven als er nog ruimte is in de sector op straat.
Het maximaal aantal uit te geven totale vergunningen per sector (ongeacht of het eerste of
tweede of bewoners of zakelijk onbeperkt is) wordt bepaald op basis van het aantal
aanwezige parkeerplaatsen. Dit aantal wordt in beginsel vermenigvuldigd met een factor om
het aantal uit te geven vergunningen te bepalen. Dit aantal aanwezige parkeerplaatsen wordt
ieder half jaar opnieuw vastgesteld, op basis van monitoring. Het college kan op basis van
deze monitoring per sector het maximaal aantal uit te geven vergunningen wijzigen.
Het aantal uit te geven eerste vergunningen hangt af van het aantal aanvragen voor een
eerste vergunning op het peilmoment. (Een aanvraag is ofwel een betaling van een verlenging
ofwel een nieuwe aanvraag. Bij invoering van de nieuwe parkeerregels moet iedereen
eenmalig een nieuwe aanvraag doen.) Is dit aantal aanvragen voor een eerste vergunning
hoger dan het maximaal aantal uit te geven vergunningen krijgt het overschrijdende aantal
een tijdelijke vergunning voor een parkeergarage, voor hetzelfde (lage) tarief. Is het maximum
aantal uit te geven vergunningen met de eerste vergunningen nog niet bereikt, dan wordt
bovenop het aantal aanvragen 10% buffercapaciteit gereserveerd voor eerste
vergunningaanvragen die gedurende het vergunninghalfjaar worden ingediend. Deze
aanvragen kunnen dus direct gehonoreerd worden. Ook deze buffercapaciteit kan jaarlijks
worden aangepast op basis van de werkelijk benodigde bufferruimte van het voorafgaande
jaar.
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Het maximaal aantal uit te geven tweede vergunningen is het maximaal aantal uit te geven
vergunningen verminderd met het aantal uitgegeven eerste vergunningen, inclusief die 70%
buffercapaciteit. Als dit op O of negatief uitkomt worden er geen tweede vergunningen
verstrekt. Wanneer bij beperkte restcapaciteit niet alle aanvragen voor een tweede
vergunning gehonoreerd kunnen worden zal gewerkt worden met een loting. De loting door
een notaris vindt één keer plaats bij de eerste keer dat de tweede vergunningen worden
uitgegeven en er onvoldoende ruimte in de sector aanwezig is om iedereen te kunnen
voorzien van een tweede vergunning. De loting dient zowel om te bepalen wie er op dat
moment een tweede vergunning krijgt toegewezen a/s om de plaats op de wachtlijst te
bepalen. Na deze eerste ronde wordt vervolgens gewerkt met een wachtlijstsysteem, waarbij
nieuwe aanvragen onderaan de wacht/ijst geplaatst worden. Per vergunninghalfjaar wordt
weer gekeken in hoeverre er weer vergunningen kunnen worden uitgegeven aan mensen op
de wachtlijst. Mensen op de wachtlijst dienen wel ieder vergunninghalfjaar voor de peildatum
te bevestigen dat ze op de wacht/ijst willen blijven staan, anders worden ze van de wachtlijst
geschrapt. Op deze manier blijven tevens de gegevens van de aanvrager actueel. Eenmaal
(nieuw) verleende 2e vergunningen worden niet ingetrokken, anders dan op basis van geldige
gronden (bv verstrekken onjuiste informatie).
Voor zakelijk beperkte vergunningen geldt een apart maximaal aantal uit te geven
vergunningen. Dit maximum bedraagt 50% van het aantal verleende bewonersvergunningen
per sector. De factor van 50% is gebaseerd op de huidige vrijstaande parkeercapaciteit
overdag. Aangezien het een aanname is op basis van de nu te maken inschattingen en
omdat er veel wijzigingen op stapel staan die invloed hebben op de parkeervraag is goede
monitoring noodzakelijk, zodat dit percentage zo nodig kan worden aangepast aan de dan
geldende situatie.
De zakelijk onbeperkte vergunningen tellen dus mee in het aantal uitgegeven l*
vergunningen. Het aantal beperkte vergunningen (1* of 2*) telt niet mee in het aantal uit
gegeven r of 2* vergunningen, dus ook niet voor het maximum (aantal beperkt = 50%
bewonersvergunningen). Het kan dus zo zijn dat er geen onbeperkte zakelijke vergunningen
meer verleend worden, maar wel beperkte (1* of 2") zakelijke vergunningen.
3. Voor de uitgifte van de nieuwe parkeervergunningen wordt ingezet op invoering per 1 april
2007. De nieuwe vergunningen worden met behulp van het nieuwe
vergunningenadministratiesysteem Easypark systeem verwerkt en aangemaakt. Op dit moment
wordt gewerkt aan de implementatie van dit Easypark systeem, waarbij de testfase eind oktober
afgerond dient te zijn. De huidige vergunningen lopen per 31 december 2006 af. Dit betekent
dat nog eenmalig de 'oude' vergunningen worden verlengd voor een periode van 3 maanden. In
oktober worden hiertoe de acceptgiro's verstuurd. Na besluitvorming door de gemeenteraad
worden alle vergunninghouders en inwoners van het gefiscaliseerde gebied gevraagd een nieuwe
vergunning aan te vragen volgens de nieuwe regels. Deze worden tussen in de eerste drie
maanden van 2007 verwerkt en per 1 april 2007 uitgegeven. Nieuwe aanvragen die vanaf 1
januari 2007 worden ingediend worden reeds via de nieuwe regels behandeld. De nieuwe
vergunningen die per 1 april worden uitgegeven zijn in eerste instantie voor 3 maanden geldig,
zodat er daarna weer in de pas gelopen wordt met de halfjaarlijkse uitgifte van vergunningen.
Deze 3 maanden worden tevens gebruikt om aan de hand van monitoring de vastgestelde
aantallen uit te geven vergunningen verder te optimaliseren.
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4.

In sectoren waar niet voldoende capaciteit is om twee vergunningen per zelfstandige woonruimte
of bedrijfsruimte uit te geven wordt de aanvraag voor een tweede vergunning op een wachtlijst
geplaatst. Hiervoor wordt géén alternatief in een andere sector aangeboden. Wel kan een
abonnement tegen commercieel tarief in een parkeergarage worden aangevraagd.
Deze maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat parkeeroverlast optreedt in sectoren
waarin zonder de uitgifte van alternatieve vergunningen geen parkeerproblemen zijn.

5. In de huidige regeling staan bewoners en bedrijven op één wachtlijst op datum van aanvraag. In
het vervolg komen er geen wachtlijsten meer voor eerste vergunningen maar, indien nodig per
sector, wel twee aparte wachtlijsten voor aanvragen van tweede vergunningen: bewoners en
zakelijk beperkt. Voor iedere wachtlijst geldt een ander aantal maximum uit te geven
vergunningen.

4.4

Herverdelen sectorindeling parkeren voor vergunninghouders

Sector 1 beslaat nu een relatief groot grondgebied en kent zowel plaatsen waar de parkeerdruk hoog
is (zoals de Boogjes en het kern winkelgebied) als plaatsen waar de parkeerdruk laag is (zoals het
Havengebied). Voor de totale sector 1 is de vraag naar parkeerplaatsen afgestemd op het aanbod,
maar omdat de loopafstanden binnen de sector te groot worden, wordt de parkeerdruk van de
gebieden met een hoge parkeerdruk onvoldoende opgevangen door de gebieden met een lage
parkeerdruk. Het uitgangspunt is om de sectoren zodanig te herverdelen dat iedere sector zijn eigen
broek op kan houden en er een gelijkmatige spreiding plaatsvindt van parkeerders over het gebied.
Voorgestelde maatregelen
1. Het Boogjesgebied en de parkeergarage Spuihaven vormen samen een nieuwe sector (zie bijlage
2). Deze sector bestaat uit de volgende straten: Prinsenstraat {even huisnummers), Slikveld,
Suikerstraat, Boogjes, Molenstraat, Dolhuisstraat, Ruitenstraat, Pelserstraat, Botgenstraat, Kleine
Spuistraat, Belsteeg en Belgracht. Bewoners van het Boogjesgebied kunnen zowel op straat in
hun eigen sector parkeren als in de parkeergarage Spuihaven. Het straatparkeren in het
Boogjesgebied is dan niet langer toegestaan voor bewoners en bedrijven met een
parkeervergunning voor een ander deel van de Binnenstad.
Consequenties van deze wijziging zijn:
een aantal bewoners en bedrijven van de Voorstraat heeft nu een abonnement voor de
parkeergarage Spuihaven; met de nieuwe sectorindeling wordt dit abonnement omgeruiid
voor een parkeervergunning in sector 1;
er moet een technische oplossing komen om de abonnementen voor de parkeergarage
Spuihaven te koppelen aan de parkeervergunningen voor het Boogjesgebied, zodat er geen
misbruik van kan worden gemaakt door op één moment zowel met de vergunning op straat
te parkeren en het abonnement te gebruiken voor parkeren in de garage.
Deze maatregel is noodzakelijk om de parkeerdruk in de huidige sector 1 te verminderen.
2. Het kernwinkelgebied vormt samen met de huidige sector 12 een nieuwe sector. In het
kernwinkelgebied is de vraag naar vergunningen (zowel van bewoners als van bedrijven) veel
groter dan het beperkte aantal parkeerplaatsen dat daar aanwezig is. Een koppeling van dit
gebied met het parkeerterrein Cornelis de Wittstraat (huidige sector 4} is noodzakelijk. Daarnaast
behoort de parkeergarage Dnevriendenhof, waar de gemeente een 100-tal parkeerplaatsen tot
haar beschikking heeft ten behoeve van vergunninghouders, tot de nieuwe sector.
De nieuwe sector bestaat uit de huidige sector 12, waaraan het volgende gebied uit de huidige
sector 1 wordt toegevoegd:
Steegoversloot
Voorstraat
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Grote Spuistraat
Spuiboulevard
Vest
In bijlage 2 is een nieuw sectorkaartje opgenomen.
3. Door de diverse wijzigingen is de huidige naamgeving van de sectoren niet meer logisch. Er
wordt daarom voorgesteld een nieuwe alfanumerieke naamgeving aan te houden (Sector A, B, C,
enzovoorts. De huidige sector 1 zal sector A gaat heten en zo zal verder worden gegaan tot en
met sector G (huidige sector 15). In bijlage 2 is een kaartje met de nieuwe sectorindeling en
naamgeving opgenomen.
4. Het overige gedeelte van de huidige sector l blijft één sector. De knip op de Grote Markt zorgt
voor een natuurlijke verdeling van het aantal parkeerders over beide gedeelten van de sector (het
gedeelte ten westen en het gedeelte ten oosten van de pollers). Om omrijden te voorkomen
zullen belanghebbenden van de westkant wel eens aan de oostkant van de pollers parkeren,
maar dat vormt op zich geen probleem.
5. De omvang van de sectoren wordt vastgelegd in een apart besluit. Op grond van de
Parkeerverordening 2001 kan het College, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten
aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

4.5

Gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 196 eeuwse Schil

Op dit moment is er in de Binnenstad wel, en in het grootste deet van de Schil geen avondregulering
van kracht, m.u.v. de Transvaalbuurt en het gebied rond schouwburg Kunstmin (zie bijlage 3). Op de
grens van de gebieden waar geen avondregulering geldt, is de parkeerdruk hoog door parkeerders uit
de Binnenstad zonder parkeervergunning en bezoekers. Gelijktrekken van de reguleringstijden in
Binnenstad en 19° eeuwse Schil is daarom gewenst. Dit bevordert tevens de eenduidigheid in
parkeerregulering, zowel voor parkeerders als handhavers.
Voorgestelde maatregelen
1. Voorgesteld wordt in de gedeelten van de 19e eeuwse Schil waar thans parkeerregulering van
kracht is tot 18.00 uur evenals in de Binnenstad avondregulering in te voeren (zie bijlage 4}. Dit
vergroot de eenduidigheid en heeft tot gevolg dat in het gehele gebied de parkeerregulering van
kracht is van 9.00 uur 's morgens tot en met 22.00 uur 's avonds.
Het samentrekken van de reguleringsperiode voor het gehele reguleringsgebied naar maandag
tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur is noodzakelijk voor een goed functionerende
parkeerregeling. In de huidige situatie is de parkeerdruk in het deel van de 19e eeuwse Schil
dat grenst aan de Binnenstad 's avonds hoog. Deze situatie is ongewenst en zal ook bij het
verschuiven van de grens naar bijvoorbeeld de Singels optreden 'm het gebied tussen de
Singels en het station.
Consequentie van deze maatregel is dat het tarief van de parkeervergunningen in de Schil
wordt gelijkgetrokken met de tarieven in de Binnenstad. Deze maatregel is noodzakelijk
vanwege de herziening van de sectorindeling en komt daarbij tevens tegemoet aan het
streven naar het terugdringen van de diversiteit aan tarieven.
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2. Op dit moment is er zondagregulering van kracht in het Lombard/ Achteromgebied. Door het
wegvallen van parkeerplaatsen door de bouw van de parkeergarage Achterom en uitbreiding van
het autoluwe gebied wordt het huidige gebied waar nu op zondag parkeerregulering geldt een
stuk kleiner. Ter bevordering van eenvoud en duidelijkheid wordt voorgesteld om de huidige
zondagregulering te schrappen en in dit gebied de regulering van maandag t/m zaterdag van 9.00
- 22.00 uur te laten gelden. De verwachting is niet dat bezoekers een parkeerplaats in dit gebied
zoeken en daardoor extra parkeerdruk veroorzaken. Bovendien wordt de in de nabijheid gelegen
parkeergarage Veemarkt op koopzondag goed gebruikt.
Er wordt onderschreven dat het instellen van een bepaalde zondagregulering gewenst is. Er
zal nader worden gekeken op welke wijze dit vorm te geven is. In de parkeergarages moet al
op zondag worden betaald. Op termijn kan men bijvoorbeeld denken aan het instellen van
een parkeerregulering tijdens de koopzondagen van 13.00 uur tot 18.00 uur. Dit wordt in
een later stadium verder uitgewerkt en maakt nu geen deel uit van dit voorstel.
3. Met de invoering van de nieuwe parkeerregels worden nu geen nieuwe gebieden toegevoegd aan
de bestaande gereguleerde gebieden. Op termijn zal het in het gebied Lijnbaan, GroenedijkOranjelaan noodzakelijk zijn om parkeerregulering in te voeren. In 2003 heeft de gemeente naar
aanleiding van signalen uit de buurt en de geconstateerde parkeerdruk voorgesteld om in het
gebied Oranjelaan-Groenedijk regulering in te voeren. Een draagvlakmeting heeft uitgewezen dat
er op dat moment onvoldoende draagvlak was. Op basis van de reacties over dit onderwerp
tijdens het inspraakproces is er voldoende aanleiding om dit laatste opnieuw te bezien. Er zijn
veel verzoeken binnengekomen om betaald parkeren in te voeren in nieuwe gebieden.
Met de nieuwe parkeerregels staan er al veel wijzingen in het parkeren op stapel. Het op een
goede wijze doorvoeren van deze nieuwe regels vergt veel organisatie. Zodra alle wijzigingen
zijn doorgevoerd, wordt de uitbreiding met nieuwe gebieden opgepakt. In de nieuwe
gebieden kunnen dan direct de nieuwe regels worden toegepast. Het is evident dat de
gebieden 'Lijnbaangebied' en 'Oranjelaan' vanaf de tweede helft van 2007 als eerste
bekeken zullen worden. Het invoeren van parkeerregulering omvat diverse vastomlijnde
stappen bedoeld om dit op een zorgvuldige wijze te kunnen doen. Het constateren dat er een
parkeerprobleem is alsmede het verkrijgen van draagvlak voor parkeerregulering speelt hierbij
een belangrijke rol. Op basis van monitoring van klachten en de parkeerdruk wordt
uiteindelijk besloten tot het opstarten van een dergelijk proces.

4.6

Afstemmen / combineren verschillende typen parkeerders

Op dit moment gelden er verschillende parkeerregimes op verschillende locaties (zie bijlage 6). Het
naast elkaar gebruiken van kort parkeerplaatsen en vergunninghoudersparkeerplaatsen levert geen
efficiënt gebruik op van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De kort parkeerplaatsen zijn vooral
overdag bezet door bezoekers, terwijl de omliggende vergunninghoudersparkeerplaatsen dan
gedeeltelijk niet bezet zijn. In de avonduren zijn de kort parkeerplaatsen deels niet bezet, terwijl de
omliggende parkeerplaatsen bezet zijn met vergunninghouders. Op deze wijze levert het systeem
ongewenste beperkingen op voor beide doelgroepen. Om de parkeerruimte zo efficiënt mogelijk te
benutten en de duidelijkheid voor de klant te vergroten, spelen het inzetten van mengvorm en het
aanpassen van de parkeertarieven op straat een grote rol. Met mengvorm worden parkeerplaatsen
bedoeld waar zowel vergunninghouders als betalende bezoekers met een parkeerticket mogen
parkeren. Bij de mengvorm is geen maximale parkeerduur van toepassing.
Door de invoer van mengvorm wordt de bestaande parkeercapaciteit voor alle tijden en type
parkeerders maximaal benut. Het invoeren van de mengvorm leidt daarmee tot een flexibelere inzet
en daarmee verruiming van de parkeermogelijkheid. Er wordt niet verwacht dat het loslaten van de
maximale parkeerduur tot grote problemen zal leiden.
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Het tarief voor straatparkeren wordt verhoogd en het parkeren in de garages blijft gelijk. Voor
'langparkeerders' is parkeren in één van de garages dus veel aantrekkelijker. Dit geldt zeker 's
avonds wanneer er in de parkeergarages een sterk gereduceerd tarief geldt.
Met kort parkeerplaatsen worden bedoeld parkeerplaatsen waar uitsluitend geparkeerd mag worden
na betaling bij parkeerapparatuur (dus niet met een vergunning}, waarbij een maximale parkeerduur
geldt. In principe kunnen parkerende bezoekers gebruik maken van mengvormplaatsen. Alleen op die
plaatsen waar bij invoering van mengvorm verdringing plaats zal vinden door vergunninghouders
worden kortparkeerplaatsen in stand gehouden dan wel gecreëerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan parkeerplaatsen bij een videotheek.

Voorgestelde maatregelen

1. Het hele gereguleerde gebied in de Binnenstad en de 19° eeuwse Schil wordt een mengvorm van
vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren met uitzondering van:
a. uitsluitend vergunninghoudersplaatsen in een gedeelte van het kernwinkelgebied (gebied
Prinsenstraat - Voorstraat - Steegoversloot - Spuihaven).
In dit gebied is maar een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Dit aantal is al
ontoereikend om bewoners een parkeerplaats in de buurt van hun huis te kunnen bieden.
Zoekverkeer van parkerende bezoekers is hier dan ook niet wenselijk. Dit geeft een onrustig
straatbeeld. Daarnaast is er op loopafstand parkeergelegenheid in de parkeergarage
beschikbaar. In verband met de fiscalisering is het in dit gebied wel mogelijk een dagkaart
(24h) te kopen voor een tarief van € 20,-.
b. een aantal kortparkeerplaatsen (runshopplaatsen).
Voor het bepalen van locaties voor deze runshopplaatsen worden de volgende criteria
aangehouden:
aan de invalswegen naar de stad, zo dicht mogelijk bij het winkelgebied;
bij de pollers (voor het even iets halen of wegbrengen tussen 11.00 uur en 19.00 uur);
bij verkeersaantrekkende voorzieningen, afhankelijk van:
het aantal bezoekers dat de voorziening trekt (bijvoorbeeld CWI, Stadskantoor of
Belastingkantoor ten opzichte van een drukkerij);
de functie die de voorziening heeft (lokale functie zoals een sigarenhandel of een
regionale functie zoals een bibliotheek);
de parkeerdruk (staat het anders vol met vergunninghouders?);
of de voorziening ook 's avonds een functie heeft én
er woningen in de buurt zijn (in verband met de verdringing);
de parkeerduur (alleen voor runshoppen; horecabezoek is al te lang en daar zijn deze
plaatsen niet voor bedoeld).
Bij deze maatregel worden geen kort parkeerplaatsen voor horecabezoekers voorgesteld. Bij
de horeca-concentratiepunten (Blauwpoortsplein, Groothoofd, Scheffersplein) treedt er
's avonds verdringing op met bewoners. De afweging is gemaakt of er prioriteit wordt
gegeven aan bewoners of aan horecabezoekers. Het aanbrengen van enkele
kortparkeerplaatsen voor horecabezoekers is lastig, omdat dit publiek langer dan 'kort'
parkeert en de aantallen waar het hier over gaat groter zijn dan het aanbod aantal kort
parkeerplaatsen. Daarnaast willen de bewoners dan ook exclusieve plaatsen voor
vergunninghouders en wordt de diversiteit aan parkeerplaatsen weer groter.
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Voor horecabezoek Blauwpoortsplein en Scheffersplein zijn parkeerplaatsen in parkeergarages
Veemarkt en Spuihaven beschikbaar tegen een laag avondtarief. Voor horecabezoek
Groothoofd is voldoende ruimte op de Merwedekade. Op termijn komt er tevens een
parkeergarage in de Noord-Oost hoek van de Binnenstad.
Op basis van ervaringen na invoering van de nieuwe parkeerregels wordt gekeken of er meer
locaties zijn waar runshopplaatsen noodzakelijk zijn.
Met de persoonlijke parkeermeter (ppm) mag gebruik gemaakt worden van alle
parkeerplaatsen waar ook geparkeerd mag worden door het betalen van het parkeertarief bij
een parkeerautomaat (dus zowel van runshopplaatsen als van mengvormplaatsen).
Met de huidige instellingen in de persoonlijke parkeermeter kan maximaal 4 uur of 24 uur
worden geparkeerd. Om te voorkomen dat gebruikers van een persoonlijke parkeermeter de
runshopplaatsen langdurig (langer dan 30 minuten) bezetten, worden er voor deze plaatsen
speciale parkeertariefzones in de chipkaart geprogrammeerd. De persoonlijke parkeermeter zal
dus worden aangepast aan de nieuwe tarieven, waarbij het gebruik voor de runshopplaatsen
wordt gemaximaliseerd tot 30 minuten, net als van toepassing is voor de overige
parkeerders.

4.7

Uitbreiden mogelijkheden bezoekersparkeren

Om te voorkomen dat bezoekers de parkeerplaatsen bezetten ten nadele van vergunninghouders bij
invoering van mengvorm, is het gelijktijdig invoeren van een tariefverhoging voor het betaald
parkeren op straat onontbeerlijk. Voor parkerende bezoekers van detailhandel en horeca in het
centrum zijn tarief en loopafstand aan elkaar gekoppeld: hoe dichter bij het centrum, hoe meer het
kost. Doordat het straattarief hoger is dan het tarief in de parkeergarages worden bezoekers
gestimuleerd om gebruik te maken van de parkeergarages. Voor ultrakort parkeren (runshoppen) is
een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar; voor langer parkeren (funshoppenï, zijn er
parkeerplaatsen beschikbaar in gebouwde voorzieningen. Het uitgangspunt bij het bepalen van de
tarieven is:
Integraal toepassen van het principe: hoe dichter bij het centrum, hoe meer het kost;
parkeren op straat is duurder dan parkeren in een parkeergarage. Waarbij geldt dat parkeren in
het hart van de binnenstad aanzienlijk duurder is dan in een parkeergarage;
parkeren in de Binnenstad (ten noorden van de Spuihaven) is duurder dan in de 19" eeuwse Schil
(m.u.v. de Spuiboulevard);
parkeren in het hart van de Binnenstad is duurder dan in de rest van de Binnenstad;
streven naar eenduidigheid. Op dit moment worden er diverse tarieven gehanteerd, zowel op
straat als in de parkeergarages (zie bijlage 3).
Voorgestelde maatregelen
1. Het onderscheiden van de volgende tariefzones (zie bijlage 4):
hart Binnenstad € 2,20 per uur (zone 1);
rest Binnenstad € 1,20 per uur (zone 2);
19Ö eeuwse Schil € 1,- per uur (zone 3);
Bij vergelijking van de Dordtse parkeertarïeven met tarieven die gehanteerd worden in andere
gemeentes valt op dat zowel de huidige als de voorgestelde parkeertarieven in lijn liggen van
het landelijke beeld (zie bijlage 8). De tarieven voor het kernwinkelgebied zijn vergelijkbaar
met soortgelijke steden (Haarlem, Delft en Amersfoort). Wanneer het tarief voor zone 2 (€
1,20) wordt vergekeken is te zien dat Dordrecht hier een gemiddeld tarief rekent en met €
1,- in de 19e eeuwse Schil nog steeds een vrij laag tarief. 14% van het totale aanbod van
betaalparkeerplaatsen valt binnen het hoogste tarief. De rest zitten in de lagere
tariefgroepen, waarvan 30% in zone 2 en 57% in zone 3.
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De tarieven worden in de toekomst marktconform aangepast. De inflatie vormt een leidraad
voor de jaarlijkse verhoging. Gemiddeld gezien zal deze op ongeveer 3 procent uitkomen,
afwijkingen zijn uiteraard mogelijk. De bedragen worden afgerond en per 10 cent tegelijk
doorgevoerd en niet jaarlijks op straat aangepast, aangezien de aanpassingen anders te veel
kosten met zich brengen. Uiteraard zal voor het verhogen van de tarieven jaarlijks een
voorstel aan het college worden voorgelegd. Te zijner tijd is het van belang dat een relatie
wordt gelegd tot de ontwikkelingen binnen de regio (wat gebeurt er in omliggende kernen?)
en tot de parkeerdruk.
Tariefzone
1
2

2006
€2,00
€0,80

3

€0,80

2010
€2,4O
€ 1,40

2007

€2,20
€ 1,20
€ 1,00

€ 1,20

De ontwikkeling van de tarieven is indicatief op basis van de inflatiecorrectie. Tegen 2010
kunnen er uiteraard ook andere gronden zijn om de tarieven aan te passen. De tarieven voor
vergunningen kunnen overigens wel jaarlijks worden verhoogd. Deze bedragen worden voor
het overgrote deel giraal verwerkt en hoeven dus niet te worden afgerond.
Ook hiervoor zal op basis van minimaal de inflatiecorrectie jaarlijks een voorstel aan het
college worden voorgelegd te goedkeuring.
2. Eenheid in tarieven is ook van belang bij de parkeergarages; op dit moment hanteren de twee
gemeentelijke garages in de 19e eeuwse Schil (Spuihaven en Veemarkt} hetzelfde tarief, maar de
garages Visstraat en Drievriendenhof niet (resp. € 1,- en € 2,- per uur).
3. Er wordt geen onderscheid gemaakt in tarieven voor parkeren op mengvorm plaatsen en parkeren
op kort parkeerplaatsen.
4. De algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn ter regulering voorzien van een eigen speciale
parkeermeter. In de huidige situatie is er een maximale parkeerduur ingesteld van 4 uur. De
parkeerduurbeperking wordt met de invoering van de nieuwe parkeerregels afgeschaft. Het
College van B&W heeft 3 oktober 2006 besloten het uurtarief voor de
gehandicaptenparkeerplaatsen in alle tariefzones gelijk te stellen aan het laagste normale tarief
van € 1,- per uur.
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Planning en kredietvoorstel
De implementatie van de nieuwe parkeerregels valt uiteen in een aantal 'grote' stappen. Dit zijn:
•
De voorbereiding van de nieuwe parkeerregels zoals het opstellen van de diverse stukken, de
procedures ten behoeve van de besluitvorming, de inspraak, communicatie en tenslotte de
besluitvorming zelf.
•
De voorbereiding van de implementatie van de nieuwe parkeerregels.
•
De uitgifte van nieuwe parkeervergunningen op basis van de nieuwe regels en geldig voor
nieuwe sectoren, met behulp van het nieuwe Easypark systeem.
•
Het aanpassen van het betaald parkeren op straat: nieuwe parkeerregimes, parkeerautomaten en
bebording.
Het laatste is per 1 januari 2007 te realiseren. Hierbij is het met tijdelijke bebording en tijdelijke
aanpassingen aan de huidige parkeerautomaten een periode tot de definitieve situatie goed te
overbruggen. Er zal hierbij helder gecommuniceerd moeten worden dat er een 'ombouwperiode' van
2 tot 4 weken is. Gezien de aard en omvang van de operatie is dit alleszins te begrijpen. Direct na de
besluitvorming in de gemeenteraad wordt gestart met de aanbestedingsprocedures. Vervanging en
bijplaatsing van de nieuwe apparatuur zal in relatie tot de regels voor aanbesteding in de loop van
het 1e halfjaar van 2007 zijn beslag gaan krijgen.
Voor de uitgifte van de nieuwe parkeervergunningen wordt ingezet op invoering per 1 april 2007. De
nieuwe vergunningen worden met behulp van het nieuwe vergunningenadministratiesysteem
Easypark systeem verwerkt en aangemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie
van dit Easypark systeem, waarbij de testfase eind oktober afgerond dient te zijn. De huidige
vergunningen lopen per 31 december 2006 af. Dit betekent dat nog eenmalig de 'oude'
vergunningen worden verlengd voor een periode van 3 maanden. In oktober worden hiertoe de
acceptgiro's verstuurd. Na besluitvorming door de gemeenteraad worden alle vergunninghouders en
inwoners van het gefiscaliseerde gebied gevraagd een nieuwe vergunning aan te vragen volgens de
nieuwe regels. Deze worden tussen in de eerste drie maanden van 2007 verwerkt en per 1 april
2007 uitgegeven. De uitgifte per 1 april 2007 is, vooral voor het kunnen opstarten van de nieuwe
aanvragen, afhankelijk van tijdige besluitvorming in de gemeenteraad. Nieuwe aanvragen die vanaf 1
januari 2007 worden ingediend worden reeds via de nieuwe regels behandeld. De nieuwe
vergunningen die per 1 april worden uitgegeven zijn in eerste instantie voor 3 maanden geldig, zodat
er daarna weer in de pas gelopen wordt met de halfjaarlijkse uitgifte van vergunningen. Deze 3
maanden worden tevens gebruikt om aan de hand van monitoring de vastgestelde aantallen uit te
geven vergunningen verder te optimaliseren.
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Planning / implementatie van de diverse onderdeion
Stap [Omschrijving

Planning start en gereed

llVoortereiding besluitvorming / opstellen stukken

Besluitvorming
Beleidsmatige en juridische aspecten
Vergunningen
Voorbereiden nieuws vergunninguitgifte Easypark en
werkprocedures stadswinkei
Eenmalige verlenging oude vergunningen

Aanvraag en verwerking nieuwe vergunningen (ind
verzending). Starten nieuwe aanvragen direct na
besluitvorming
Ingaan nieuwe vergunningen 3 maanden (ondertussen
controle en fine tuning)
Uitgeven nieuwe vergunningen voor 6 maanden
Doorvoeren wijzigingen straatparkeren

Voorbereiding aanpassingen
Aanpassen parkeerbebording en verwijzing (opstellen
bondingsplan)
December plaatsen tijdelijke bebording, vanaf jan.
definitieve bebording plaatsen (ombouwperiode).
Starten aanbesteding nieuwe parkeerapparatuur (kan pas
na besluitvorming raad)
Aanpassen parkeermateriaal op straat nieuwe tarieven
gelden per 1 januari 2007 (p-automaten gefaseerd
vervangen: eerst bijplaatsen, daarna vervangen)

Aanpassen PPM
Overige aspecten
Training en briefing alle medewerkers parkeerketen
Communicatie
Monttoring en bijstellen
Na eerste vergunninguitgifte fine tuning

Monitoring ontwikkeling parkeerdruk
Controle POEr(eerst obv aanvraag, daarma op straat)

Planningsschema voorbereiding en uitvoering implementatie diverse onderdelen nieuwe
parkeerregels.
Samengevat zijn de kernelementen van de planning:

Tot en met december 2006 voorbereiding en vanaf 1 januari 2007 starten met de implementatie.
Nieuwe vergunningen worden per 1 april 2007 uitgegeven, de tussenperiode wordt overbrugd
door een eenmalige verlenging van de oude vergunningen met 3 maanden.
Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de aanvraagformulieren voor de nieuwe
vergunningen direct verstuurd, zodat gestart kan worden met het verwerken van de nieuwe
vergunningen in Easypark.
Per 1 januari 2007 gelden voor nieuwe vergunningaanvragen reeds de nieuwe regels.
De wijziging in het straatparkeren gelden per 1 januari 2007.
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De bebording wordt vanaf 1 januari vervanging (nieuwe regels worden al op tijdelijke bebording

aangegeven).
De tarieven worden per 1 januari 2007 aangepast.
De parkeerautomaten worden gefaseerd aangepast. Eerst worden nieuwe automaten bijgeplaatst
ten behoeve van de mengvormplekken, daarna worden de oude automaten vervangen. De
aanbesteding dient direct na de besluitvorming in de gemeenteraad te starten.
Kosten

Tegenover de uitvoering van de nota nieuwe parkeerregels staan de volgende lasten en baten
tegenover.
lasten
Parkeerbeleid
€ 541.693,1. Monitoring
2. Communicatie
3. Indexering, jaarlijks (pas in 2010}
4. Procedures
5. Beleid invaltdeparkeren (valt buiten deze maatregelen, zie
invalideparkeren)
6. Versterking secretariaat
Straatparkeren
€2.695.000,1. Klantvriendelijke, digitale vergunning/bezoekerspas
2. Dynamische bewegwijzering
3. Gebruik Persoonlijke ParkeerMeter ook op de runshopplaatsen
4. Automaten (vervangen, onderhoud, upgraden, enz)
6. Parkeermeters
6. Opnieuw inrichten kaartjes
7. Bebording (uitbreiding naar 22:00, sectorindeling,
mengvormen vergunning/betaald parkeren, 19e eeuwse schil)
8. Aanschaf nieuwe Eltra
9. Contract met Brinks uitbreiden, er komen meer automaten
plus de wens vaker te legen per dag dan nu
10. Nieuw tarief plaatjes voor de automaten, parkeermeters,
klokjes
11. Opbrengsten straatparkeren (conform spoor C, op basis van
huidig gebruik en nieuwe tarieven)
12. Inhuur
Belastïngen en naheffingsaanslagen
€ 5.000,1. Mogelijkheid tot verbeterde handhaving, gevolg is toename
naheffingsaanslagen. Daarentegen zal de DVO met toezicht
worden herzien. De wens is te sturen op betalingsbereidheid
van de burger. Doordat info op straat beter is, is de verwachting
dat de burger netjes de parkeermeter vult waardoor er dus
minder overtredingen worden gemaakt. Hierdoor dus minder
naheffingsaanslagen. Tevens is de verwachting dat door de
invoering van mengvorm minder boetes worden uitgeschreven
in het vergunninghoudersgebied. Ook moet er rekening
gehouden worden met uitbreiding avondregulering.
2. Aanpassen automatiseringssysteem belastingen
3. Toezicht, aanpassen eltra terminal
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Vergunninghoudersparkeren
1. Behandeling nieuwe aanvragen, alle vergunninghouders
moeten een nieuwe aanvraag indienen bij vaststelling
nieuw beleid
2. Aanvraag formulier vergunninghouders aanpassen
3. opbrengsten n. a. v. nieuw beleid {conform spoor c, op basis
van huidige gebruik en nieuwe tarieven)
4. Klantvriendelijke bezoekerskaarten, zoals chipkaarten
Kapitaallasten
5
rentelasten
afschrijvingslasten
6
Overall inhuur tbv project implementatie
Totaal

4

€21.000,-

€ 330.000,-

€400.753,-

€0,-

€ 1 00.000,€ 3.763.446,-

€0,€ 930.000,-

Om te kunnen starten met de uitvoering wordt gevraagd de volgende middelen ter beschikking te
stellen:
• Krediet (10 jaar afschrijving):
€ 2.862.520,• Incidenteel 2007:
€100.000,• Structureel vanaf 2007:
€ 81.000,Dekking hiervan vindt plaats ten laste van de extra te genereren opbrengsten.
Overzicht baten en lasten.

Baten
Lasten l
Lasten S

2007
2008
930.000 930.000
100.000 81.000 481.753

470.303 458.853*

Netto-opbrengst

784.000

494.697

483.247

2009
930.000

2010
930.000

506.147

*Vanaf 2007 inclusief rente + afschrijving over de investering.
De netto-opbrengst wordt,conform het eerdere besluit van de raad van 25-4-2006 (instellen
egalisatiereserve Parkeervoorzieningen} aan de egalisatiereserve toegevoegd.
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6

Gevraagde B&W beslissing

Gezien het bovenstaande vraag ik u:
1. in te stemmen met het voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse
Schil;
2. de gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 2.862.520,-. Daarnaast
in te stemmen met € 100.000,- incidentele lasten voor 2007 en € 81.000,- structurele lasten
vanaf 2007. Een en ander zoals verwoord in de begrotingswijziging. De dekking geschiedt ten
laste van de meeropbrengsten, die gegenereerd worden bij de invoering van dit plan;
3. de gemeenteraad voor te stellen de extra netto-opbrengsten uit dit voorstel te storten in de
egalisatiereserve parkeervoorzieningen, conform het eerdere besluit van de raad van 25-4-2006
(instellen egalisatiereserve Parkeervoorzieningen);
4. de gemeenteraad voor te stellen de Parkeerverordening Dordrecht vast te stellen;
5. de gemeenteraad voor te stellen de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen.
6. nadat de gemeenteraad de Parkeerverordening Dordrecht en de Verordening parkeerbelastingen
Dordrecht heeft vastgesteld op basis van de kaders die deze verordeningen bieden, de
beleidsregels parkeervergunningen Dordrecht, het aanwijzingsbesluit sectorindeling
vergunninghoudersparkeren en het aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting
definitief formeel vast te stellen.

Hoogachtend,
de directedr,

Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19* eeuwse Schil
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Bijlage 1: Huidige sectorindeling vergunninghoudersparkeren

sector 12

Sector10

Bijlage 2: Voorstel wijziging sectorindeling vergunninghoudersparkeren

Bijlage 3: Betaald parkeren bezoekers 2006
[

l

€ 2,00/u ma - zo 9.00 - 22.00 u

|

| € 2,00/u ma - za 9.00 - 22.00 u

;

J

€ 0,80/u ma - za 9.00 - 22.00 u
€ 0,80/u ma - za 9.00 - 18.00 u,
do 9.00-21.00 u
autoluw gebied

ratis

gratis

Bijlage 4: Betaald parkeren bezoekers 2007
€ 2,20/u ma - za 9.00 - 22.00 u
€1,20/u ma - za 9.00 - 22.00 u
€ 1,00/u ma - za 9.00 - 22.00 u
au tol uw gebied

ratis

00/u

Bijlage 5: Tarieven parkeervergunningen
Overzicht historie tarieven parkeervergunningen (per half jaar)

2002

2001

(prijzen per halfjaar)
Bewoners binnenstad

f75,-

f145, 44

€66,-

Bewoners schil

f75,-

f105, 78

€48,-

Zakelijk binnenstad onbeperkt

f300,-

f595,02

€270,-

Zakelijk binnenstad beperkt

Nvt

f297,48

€135,-

Zakelijk schil

f300,-

f297,78

€135,-

Voorstel vergunningtarieven

Huidig tarief

Nieuw tarief vanaf 2007

Bewoners 1e vergunning

€66,- binnenstad
€48,- 19e eeuwse
schil

€75,-

Bewoners 2e vergunning

€66,- binnenstad
€48,- 19e eeuwse
schil

€150,-

Zakelijk 1e vergunning onbeperkt

€270,-

€300,-

Zakelijk 1 vergunning beperkt

€135,-

€150,-

Zakelijk 2e vergunning onbeperkt

€270,-

Nvt

Zakelijk 2e vergunning beperkt

€135,-

€300,-

(prijzen per half jaar)

e

Bijlage 6: Overzicht parkeerregimes 2006
autoluw gebied
mengvorm
vergunninghoudersparkeren
kort parkeren (met aantal plaatsen)
parkeergarage
parkeerterrein

rumam

gratis

gratis

Bijlage 7: Overzicht parkeerregimes 2007
mengvorm
|7 J

vergunninghoudersparkeren

O

kort parkeren

Cl

parkeergarage

Q

parkeerterrein
autoluw gebied

Öu

"O

O

o

Bijlage 7: Overzicht parkeerregimes 2007 (vervolg)

Op de volgende plaatsen worden runshopparkeerplaatsen voorgesteld:
•
(Achterom / Bagijnhof: bezien in lijn met de huidige ontwikkelingen)
•
C. de Wittstraat t.h.v. postkantoor (wordt meegenomen in het ontwerp van dit gebied)
•
Boogjes / Elfhuizen;
•
J. de Wittstraat t.h.v, Bristol;
•
Prinsenstraat / Voorstraat;
•
's Heer Boeijenstraat t.h.v. Videoland;
•
St. Jorisweg t.h.v. coffeeshop;
•
Spuiboulevard t.h.v. Belastingkantoor;
•
Spuiboulevard t.h.v. Stadskantoor en CW1;
•
Spuiweg;
•
Station;
•
Transvaalstraat t.h.v. snackbar;
•
Voorstraat t.h.v. Steegoversloot;
•
Vest

parket rtariev

D gebied 4
D gebied 3
• gebied 2
Q gebied 1

€0,00

€0,50

€1,00

€1.50

€2,00

€2,50

€3,00

€3,50

€4,00

€4,50

€5,00

Breda

bijlage 9
vergelijk

vergunnin(|tarieven bewoners

Den Haag

Dordrecht 2006

Leiden

D bewoners gebied 1
• bewoners gebied 1 (2e vergunning)
El bewoners gebied 2

Rotterdam

Dordrecht 2007

Amsterdam

Zoetermeer

€-

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 30,00

Dordrecht 2006

bijl igelO
ver gelijking verdunning tarieven zakelijk

Den Haag

Breda

Rotterdam

D zakelijk gebied 1
• zakelijk gebied 1 (2e vergunning)
& zakelijk gebied 2

Dordrecht 2007

Amsterdam

Leiden

Zoetermeer

€-

€10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

€60,00

