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1. VOORINSPRAAKTRAJECT

Voorinspraak, Consultatie en Informeren.
Doel van de voorinspraak was het verzamelen van reacties op de voorgestelde
parkeermaatregelen in hoofdlijnen. Na het openbaar maken van de plannen voor het treffen van
maatregelen op het gebied van parkeren in de Binnenstad en de 19* eeuwse Schil van de
gemeente Dordrecht, is er gevraagd om reacties op de nieuwe parkeermaatregelen te geven.
Hiervoor is na verschijning in de maand december 2005 het stuk aan diverse belangenpartijen
toegezonden en is het integraal aangeboden op de website van de gemeente Dordrecht.
Tot en met eind januari 2006 zijn, aan de hand van een speciaal daarvoor opengesteld
telefoonnummer, het e-loket op de website van de gemeente Dordrecht en schriftelijk door
middel van een reactieformulier, diverse reacties en opmerkingen over deze
parkeermaatregelen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Daarnaast is er voor gekozen om de
gebruikers op te zoeken om hun mening te peilen. Zowel bewoners als ondernemers van de
binnenstad, de gehandicaptenorganisatie (DAG) en belangenbehartiging voor ouderen zijn
hierin betrokken. Hierbij zijn tot slot ook de diverse betrokken sectoren van de gemeente
geconsulteerd.
In de bijlage zijn deze reacties opgenomen. Hierbij is aangegeven:
— het aantal malen dat is gereageerd;
— welke groeperingen;
— op welke wijze;
— op welke data;
— wat kort de strekking was van de reactie.
In het navolgende hoofdstuk is de strekking in de vorm van aandachtspunten weergegeven.
Bij deze aandachtpunten is de visie van de gemeente uiteengezet en of dit tot bijstelling van de
in december 2005 voor voorinspraak vrijgegeven B&W nota heeft geleid.
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2. AANDACHTSPUNTEN
Uit de voorinspraakreacties van diverse bronnen (zie bijlagen), zijn de volgende discussie- en
standpunten naar voren gekomen die van belang kunnen zijn voor de nadere uitwerking.
Op 6-2-2006 is over deze punten intern bij SO gediscussieerd om de richting voor de nadere
uitwerking van deze aandachtpunten te bepalen.

2.1 Aandachtspunten gebaseerd op de voorinspraak reacties
1.

Definitie van zelfstandige woning?
Termen binnen een regeling die een te weinig bepalende of een van het spraakgebruik
afwijkende betekenis hebben, worden gedefinieerd in een begripsbepaling. De
begripsbepalingen maken deel uit van de betreffende regeling.
De definitie van het begrip zelfstandige woning wordt opgenomen in de
begripsbepalingen van de Parkeerverordening en de Beleidsregels
parkeervergunningen.
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 koelkast).
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.
B&W-nota: De definitie van het begrip zelfstandige woning is in de B&W-nota expliciet
opgenomen onder 4.1.1.

2.

Intrekken van vergunningen, mogelijkheden en werkwijze?
B&W-nota: Opgenomen is dat in de Parkeerverordening een aantal intrekkingsgronden
en een aantal weigeringsgronden worden opgenomen (4.3.1).
In de aanhef van de betreffende artikelen wordt gesproken over 'kunnen intrekken' en
over 'kunnen weigeren'. Bedoeld is hiermee aan te geven dat het ter beoordeling van
het college van burgemeester en wethouders staat of een vergunning daadwerkelijk
wordt ingetrokken wanneer een van de opgesomde omstandigheden zich voordoet. De
opsomming is limitatief bedoeld. Om andere redenen kan de vergunning dan ook niet
worden ingetrokken (of geweigerd).
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3. Overgangsrecht.
De bedoeling is dat alle vergunninghouders een nieuwe aanvraag moeten indienen
vanaf het moment dat het nieuwe beleid is vastgesteld.
Dat zal gefaseerd (sectorgewijs) gebeuren. Vergunninghouders dienen gegevens te
verstrekken die kunnen worden gecontroleerd en getoetst aan het nieuwe beleid.
In de tijd tussen de vaststelling van het nieuwe beleid en de daadwerkelijke verstrekking
van de nieuwe vergunning blijven de bestaande vergunningen van kracht Nieuwe
aanvragen, die tijdens die termijn inkomen, worden beoordeeld aan de hand van het
nieuwe beleid.
Een en ander betekent dat de huidige rechten van vergunninghouders gehandhaafd
worden gedurende de overgangstermijn (inclusief de huidige sectorindeling) en dat
nieuwe vergunninghouders direct onder het nieuwe regime vallen (inclusief de nieuwe
sectorindeling).
Met betrekking tot de bestaande vergunningen kan nog worden opgemerkt dat na
afloop van de termijn waarvoor die vergunningen zijn verleend (tot 1 januari 2007)
slechts 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.
Het is van belang dat alle betrokkenen ook omtrent het overgangsregime tijdig en
adequaat op de hoogte worden gebracht.
B&W-nota: Overgangsregeling is opgenomen in de Verordening en ter toelichting in de
B&W-nota onder 4.3.2.
4. Wijze van uitgifte 1e vergunning beschrijven, inclusief bufferruimte en mogelijkheid tot
uitgifte 2e vergunning en prijs 2e vergunning bij POET.
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 halfjaar 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 maximaal 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. Let op: bij invoering van de
nieuwe parkeermaatregelen moet eenmalig iedereen een nieuwe aanvraag doen.) Dit
peilmoment verschilt per sector en ligt een maand tot 6 weken voordat het nieuwe
vergunninghalfjaar van de betreffende sector ingaat.
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Sector
1
3 en 7
8 en 15

10
11
12

Peildata
1 december
1 juni
1 januari
1 juli
1 februari
1 augustus
1 maart
1 september
1 april
1 oktober
1 mei
1 november

Vergunninghalfjaar
1 januari -30 juni
1 juli -31 december
1 februari - 31 juli
1 augustus - 31 januari
1 maart- 31 augustus
1 september -28 februari
1 april - 30 september
1 oktober -31 maart
1 mei- 31 oktober
1 november - 30 april
1 juni -30 november
1 december -31 mei

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. Is het maximum aantal uit te geven vergunningen met het aantal
aanvragen nog niet bereikt, dan wordt bovenop het aantal aanvragen 10%
buffercapaciteit gereserveerd voor eerste vergunningaanvragen die gedurende het
vergunninghalfjaar worden ingediend. Deze aanvragen worden gedurende het
vergunninghalfjaar dus direct een vergunning verstrekt. Ook deze buffercapaciteit% kan
jaarlijks worden aangepast op basis van de werkelijk benodigde bufferruimte van het
voorafgaande jaar.
Het maximum aantal uit te geven tweede vergunningen is het maximum aantal uit te
geven vergunningen verminderd met het aantal uitgegeven eerste vergunningen,
inclusief die 10% buffercapaciteit. Als dit op O of negatief uitkomt worden er geen
tweede vergunningen verstrekt (Voor de sectoren 3 en 7 worden sowieso geen tweede
vergunningen verstrekt.) Bij het verstrekken van tweede vergunningen is de datum van
vestiging in de betreffende sector bepalend voor de volgorde van uitgifte. Tweede
vergunningen worden alleen verstrekt voor zover plaats is. Indien het maximum aantal
uit te geven vergunningen is bereikt komt men, op volgorde van vestigingsduur in de
sector, op een wachtlijst. Het aantal uit te geven aantal 2e vergunningen wordt ieder half
jaar opnieuw vastgesteld, op basis van monitoring. Het volgende vergunninghalfjaar
wordt weer gekeken in hoeverre er weer vergunningen kunnen worden uitgegeven aan
mensen op de wachtlijstl. Mensen op de wachtlijst dienen wel ieder vergunninghalfjaar
voor de peildatum een nieuwe aanvraag te doen, anders worden ze van de wachtlijst
geschrapt. (Op deze manier blijven tevens de gegevens van de aanvrager actueel.)
Voor zakelijk beperkte vergunningen geldt een apart maximum aantal uit te geven
vergunningen. Hiervoor wordt gehanteerd dat voor deze vergunningen 50% van het
aantal verleende bewonersvergunningen per sector kunnen worden uitgegeven. Dus,
1 Let op het volgende nadeel. Mensen die al jaren in Dordrecht wonen en nooit een auto hebben gehad en nu wel
een auto hebben en een tweede vergunning aanvragen, kan als gevolg hebben dat mensen die minder lang in
Dordrecht wonen maar al wel een tijdje een tweede vergunning heeft het volgende half jaar geen vergunning meer
krijgt omdat het vergunningplafond is bereikt.
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ondanks dat het aantal eerste zakelijke vergunningen in principe aan zijn maximum
capaciteit zit, geldt dat er nog wel zakelijk onbeperkte vergunningen kunnen worden
uitgegeven totdat er 50% van het aantal bewonersvergunningen zijn verleend. Dit geldt
ook voor tweede zakelijke vergunningen. Ook voor deze factor van 50% geldt weer dat
deze jaarlijks kan worden aangepast op basis van het werkelijke percentage.
Overigens geldt voor het tweede kalender halfjaar van 2006 een overgangsregeling
waarin wordt overgegaan van het huidige systeem van vergunningverlening waarbij alle
sectoren een vergunninghalfjaar kennen van 1 januari - 30 juni en 1 juli - 31 december
naar het nieuwe systeem waarbij iedere sector een eigen vergunningperiode kent.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.3.2.
5.

Nieuwbouw en uitvoeringsregels?
Op dit moment worden bij nieuwbouwprojecten steeds uitvoeringsregels opgesteld
waarin wordt aangegeven of dat bewoners/bedrijven wel of niet in aanmerking komen
voor een parkeervergunning op straat. De bestaande uitvoeringsregels blijven ook na
invoering van het nieuwe beleid van kracht. Projectontwikkelaars moeten bij nieuwbouw
in principe voorzien in parkeergelegenheid (Bouwverordening). Wanneer bij
nieuwbouwlocaties geen mogelijkheden aanwezig zijn om eigen parkeervoorzieningen
(POET) te realiseren, kan een commercieel abonnement in de parkeergarage worden
aangeschaft.
Een nadeel van het verwijzen van mensen uit nieuwbouwwoningen waarbij geen POET
kan worden gerealiseerd naar een commercieel abonnement in een parkeergarage, is
dat de uitgifte van dergelijke abonnementen in de gemeentelijke garages het maximum
nadert. De bezettingsgraadgegevens van parkeergarage Veemarkt en parkeergarage
Spuihaven worden thans bestudeerd om na te gaan of het uitgifteplafond voor de
abonnementen kan worden verruimd. Door stagnatie van de realisering van
parkeergarages in en rondom de binnenstad (milieuproblematiek fijnstof, parkeergarage
Steegoversloot en parkeergarage Achterom), wordt op korte termijn geen oplossing
geboden met betrekking tot het aantal beschikbare abonnementen. Er worden
onderhandelingen gevoerd over het in eigendom en beheer krijgen van parkeergarage
Visstraat. Hierdoor zou het enerzijds mogelijk zijn om ongewenste verkeersbewegingen
door zoekverkeer tegen te gaan. Daarnaast zouden circa 170 plaatsen exclusief voor
vergunninghouders beschikbaar kunnen komen.
Een alternatief voor het verwijzen van mensen uit nieuwbouwwoningen waarbij geen
POET kan worden gerealiseerd naar een commercieel abonnement, is het instellen van
een parkeerfonds. Op deze manier kan de projectontwikkelaar door middel van een
afkoopregeling het recht kopen om voor de nieuwbouwwoning toch een
parkeervergunning beschikbaar te stellen. Met dit fonds kan de gemeente vervolgens
het aanbod aan parkeerplaatsen vergroten, door het realiseren van bijvoorbeeld
gebouwde parkeervoorzieningen.
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B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.1.8.
6.

Dolderman huurt een stuk kade om parkeren mogelijk te maken. Blijf dit gehandhaafd?
In 1995 is er bij de invoering van parkeerregulering in de Kalkhaven aan de hand van
inspraak en hoorzittingen uit economische overweging besloten toe te staan dat zowel
de firma Dolderman als ADT een deel van de Kade kunnen huren voor het uitvoeren
van hun bedrijfsactiviteiten. Dergelijke regelingen en uitzonderingssituaties leiden tot
moeilijk uitlegbare en interpreteerbare situaties aan bezoekers in het gebied. Bovendien
leidt handhaving tot interpretatieproblemen. Het gehuurde stuk is immers niet door de
gebruiker afgezet, terwijl er rondom parkeerregulering van kracht is. Degelijke
bestaande overeenkomsten dienen echter te worden respecteert, doch nieuwe
overeenkomsten moeten worden voorkomen.
B&W-nota: geen wijzigingen.

7.

POET: Wat rekenen we tot POET? Hoe gaan we om met het vaststellen van POET? En wat
betekent dit voor mensen die POET hebben?
Onder Parkeren op eigen terrein (POET) wordt verstaan:
- bij de woning behorende of zich op het grondgebied van de woning bevindende
stallingsplaatsen;
- een parkeerplaats te huur of te 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.
Wanneer een bewoner of een bedrijf "een eigen parkeerplaats heeft of de mogelijkheid
heeft daarover te beschikken" wordt het aantal POET-plaatsen in mindering gebracht op
het totale aantal vergunningen waarvoor men in aanmerking komt. Is er bij een
zelfstandige woonruimte bijvoorbeeld één parkeerplaats op eigen terrein, dan vervalt de
mogelijkheid tot een éérste vergunning. Geldt er in die betreffende
vergunninghouderssector een maximum aantal vergunningen per zelfstandige
woonruimte van twee, dan komt deze nog maar voor één vergunning in aanmerking. Bij
deze "tweede" vergunning geldt, dat ondanks dat het de eerste vergunning van dit
huishouden is, wel de kenmerken van een tweede vergunning van toepassing zijn. Dit
wil zeggen dat deze alleen wordt verleend als er nog ruimte is in de sector. Deze
vergunning kan wel worden uitgegeven voor het tarief waarvoor eerste vergunningen
worden verleend. Heeft men twee POET dan kan men geen vergunning meer krijgen.
De vaststelling van POET gebeurt allereerst op basis van de verklaring van het wel of
niet hebben van POET door de vergunningaanvrager bij het invullen van het
vergunningaanvraagformulier. (En zoals in het B&W-voorstel is vermeld moet iedereen
opnieuw een vergunningaanvraag indienen.) Alle vergunningaanvragen worden
getoetst door de gemeente op basis van een onderzoek naar Parkeren op eigen terrein.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van inventarisatie op straat en Kadastrale
informatie. Dit onderzoek wordt periodiek bijgewerkt en wordt als beleidsregels
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vastgesteld. Bij het in gebruik nemen van het nieuwe vergunningenuitgiftesysteem
Easypark wordt het mogelijk om bij vergunninguitgifte aan de balie te toetsen op POET.
B & W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.1.3.
Aantal vergunningen per bedrijf max. 2. Niet voor woon-werkverkeer, omvang van het
bedrijf meewegen?
In de bestaande beleidsregels is opgenomen dat ieder bedrijf in aanmerking kan komen
voor één parkeervergunning, mits het aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast bestaat
er voor bedrijven de mogelijkheid voor een tweede vergunning, mits zij kunnen
aantonen dat een tweede vergunning noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.
Het beleid van de gemeente Dordrecht ten aanzien van het verschaffen van zakelijke
parkeervergunningen is zowel in het bestaande als in het nieuwe beleid, dat de
vergunning de parkeervraag dient te faciliteren die vanuit de zakelijke bedrijfsvoering
ontstaat. Een zakelijke parkeervergunning is dus vooral bedoeld voor bedrijven die
vanuit zakelijk oogpunt de auto nodig hebben. Woon-werk verkeer valt niet onder deze
omschrijving. Voor woon-werk verkeer geldt dat wordt ingezet op de volgende koers:
parkeren op (loop)afstand van het werk, 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.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.2.1, waarmee in de B&W-nota duidelijker
wordt aangegeven dat zakelijke parkeervergunningen niet primair bedoeld zijn voor
woon-werk verkeer.
Vraag en aanbod per sector in beeld brengen op basis van het huidig gebruik. En op basis
van het aantal woningen en bedrijven in relatie tot de 1e vergunning. Past het als alle
huishoudens en alle bedrijven één vergunning aanvragen?
Een van de nieuwe parkeermaatregelen die voor 2006 is voorgesteld is de herziening
van de vergunninghouderssectoren. In de bestaande indeling is het aanbod van
parkeerplaatsen en de vraag naar parkeervergunningen niet goed op elkaar afgestemd.
Vooral in het Boogjesgebied en in het kernwinkelgebied is het aanbod aan
parkeerplaatsen erg klein en de vraag naar vergunningen erg groot (vanwege de hoge
bebouwingsdichtheid). Voor deze specifieke gebieden is daarom een herverdeling van
de vergunninghouderssectoren voorgesteld, zoals in navolgende figuren is
weergegeven. Daarnaast zijn er maatregelen voorgesteld die invloed hebben op de
vergunningvraag, zoals het meenemen van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein
in de bepaling van het maximaal aantal uit te geven vergunningen per huishouden en
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het terugbrengen van het maximaal aantal parkeervergunningen per zelfstandige
woonruimte naar 2.
Bestaande indeling

vergunninghouderssectoren

Nieuwe indeling vergunninghouderssectoren

Parkeercapaciteit
Op basis van een uitgebreide parkeertelling in juni 2005 is een overzicht opgesteld van
het aanbod aan parkeerplaatsen per vergunninghouderssector. Op basis van dit
overzicht, aangevuld met actuele mutaties, is een raming gemaakt van het aanbod aan
parkeerplaatsen in 2007. Hierbij zijn geplande ontwikkelingen ten aanzien van het
vervallen en het toenemen van parkeerplaatsen opgenomen. Daarnaast is
meegenomen dat er wordt gestreefd naar het invoeren van zoveel mogelijk mengvorm
(MV) parkeren2, waarbij in het hart van de binnenstad vergunninghoudersparkeren
(VHP)3 wordt gehandhaafd, en op een beperkt aantal plaatsen kort parkeren4 is. Hieruit
volgt het volgende parkeeraanbod (omdat voor vergunninghouders alleen VHP en MV
parkeerplaatsen interessant zijn, zijn alleen deze twee categorieën opgenomen).

J

Mengvorm: parkeerplaatsen waar zowel parkeerders met een parkeervergunning als betalende bezoekers met
een parkeertickel of PPM mogen parkeren (in de nieuwe situatie is er geen maximum parkeerduur)
3
Vergunninghoudersparkeren: parkeerplaatsen waar uitsluitend vergunninghouders mogen parkeren (betalende
bezoekers mogen hier wel parkeren door middel van een persoonlijke parkeermeter, 5 uur of dagkaart)
* Kortparkeerplaatsen: een beperkt aantal parkeerplaatsen waar alleen geparkeerd mag worden door betalende
bezoekers met behulp van een parkeerticket of PPM en waar een maximale parkeerduur van 30 minuten geldt.
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Aanbod 2007"
Sector 1
Sector 3
Sector 7
Sector 10
Sector 1 1
Sector 12
Sector 15

Vergunninghouders Mengvorm
parkeren = ••tyffi^.»-. parkeren
75

253
218

0
0
66
0

1820
0

0
642
539
345
413

Aantal uit te geven vergunningen
Bij het bepalen van het aantal uit te geven vergunningen moet rekening worden
gehouden met het beschikbare aantal parkeerplaatsen waarop vergunninghouders
mogen parkeren, dus de vergunninghouders- en mengvormplaatsen. Omdat het vrijwel
niet voorkomt dat iedereen in de stad op hetzelfde moment wil parkeren, wordt er een
factor gebruikt waarmee het aantal parkeerplaatsen wordt omgerekend naar het aantal
uit te geven vergunningen. Deze factor is bij vergunninghoudersplaatsen over het
algemeen hoger dan bij mengvormplaatsen, omdat bij mengvormplaatsen rekening
gehouden moet worden met medegebruik door betalende bezoekers. De
standaardfactor waar mee gerekend wordt is 1,15 voor VHP en 0,8 voor MV. Deze
algemene factor kan worden aangepast aan de specifieke situatie in Dordrecht. In de
voorgestelde maatregelen is bijvoorbeeld aangegeven dat gestuurd gaat worden op
tarief. Dit houdt in dat parkeren op MV-plaatsen in de binnenstad minder aantrekkelijk
wordt. Hierdoor kan in de binnenstad in principe rekening gehouden worden met een
hogere factor dan 0,8. Echter, voor veel parkeerplaatsen in de nieuwe sector 1 geldt dat
er geen alternatief in een parkeergarage binnen loopafstand is. Daarom worden drie
scenario's berekend, met een verschillende omrekenfactor van plaatsen naar
vergunningen. De scenario's lopen uiteen in voorzichtigheid, van scenario 1 waarbij op
safe wordt gespeeld maar wellicht lege plaatsen gaan optreden tot scenario 3 waarbij
het met name op drukke tijdstippen even moet worden gezocht naar een lege
parkeerplaats. (De enige manier om deze factoren goed in te schatten is monitoren. Het
is belangrijk om in de nieuwe situatie regelmatig, bijvoorbeeld 1x per jaar, te monitoren
wat de werkelijke factor is.)
Aantal uit te geven Scenario 1:
vergunningen
1VHPenO,8MV
Sector 1
1531
Sector 3
253
Sector 7
218
Sector 10
514
431
Sector 1 1
Sector 1 2
342
Sector 15
330
5

Scenario 2:
IVHPenlMV

Scefiario 3:
1,25 VHP en 1,1 MV

1895

2096
291

253
218
642

223
706

539

593

411

462
454

413

Sector 8 is niet meegenomen in de berekeningen. Sector 8 valt slechts deels in de 19" eeuwse schil. Dit maakt
de rekenslag voor deze sector vrij omvangrijk, terwijl er zich in deze sector weinig parkeerproblemen voordoen.
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Om zorg te kunnen dragen dat de parkeerruimte ook zo verdeeld kan worden zal
conservatief en gefaseerd de praktische grens voor de maximale uitgifte van
vergunningen worden opgezocht Hierbij staat het uitgeven van de 1e vergunningen
voorop. Vervolgens zal een bufferruimte voor het kunnen uitgeven van bufferruimte het
lopende halfjaar bepaald moeten worden (op voorhand ingeschat op 10%) alvorens
uitgifte van 2e vergunningen kan plaatsvinden.
Parkeervraag op basis van uitgegeven vergunningen
Op basis van het aantal vergunningen dat op dit moment is uitgegeven voor de
betreffende sectoren kan een inschatting worden gemaakt van de huidige vraag naar
parkeervergunningen. Specifieke opmerkingen hierbij zijn dat de vergunningvraag in de
huidige sector 1 groter is dan er parkeervergunningen kunnen worden uitgegeven. Een
deel van de mensen die een vergunning voor sector 1 wenst heeft daarom een
alternatieve vergunning in een van de sectoren in de Schil. Daarnaast is er een beperkt
aantal mensen dat geen alternatieve vergunning heeft, maar wel op de wachtlijst staat
voor een vergunning in sector 1. Tevens is rekening gehouden met de beleidswijziging
dat maximaal 2 vergunningen per zelfstandige woonruimte worden verstrekt. Deze
punten in ogenschouw nemende ontstaat de volgende parkeervraag:
Vraag naar
vergunningen
Sector 1
Sector 3
Sector 7
Sector 10
Sector 1 1
Sector 12
Sector 1 5

Bewoners Zakelijk
Zakelijk Zakelijk Totaal
onbeperkt beperkt schil
zakelijk

Totaal bewoners
en zakelijk

172
32

167

20

359

2378

6

42

80

4

6

3

13

196
237

553
560

0
0

0
0

340

15

356

0

2019
116
224

59

59

17

70
103

70
135

0

10

10

Op basis van deze vergunningvraag kan worden geconstateerd dat de vraag naar
parkeervergunningen over het algemeen groter is dan het aanbod van parkeerplaatsen
(MV + VHP).
Parkeervraag op basis van potentiële vraag bewonersvergunningen
In het nieuwe parkeerbeleid wordt uitgegaan van minimaal één parkeervergunning per
zelfstandige woonruimte. Uit gegevens van het GBA kan het aantal huishoudens
worden afgeleid, en uit gegevens van het CBS het aantal huishoudens met een of meer
auto's. Uit CBS gegevens blijkt dat voor zeer sterk stedelijk gebied (waar de binnenstad
en de Schil onder vallen) geldt dat: 59,9% van de huishoudens één of meer auto's heeft
(49,6% heeft maar één auto). Uit het stadspanelonderzoek van het SGB Dordrecht (juni
2004) blijkt dat 33% van de huishoudens in de historische binnenstad met een of
meerdere auto's in principe de mogelijkheid heeft om de auto op eigen terrein (oprit,
garage, carport, parkeerbox) te parkeren. Deze gegevens zijn weergegeven in
navolgende tabel.
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630
475
366
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Gegevens huishoudens
met auto's en POET6

Aantal
huishoudens
totaal

Aantal
Huishoudens met
parkeermogelljkhei
huishoudens met
een of meer auto's d op eigen terrein

Historische binnenstad
19*eeuwse Schil

4.100
3.320

2.456
1.989

811
497

Met behulp van deze uitgangspunten kan een inschatting worden gemaakt van het
aantal huishoudens dat minimaal één parkeervergunning vraagt. Hierbij worden dus de
huishoudens die een parkeermogelijkheid op eigen terrein hebben niet meegerekend.
Tevens wordt voor sector 7, het Boogjesgebied, het aantal huishoudens dat een
parkeermogelijkheid op eigen terrein heeft op O gesteld.
Vergunningvraag
bewoners

Aantal
panden

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

3474
410
432
1006
895
864

1
3
7
10
11
12
15

680

Inschatting aantal Inschatting aantal
huishoudens met huishoudens met
één of meer
één of meer
auto's
auto's en POET
687
2081
246
81
259
0
603
151
134
536
518
233
407
201

Aantal
huishoudens
dat vergunning
vraagt
1394
165
259
452
402
284
305

Parkeervraag op basis van potentiële vraag zakelijke vergunningen
Eén van de nieuwe parkeermaatregelen is dat de zakelijk onbeperkte
parkeervergunningen niet meer geldig zijn tussen 18.00 en 22.00. Dit betekent dat op
de drukste momenten, en dat is wanneer de bewoners thuis zijn, deze groep
parkeerders niet conflicteert met de overige vergunninghouders. Hierdoor kunnen er
meer zakelijk beperkte vergunningen worden uitgegeven. Voor de zakelijk beperkte
vergunning geldt dan ook een specifieke methodiek voor het bepalen van het maximum
aantal uit te geven vergunningen. Hiervoor wordt gehanteerd dat er maximaal 50% van
het verleende bewonersvergunningen kan worden uitgegeven. Voor de zakelijk
onbeperkte vergunningen geldt wel dezelfde methodiek als bij de
bewonersvergunningen.
Als uitgangspunt geldt dat 10% van de bedrijven kiest voor een zakelijk beperkte
vergunning. Daarbovenop wordt gerekend met 3 scenario's t.a.v. POET: 5% (scenario
1), 10% (scenario 2) of 15% (scenario 3) van de bedrijven heeft POET.

6

POET: Parkeergelegenheid op eigen terrein
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Vergunning vraag Aantal
Aantal bedrijven Scenario 1
bedrijven
bedrijven dat onbeperkte
(5% POET)
vergunning wil
Sector 1
592
533
506
Sector 3
167
150
143
Sector 7
20
18
17
Sector 10
122
135
115
Sector 11
127
114
109
Sector 12
210
189
180
Sector 1 5
42
38
36

Scenario 2
(10%
POET)

Scenario 3
(15%
POET)

480
135

453
128
15

16
109
103
170
34

103
97
161

32

Parkeervraag op basis van potentiële vraag zakelijke onbeperkte vergunningen +
bewonersvergunningen
Bij vergelijking van de totale potentiële vraag en het aantal uit te geven vergunningen
komen nog steeds de twee drukke gebieden duidelijk naar voren. Juist voor deze
gebieden moet bij de totale vergunningvraag naar scenario 1 gekeken worden (laagste
% poet bij zaken). Hierbij is het belangrijk om ermee rekening te houden dat dit de
maximale situatie betreft, waarbij iedereen die in aanmerking zou kunnen komen voor
een eerste vergunning er ook een aanvraagt Uiteindelijk is dit geen reëel uitgangspunt.
Totale
vergunningvraag

Scenario 1
• ''

Sector 1
Sector 3
Sector 7
Sector 10
Sector 1 1
Sector 1 2
Sector 15

Scenario 2

Scenario 3

' i1'

1900

1874

1847

308

300

293

276

275

274

567

561

555

511

505

499

464

454

445

341

339

337

Visie: Wanneer de theoretische vraag naar parkeervergunningen wordt bekeken op
basis van het aantal aanwezige bedrijfspanden en zelfstandige woonruimtes kan
worden geconcludeerd dat de vraag naar vergunningen groter is dan het aantal
beschikbare vergunningen. Echter, het is niet realistisch om ervan uitte gaan dat
eenieder die aanspraak zou kunnen maken op een parkeervergunning dat ook
daadwerkelijk doet. Realistischer is het om te kijken naar de huidige vraag naar
parkeervergunningen en die vraag te extrapoleren naar de toekomst. Op basis van
deze aannames kan worden geconcludeerd dat vraag en aanbod in de toekomst beter
met elkaar in evenwicht is dan nu het geval is. Het is aannemelijk dat iedereen die een
eerste vergunning aanvraagt en voldoet aan de voorwaarden die daarvoor staan, ook
een vergunning krijgt Echter, bij deze aanname is een aantal factoren waarbij op dit
moment niet exact kan worden ingeschat wat het effect ervan is op de vraag naar
vergunningen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een aantal mensen die nu een
vergunning hebben in het nieuwe beleid geen vergunning meer willen omdat het tarief
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wordt verhoogd, maar zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat een aantal mensen uit sector
1 nu 's avonds zonder vergunning in de Schil parkeert, maar die in het nieuwe beleid
vanwege het invoeren van avondregulering in de Schil een vergunning aanvraagt. Van
belang is om na invoeren van de maatregelen regelmatig te monitoren en hierop de
vergunning uitgifte af te stemmen.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.4.
10. Fietsparkeren staat niets over in het stuk?
De parkeermaatregelen die in het voorstel worden beschreven betreffen uitsluitend
parkeermaatregelen voor motorvoertuigen.
B&W-nota: In de inleiding is aangeven dat fietsparkeren niet binnen de voorgestelde
parkeermaatregelen valt.
11. Runshop-plekken bij invalswegen, welke zijn dat?
Op plaatsen waar bij invoering van mengvorm verdringing plaats zal vinden door
vergunninghouders, worden kortparkeerplaatsen in stand gehouden danwei gecreëerd.
Bij het bepalen van de locaties van deze runshopplaatsen wordt een mix van criteria
aangehouden, waarbij gekeken wordt naar de ligging bij verkeersaantrekkende
voorzieningen (afhankelijk van het aantal bezoekers dat de voorziening trekt, het
functieschaalniveau van de voorziening, de parkeerdruk, of de voorziening ook 's
avonds een functie heeft, of er woningen in de buurt zijn en de gewenste parkeerduur)
en de locatie ten opzichte van de aanrijdroutes naar het winkelgebied / locatie van de
pollers.
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 Boeijenstraatt.h.v. Videoland;
St. Jorisweg t.h.v. coffeeshop;
Spuiboulevard t.h.v. Belastingkantoor;
Spuiboulevard t.h.v. Stadskantoor en CWI;

Spuiweg;
Station;
Transvaalstraat t.h.v. snackbar;
Voorstraat t.h.v. Steegoversloot;

-

Vest;

Deze locaties zijn weergegeven op het kaartje in bijlage 8 van het B&W voorstel.
B&W-nota: In bijlage 8 is naast het kaartje tevens een lijst opgenomen met
runshopplaatsen. Tevens is onder 4.6.1.b de opmerking opgenomen dat op basis van
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ervaringen na invoering van de parkeermaatregelen wordt gekeken of er meer locaties
zijn waar runshopplaatsen noodzakelijk zijn.
12. Bezoekersvergunningen.
Er moet één lijn worden getrokken met betrekking tot wie bezoekersvergunningen
kunnen aanvragen en de hoeveelheid. In de huidige B&W-nota ontbreekt een visie over
hoe om te gaan met de bezoekersvergunning. Krachtens de huidige regelgeving
kunnen alleen aan bewoners in de Schil bezoekersvergunningen worden verstrekt. In
sector 1A loopt momenteel een pilot met bezoekerskaarten.
Naast een vergunning voor het parkeren van de eigen auto is het mogelijk om ook een
vergunning te verkrijgen voor het op straat parkeren van de auto van het bezoek. Deze
vergunning wordt in de praktijk de bezoekerskaart genoemd. De bezoekerskaart is
vormgegeven als een kraskaart. De bewoner hoeft zelf niet in het bezit te zijn van een
auto om in aanmerking te komen voor de bezoekerskaart.
In eerste instantie gold de uitgifte van bezoekersvergunningen alleen voor bewoners
van de Schil (15 kraskaarten per kwartaal). Na interpellatie in de Raad is dit ook
ingevoerd in sector 1A, met een maximum van 5 kraskaarten per kwartaal, geldig voor
parkeren aldaar. De rest van sector 1 is niet betrokken in deze pilot.
Uit de rapportage Evaluatie Verkeersplan Binnenstad komt naar voren dat door 592 van
de 1900 huishoudens in sector 1A er in 2005 kraskaarten voor bezoekers zijn gekocht.
Verreweg de meeste bewoners kochten het maximale aantal van 20 per jaar. Ten
aanzien van de interpretatie van de regels voor het verstrekken van
bezoekersvergunningen, waaronder de differentiatie van 15 kraskaarten en 5
kraskaarten per kwartaal naar sector, is met name aan bij de uitgiftebalie verwarring
ontstaan.
Uit navraag in het voorinspraaktraject bij de uitgiftebalie en bij Toezicht over de
bezoekersvergunning, blijkt dat de bezoekersvergunning niet in groten getale gebruikt
wordt. Wel komt zowel uit de voorinspraak voor deze nieuwe parkeermaatregelen bij
bewoners van de binnenstad als uit de evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad naar
voren dat de bezoekerskaart voldoet aan de behoefte van de bewoners.
De bezoekerskaart zal dan ook voor het huidige tarief van 1 euro worden gehandhaafd .
Het aantal te verstrekken bezoekersvergunningen per kwartaal gelijk zal hierbij gelijk
getrokken worden 10 per kwartaal voor alle inwoners (Binnenstad en Schil). Hiermee
wordt het gebruik van de bezoekerskaart naar alle sectoren waar mengvorm voor
parkeren wordt gerealiseerd uitgebreid. Gezien de aantallen uitgegeven vergunningen
en het gebruik ervan worden geen problemen verwacht. Voorgesteld wordt wel om op
termijn te zoeken naar een klantvriendelijkere vorm van bezoekerskaarten, zoals een
chipkaart.
B & W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.1.6.
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13. Gelijktrekken van regulering in de Binnenstad met de 19e eeuwse Schil is een prima
uitgangspunt maar waarom wordt dit voor de horeca niet van 22:00 uur naar 20:00 uur?
In de Binnenstad zou eigenlijk een 24-uursregeling van kracht moeten zijn, maar omdat
er na 22:00 uur voor diverse functies in de binnenstad een redelijke Status Quo
ontstaat, is het voor de binnenstad handhaven van 22:00 uur voldoende. Uit
parkeerdrukmetingen (Goudappel Coffeng), uitgevoerd ten behoeve van de
parkeernota blijkt dat er na 18:00 uur in de 19e eeuwse Schil een toename te zien is
van parkerende bezoekers aan de binnenstad. Deze toename van parkeerdruk is niet
wenselijk. Voor het beter kunnen reguleren van de parkeerbehoefte en het voorkomen
van verdringingseffecten (olievlekwerking) in de avonduren in de 19e eeuwse schil is
avondregulering in de Schil noodzakelijk.
Wel dient te worden opgemerkt dat in het gebied tussen het NS-station en de Singel dit
verdringingseffect in de avonduren momenteel nog niet tot nauwelijks waarneembaar is.
Daarentegen is er nu al avondregulering in Transvaalbuurt en in de omgeving van
Kunstmin. Beide gebieden zijn gelegen tussen de Singel en het NS-station. Het hier
gedifferentieerd invoeren van dag- en avondregulering maakt het systeem van
parkeerregulering er dan wederom niet eenvoudig interpreteerbaar op. Gelijktrekken
van avondregulering in zowel de schil als de binnenstad tot 22:00 uur is dan ook te
prefereren.
B & W-nota: Het uitgangspunt om avondregulering tot 22:00 uur zowel in de Schil als
binnenstad gelijk te trekken blijft ongewijzigd.
14. Waarom is er nu een keuze voor tariefssturing gemaakt in plaats van het handhaven van
sturen op parkeerduurbeperking?
Momenteel is er in de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil een diversiteit aan
parkeermaatregelen. In dit huidige beleid is ingezet op parkeerregulering van het
parkeren door het aanwijzen van specifieke gebieden en straten voor het parkeren door
bezoekers en vergunninghouders.
Hierbij is weloverwogen een keuze gemaakt, om dit aan de hand van het instellen van
een parkeerduur te reguleren. Dit heeft mede geleid tot een lappendeken aan
regelingen, die het zowel voor de gebruikers als voor de handhaving niet eenvoudiger
maken.
Juist met de invoering van deze nieuwe parkeermaatregelen wordt gestreefd naar een
eenvoudiger systeem van parkeerregulering. Door de invoering van zo veel mogelijk
mengvorm (betaald -en vergunninghoudersparkeren) met daarbij het realiseren van
enkele van exclusieve kortparkeerplaatsen, is het logisch deze eenvoud te waarborgen
door een zelfregulerend systeem van parkeermaatregelen met sturing op tarief.
Hoogste tarief hoort thuis in de binnenstad en gratis parkeren op acceptabele
loopafstanden van de binnenstad (Weeskinderendijk en Energiehuis). Wie lang wil
staan, kan dan omwille van zijn eigen portemonnee het beste op gratis terreinen gaan
staan. Wie weinig tijd heeft en een bezoek van beperkte duur in de binnenstad moet
afleggen, kan er zelf voor kiezen om in het hartje binnenstad te staan. De tijdsduur voor
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het parkeren wordt hierbij grotendeels gereguleerd door het tarief. Op deze wijze wordt
er een doorlooptijd (turnover) van de beschikbare parkeercapaciteit gerealiseerd.
B&W-nota: De keuze voor tariefsturing is gebaseerd op de mobiliteitsnota en vormt de
basis van de B&W-nota. Bovenstaande toelichting is afkomstig uit de B&W-nota en
wordt daarom niet nogmaals in de nota opgenomen. (Wel kan het in deze vorm als FAQ
op de website worden vermeld.)
15. Er wordt aangegeven dat er meer parkeerplaatsen in de binnenstad gerealiseerd dienen te
worden. Door horecaondernemers zijn diverse suggesties gedaan waarmee de
parkeercapaciteit in de binnenstad kan worden vergroot. Aangegeven wordt dat de
binnenstad zeker 1000 plaatsen te kort komt.
Met de introductie van de mengvorm zal de beschikbaarheid en het gebruik van
parkeerplaatsen toe kunnen nemen. Door parkeerplaatsen dubbel te gaan gebruiken is
het mogelijk om met de introductie van de beperkte zakelijke vergunning op tijden dat
bewoners geen gebruik maken van de vergunningplaats hiervan gebruik te maken. Dit
zal zeker tot een betere benutting leiden. Ook zal het door de invoering van de
mengvorm mogelijk zijn exclusieve vergunningplaatsen ook te laten gebruiken door
bezoekers aan de hand van een ticket (bijvoorbeeld in het Zwarte Koor). Hiermee
komen direct meer beschikbare parkeerplaatsen.
Verder wordt er vanuit de gemeente al enige jaren gewerkt aan de verruiming van het
aantal parkeermogelijkheden voor de binnenstad. Zo zijn er diverse studies verricht
naarde realisering van parkeergarages in en rondom de binnenstad. Ten gevolge van
de huidige milieuproblematiek over fijnstof liggen momenteel de uitwerking van
parkeergarage Steegoversloot en de bouw van parkeergarage Achterom stil.
Momenteel voert de gemeente onderhandelingen over de parkeergarage Vissstraat om
die in eigendom en beheer te verkrijgen. Hiermee is het mogelijk om enerzijds de
ongewenste verkeersbewegingen met zoekverkeer naar parkeergarage Visstraat tegen
te gaan en tegelijk circa 170 plaatsen voor de binnenstad ten behoeve van
belanghebbendenparkeren te verkrijgen. Ook de locatie Blekersdijk/Vrieseweg biedt
mogelijkheden om de capaciteit voor het parkeren in de binnenstad uit te breiden.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.1.
Naast de hierboven genoemde initiatieven doen de horecaondernemers nog de
volgende suggesties:
a. meer parkeergarages;
b. drijvende parkeerboten;
c. Otto Dickeplein geschikt maken voor parkeren;
d. Grote Markt beter benutten, inclusief ondergronds parkeren.
Visie/voorstel: met de realisering van de mengvorm voor het parkeren wordt er direct
extra parkeercapaciteit voor bezoekers gerealiseerd. Door invoering van de beperkte
zakelijke vergunning wordt er efficiënter met de bestaande vergunningruimte

Voorinspraaknota nieuwe parkeermaatregelen gemeente Dordrecht

Dordrecht

omgegaan, waardoor er een betere benutting van voorhanden zijnde parkeerplaatsen
plaatsvindt. Verder blijft het verstandig goed uit te kijken naar verruiming van het aantal
parkeermogelijkheden voor de binnenstad in de vorm van gebouwde voorzieningen.
B&W-nota: Geen wijzigingen, is reeds verwoord in B&W-nota.
16. Tariefonderbouwing en differentiatie in drie tarieven of twee tarieven?
Aan de hand van een benchmark zijn de tarieven van de gemeente Dordrecht
vergeleken met andere steden. Hieruit is naar voren gekomen dat de tarieven in
Dordrecht niet aan de hoge kant zijn. Om de parkeerregulering op basis van
tariefsturing effectief te kunnen invoeren, waarbij tevens gestuurd kan worden op het
parkeren in gebouwde voorzieningen en het parkeren op enige afstand, is er voldoende
differentiatie met een voldoende onderscheidend vermogen nodig. Het streven is om
parkeren in gebouwde voorzieningen goedkoper te laten zijn dan het parkeren op
straat. Op deze wijze komt er meer van de schaarse buitenruimte beschikbaar voor
andere doeleinden. Daar komt bij dat in de binnenstad de ruimte schaars is en om deze
zo veel mogelijk voor een ieder beschikbaar te houden, dienen de tarieven in de
binnenstad voldoende onderscheidend te zijn van de andere tarieven. Overigens betreft
het hogere tarief van € 2,40 een beperkt aantal parkeerplaatsen.
Om goed te kunnen sturen op bovenstaande elementen is er voor gekozen om 3
tariefzones in te stellen. {€2,40, €1,20 en €1,00). Overigens zijn wij ons ervan bewust
dat de parkeergarages Spuihaven en Veemarkt met een tarief van € 0,80 daarmee in
de tariefzone van het straatparkeren van €1,00 komen te liggen, waarmee slechts een
geringe sturing op tarief ontstaat en de mogelijkheden om tarieven van de
parkeergarages aldaar aan te passen in de toekomst sterk beperkt. Uit de voorinspraak
is naar voren gekomen dat het hanteren van drie tariefzones juist geen vereenvoudiging
van het systeem inhoudt. Dit klopt. Vereenvoudiging naar twee tariefzones is mogelijk,
maar dan is het te adviseren om de bovengrenzen aan te houden. Dit om een betere
sturing in relatie tot de parkeergarages te realiseren. Nadeel is dat dit gelijk voor de 19e
eeuwse Schil een stijging van het tarief van 50% inhoudt. Het is vooralsnog te
adviseren de keuze van het systeem met drie tariefzones te hanteren.
B&W-nota: geen wijzigingen.
17. In de nota wordt gesproken over een acceptabele loopafstand voor woon-werk.
Hierbij kan gedacht worden aan een looptijd van 10 minuten. In dit opzicht is de relatie
van de P+R terreinen Weeskinderendijk en Energiehuis-Enecoterrein en de
parkeergarages Veemarkt en Spuihaven tot de binnenstad een acceptabele
loopafstand.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen bij 3.1.
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18. Dynamische Bewegwijzering dient te worden aangepast en uitgebreid naar de gratis
terreinen en direct gekoppeld te worden met de parkeergarage aantallen.
Dit klopt. Er moet echter op groter schaalniveau worden opgepakt.
Het betreft niet alleen de binnenstad, maar ook parkeren op het Gezondheidspark,
Leerpark, Weeskinderendijk, Energiehuis. Deze dienen hierin te worden betrokken.
Initiatie voor dit element ligt in de momenteel onderhavige parkeernota.
Visie/voorstel: Opnemen als nader uit te werken actiepunt in de parkeernota.
B & W-nota: Geen wijzigingen in het B&W-voorstei
19. Hoe beïnvloeden de maatregelen elkaar onderling? Dit maakt een goede fasering en
planning nodig.
De parkeermaatregelen die 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.
Aan de andere kant kan niet alles op het zelfde tijdstip ingevoerd of gerealiseerd
worden wat een fasering noodzakelijk maakt. Hierbij moet onder andere gedacht
worden aan het sectorgewijs invoeren van de maatregelen. Maar ook het volgtijdelijk in
uitvoering nemen van de diverse maatregelen. Hier zal uiterst zorgvuldig mee om
moeten gaan. Hiermee dient dan ook in de voorbereiding van de planning van de
implementatiefase alsmede in de uitvoeringsprocedures goed rekening te worden
gehouden. 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.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen in de inleiding van hoofdstuk 4.
20. Mag een persoonlijke parkeermeter ook op runshopplaatsen gebruikt worden?
Een persoonlijke parkeermeter is een vorm van parkeerapparatuur waarmee de
verschuldigde parkeerbelasting elektronisch, met een chipkaart, kan worden voldaan.
De persoonlijke parkeermeter (ingevoerd in 1993) levert gebruikers veel parkeergemak.
Met een persoonlijke parkeermeter mag de gebruiker parkeren op betaald
parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Met een persoonlijke
parkeermeter kan maximaal 4 uur of 24 uur worden geparkeerd. Met de persoonlijke
parkeermeter mag ook worden geparkeerd op de runshopplaatsen. Om te voorkomen
dat gebruikers van een persoonlijke parkeermeter deze parkeerplaatsen langdurig
(langer dan 30 minuten) bezetten zullen er voor deze plaatsen speciale
parkeertariefzones in de chipkaart worden geprogrammeerd. De huidige
parkeertariefzones zullen worden aangepast op de nieuwe situatie. Chipkaarten zijn tot
één jaar geldig na een tariefwijziging. Er zijn circa 2000 persoonlijke parkeermeters in
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omloop. Het gebruik ervan levert geen noemenswaardige parkeerdruk op. De
persoonlijke parkeermeter zal worden gehandhaafd/aangepast aan de nieuwe tarieven,
waarbij het gebruik voor de runshopplaatsen deze zal worden gemaximaliseerd tot 30
minuten, conform de overige gebruikers.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.6.1.
21. Schipperskaarten, brandweerkaarten etc. worden afgeschaft. Wat is hiervoor het
alternatief?
Er wordt gestreefd naar eenvoudige regels. Om dit te bewerkstelligen zullen ook diverse
dagvergunningen geschrapt kunnen en moeten worden. Waarom zijn er nog langer
speciale parkeerkaarten nodig als bij de parkeerautomaat zonder beperking in
maximale parkeertijd een parkeerticket kan worden gekocht. Er zal op verzoek van het
Havenbedrijf een vergelijking gemaakt worden met de steden Middelburg, Nijmegen,
Terneuzen en Vlissingen. Dit om na te gaan in hoeverre deze steden uit economisch
belang voor de stad een eigen systeem (schipperskaarten) voor schippers hanteren.
Ook de persoonlijke parkeermeter kan als alternatief voor dagvergunningen gebruikt
worden.
B&W-nota: Toelichting is opgenomen onder 4.1.7.
22. Gehandicaptenparkeerplaatsen beschrijven wat hier mee gebeurt en met de tarieven
(Afweging nultarief of voltarief, beste plaatsen, kosten baten analyse).
De algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn ter regulering voorzien van een
parkeermeter met een maximale parkeerduur van 4 uur. In de huidige tariefzone 1 betaalt
de gebruiker € 1,20 per uur (= 50% van het normale tarief) en in tariefzone 2 hetzelfde tarief
als het normale tarief. Indien de parkeermeters voor gehandicaptenparkeerplaatsen worden
verwijderd komt de regulerende werking in gevaar. . De haalbaarheid voor het gelijktrekken
van de gehandicapten de tarieven voor algemene gehandicaptenparkeerplaatsen met de
tarieven voor de "gewone" betaald parkeerplaatsen met de in dat gebied van toepassing
zijnde tariefzone dient tijdens de inspraakperiode nader getoetst te worden. Met het
gelijktrekken komt voor deze locaties ook een zelfregulerende werking op tarief
beschikbaar, zonder parkeerduurbeperking.
Dit wordt ingegeven doordat enerzijds de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op
de beste locaties liggen en hier speciaal voor zijn aangelegd, anderzijds hebben
gehandicapten minder de keus om voor een goedkoper tarief in een parkeergarage te
parkeren.
B&W-nota: Uiteenzetting en toelichting is opgenomen onder 4.7.
23. Helder beschrijven dat er met de uitvoering van de parkeermaatregelen geen nieuwe
gebieden worden toegevoegd waar nu nog geen regulering heerst.
Met de invoering van de parkeermaatregelen worden geen nieuwe gebieden
toegevoegd aan de bestaande gereguleerde gebieden. Op termijn zal het in het de

Voorinspraaknota nieuwe parkeermaatregelen gemeente Dordrecht

Dordrecht

gebieden Lijnbaan, Groenedijk-Oranjelaan 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. Ook in de omgeving van de Nassauweg en het Van
Baerleplantsoen heerst een forse parkeerdruk, zodat ook daar op termijn invoering van
parkeerregulering wenselijk is. Met de openstelling van het parkeerterrein
Weeskinderendijk is de verwachting dat de parkeerdruk in de omgeving van de Vlietweg
en Weeskinderendijk zal afnemen. Alleen als er noodzaak is zal de gemeente
voorstellen parkeerregulering in te voeren/uit te breiden.
B&W-nota: Is verduidelijkt in de B&W-nota onder 4.5.3.
24. Het gebied Achterom wordt met de verruiming van het pollergebied ook autovrij. Is voor de
resterende paar straten dan nog zondagregulering nodig? Zondagregulering blijft die
bestaan of niet gezien de uitbreiding van het pollergebied?
Door het wegvallen van parkeerplaatsen door de bouw van de parkeergarage Achterom
en uitbreiding van het autoluwe gebied wordt het huidige gebied waar nu ook op zondag
parkeerregulering geldt een stuk kleiner. Ter bevordering van eenvoud en duidelijkheid
wordt voorgesteld om de huidige zondagregulering te schrappen en ook 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.
B&W-nota Dit is aangepast in de B&W-nota onder 4.5.2.
25. Fasering invoering tariefsverhoging in relatie tot de bouw van Achterom?
Een sturend parkeerbeleid met parkeertarieven is een bewuste inzet van het
parkeerinstrumentarium voor de bevordering en van een selectief autogebruik en voor
de beperking van de groei ervan. Het is niet wenselijk om een gefaseerde invoering van
de tariefsverhoging te hanteren.
B&W-nota: Geen wijzigingen in het voorstel voor B&W.
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2.2 Planning
December-januari 2006
— Totale plan kabinet in B&W
— "Voorinspraak" (aanloopperiode tot de inspraak):
Doel: reactie en mening krijgen over de grote lijnen van het plan en de uitwerking in
maatregelen.
o

Bespreken plan in reguliere overleggen met bewoners en ondernemers
(SCD overleg bestuur, 11 januari 18:45 uur
Wijkbeheeroverleg Binnenstad/Noordflank, 11 januari 20:00 uur
Breed Horeca overleg, 23 januari 2005)

o Actieve rol WRO
— Communicatie over gerelateerde projecten/activiteiten (wat doet de gemeente aan
parkeren en bereikbaarheid van de (binnen)stad):
o

o

Aandacht geven aan gratis parkeren in Dordrecht (Energiehuis en
Weeskinderendijk) specifiek rondom Sinterklaas en Kerst (posters, evt.
billboards).
Aandacht aan gratis openbaar vervoer (persberichten e.d.).

Februari 2006
— Stuk ter kennisname naar Commissie R&E (2 februari 2006)
— Behandeling in B&W, vragen om zienswijzen (28 februari)
Maart 2006
— Inspraakperiode (zienswijzen): (maart-half april)
o 2-3 inloopbijeenkomsten
o Informatie krijgen over onvolkomenheden, schrijnende gevallen e.d.
o Informatie over maatregelen in media
o Goede bereikbaarheid voor vragen e.d.
Voorgesteld wordt inloopbijeenkomsten te houden om het bezoek te spreiden. Iedereen
kan informatie komen vragen of zijn opmerkingen geven op het moment dat het beste uit
komt. De inloopbijeenkomsten worden bij voorkeur in Kunstmin gehouden. Hier is
voldoende ruimte aanwezig en de lokatie ligt in het gebied.
Op de inloopbijeenkomsten zijn grote prints aanwezig met daarop kaarten met
bijvoorbeeld de nieuwe zones, de nieuwe parkeertarieven e,d. Er zijn daarnaast
voldoende inhoudelijk onderlegde mensen aanwezig die uitleg kunnen geven aan de
aanwezigen. De boodschap wordt vooraf goed doorgenomen met de hele groep; het is
belangrijk allemaal hetzelfde, heldere verhaal te vertellen.
Tijdens de bijeenkomst hebben mensen ook de mogelijkheid antwoordformulieren in te
vullen en achter te laten/versturen.
April 2006
— Verwerken van de inspraakreacties
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Mei 2006
— Besluit nieuw college
o Communiceren over inspraakreacties
o Communicatie rondom besluit
Juni 2O06
— Besluit in gemeenteraad
Juli 2006
— Start uitwerking maatregelen voor invoering
o Uitgebreide communicatie over invoering en procedures e.d.
o Voorbereidingen gedurende de zomer
o Ontwikkeling van communicatiemiddelen als folders e.d.
o Goede bereikbaarheid voor vragen e.d.
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BIJLAGE 1

REACTIES

In dit hoofdstuk worden de reacties nader naar onderwerp uiteengezet.

December 2005 - Januari 2006
In december 2005 en januari 2006, (de telefoonlijn en website zijn tot en met 13-2 mogelijk
geweest) zijn de volgende reacties binnengekomen:
— via het reactieformulier op de website 8 reacties;
— via apart telefoonnummer 4 reacties;
— via ander telefoonnummer 1 reactie.
Verder zijn er diverse schriftelijke reacties met een reactieformulier binnengekomen.
Daarnaast zijn er op de volgende data presentaties en/of gesprekken over de invoering van de
nieuwe parkeermaatregelen gevoerd met de volgende belangengroeperingen;
— 11 -1-2006
Bestuur ondernemers;
— 11-1-2006
Bewoners binnenstad;
— 12-1-2006
Wethoudersoverleg ondernemers;
— 17-1-2006
Dordtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid;
— 23-1-2006
Horecaondernemers;
— 30-1-2006
Delta (Kalkhaven) via spreekuur Wethouder;
— 30-1-2006
Kamer van Koophandel;
Consultatie gemeentelijke sectoren
— 5-1-2006
Havenbedrijf;
— 12-1-2006
Brainstormsessie PD-SW-SO-T-B gemeente;
— 16-1-2006
Bandweer;
— 18-1-2006 en 2-2-2005
PM gemeente Riedijkshaven en Stadswerven;
— 25-1-2006
Ondernemersloket gemeente;
— 26-1-2006
SW (beheer parkeerapparatuur) gemeente;
— 31-1-2006
Toezicht gemeente;
— 1-2-2006
PD Stadswinkel gemeente;
— 2-2-2006
Consultatie commissie R&E.

Binnengekomen reacties
Via reactieformulier website
—
—
—
—
—

1 test van het e-loket
1 reactie over de vindbaarheid van de FAQ's
1 reactie met frustratie over parkeren algemeen
4 reacties over uitvoeringsregels Statenplaats, waarvan 2 van dezelfde persoon
1 reactie over het ontbreken van beschrijving van wijzigingen voor gehandicapten
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Via apart telefoonnummer
—
—
—
—

1 reactie over uitvoeringsregels Statenplaats
1 over betrekken uitbreiding gebied Lijnbaan
1 over historische rechten al jaren 2 vergunningen
1 door de DAG over betrokken te willen worden bij het traject

Via ander telefoonummer
— Reactie over tijdsduur beperkte zakelijke vergunning in relatie tot openingstijden zaak in
de Voorstraat (= misverstand, staat namelijk nu in parkeergarage Spuihaven en heeft
straks recht op een onbeperkte vergunning in S1)

Binnengekomen schriftelijke reacties met reactieformulier
— Fietsparkeren?
— DAG wil graag betrokken worden bij de planvorming
— Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin een bewoner reeds vele jaren meerdere
vergunningen heeft?
— Graag Lijnbaangebied meteen meenemen bij de nieuwe parkeermaatregelen.
— Statenplaats verwacht nu ook in aanmerking te komen voor een parkeervergunning
(uitvoeringsregels nieuwbouw).
—- Liever geen gebouwde parkeervoorzieningen in de binnenstad realiseren. Wil een
autovrije binnenstad
— Bezoekerskaarten voor de binnenstad/kernwinkelgebied in verband met sociaal
isolement.
— Wat als je als bewoner nu geen auto hebt maar straks wel?
— Rekening houden met oudere minder mobiele mensen en gehandicapten. Die moeten
dan het duurste tarief gaan betalen.
— Vrees voor andere bezoekers in de 19e eeuwse Schil als de vergunninghouders met
een alternatieve vergunning vertrekken naarde eigen sector.
— Parkeren in garages moet goedkoper zijn. Hoe kan het dan dat parkeergarage
Drievriendenhof 300% duurder is? Andere parkeergarage's liggen verder weg en daar
is het verschil slechts 20 cent, hetgeen te verwaarlozen is. Graag tarief verhogen tot het
tarief van de toekomstige sector 3.
— Uitbreiding handhaving belanghebbendenparkeren aan het Kasperspad en
Warmoezenierspad.
— Regeling met bezoekerskaarten wordt als positief ervaren.
— Verhoging van vergunningprijs wordt als onredelijk beschouwd.
— Bij POET de 2e vergunning voor de prijs van de 1e vergunning.
— Uit bijlage 8 blijkt dat er alleen nog maar op de Grote Markt kort kan worden
geparkeerd.
— Nu is de belasting van de Wijnstraat als aan- en afvoerroute te groot. Wijnstraat is een
smalle straat met gevaar voor fijnstof en geluidhinder.
— Vrees voor toename verkeersstroom Wijnstraat.
— Overwogen moet worden om het gebied ten Noordoosten van de Wijnhaven en
Voorstraathaven te betrekken bij het gereguleerde gebied.
— Centrum winkels kunnen via parkeergarage in voldoende mate bereikt worden.
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Consultatie
Bestuur ondernemers (11-1-2006)
— Presentatie gehouden en reactie gevraagd.
— Beperkte zakelijke vergunning ma-vr hebben de ondernemers niets aan. Maandag is
zaak niet open en zaterdag juist wel.
— Tijden voor de beperkte zakelijke vergunningen zijn belachelijk en niet realistisch.
— Waarom schaffen we de zakelijke vergunningen niet af?. Dan is er meer plaats voor
bezoekers.
— Waarom ook regulering in de Schil tot 22:00 uur.
— Dekt de sectorindeling wel de lading? Bijvoorbeeld de nieuwe sector 3 is nu al een
krappe locatie voor vergunninghouders, (vraag-aanbod in relatie tot vergunninguitgifte}
— Kun je dagkaarten in winkels kopen? Of wordt het mogelijk om dergelijke kaarten op
meerdere plaatsen aan te schaffen?
— Komt er een regeling voor het verhelpen van storingen? (aannemersvergunning)
— Niets gehoord over invaliden?
— Kortparkeerplaatsen voor het runshoppen op de koppen van het pollergebied zijn niet in
overeenstemming met het huidige pollergebied.
— Ondernemers zien graag een koppeling gebruik parkeergarage Visstraat.
— Ondernemers zien graag koppeling parkeergarage in Papendrecht.
— Waarom niet pas tarieven verhogen na realisatie van parkeergarage Achterom? Dan is
er namelijk beter voorzien in het capaciteitstekort.
— Wordt er een uitzonderingsregeling voor hulpbehoevenden gemaakt? Mantelzorg,
kraamzorg enz.
— Tarief Grote Markt wordt wel hoog met € 2,40 ten opzichte van het huidige tarief (is nu
ook hoogste tarief).
— Parkeren overdag en 's avonds differentiëren in tarief, net als bij de parkeergarage?

Bewoners binnenstad (11-1-2006)
— Presentatie gehouden en reactie gevraagd. Grote opkomst (47 adressen).
— Betreft de plannen alleen de binnenstad?
— Bezoekersregeling voldoet zeer goed, blijft deze, wordt deze uitgebreid met meer
kaarten?
— Kan ik ook een 2e vergunning aanschaffen als ik geen auto heb?
— Kan de 2e vergunning ook kentekenvrij, zodat deze door het bezoek gebruikt kan
worden?
— Tarief voor de Schil goedkoper dan de binnenstad wordt vreemd gevonden, terwijl het
daar ook druk is. (plaatje van za 23:00 uur getoond).
— We willen meer toezicht en handhavers (die ook daadwerkelijk handhaven).
— Gaat dit plan uit van realisatie parkeergarage Achterom, of gaan de plannen niet door
als deze niet wordt gerealiseerd? Deze is toch nodig voor de parkeercapaciteit.
— Blijft de bezoekersregeling? Wanneer is de evaluatie gereed? (april)
— Vraag over uitbreiding autoluwe gebied, (losse vraag niet gericht op parkeren)
— Gewenste betrokkenheid van de DAG wordt door een aanwezige onder de aandacht
gebracht. Dit gaat ook gebeuren in een apart overleg.
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— Kunnen tarieven gehandicapten niet gemaximaliseerd worden naar de tarieven van de
parkeergarage? Gehandicapten hebben immers geen keus en moeten gebruik maken
van de duurste parkeerplaatsen tegen het centrum aan. (krijgen zo bijna een
gereserveerde parkeerplaats).
— Wanneer weten we wat het definitieve stuk is, krijgen we dit toegezonden? Toegezegd
dit via de adressenlijst van het wijkoverleg te doen.
— Uitgebreide notitie met reacties van een bewoner ontvangen.

Wethoudersoverleg ondernemers (12-1-2006)
— Betreft tevens een eerste terugkoppeling na de uiteenzetting bij de ondernemers de
avond daarvoor.
— Aangegeven wordt dat het stuk plezierig was om te lezen en er een goede balans is
gevonden tussen de te treffen maatregelen. Men hoopt dan ook dat deze balans in
stand blijft!
— Er is een aantal maatregelen noodzakelijk en dat doet altijd een beetje pijn.
— Kan er in relatie tot het aantal te verstrekken zakelijke vergunningen (max. 2) rekening
gehouden worden met de omvang van de bedrijven? Het ene bedrijf is meer afhankelijk
van bezoekers dan het andere.
— De persoonlijke parkeermeter blijft bestaan.
— Mogelijkheid in Barcelona, wordt gestuurd op gereduceerde parkeerkaarten (tickets) bij
een vergunning. Op deze wijze wordt ook het gebruik van de vergunning beïnvloed.
— Is het ook mogelijk dat er, net als in andere buitenlandse steden, bij 10 minuten te laat
door diegene een eigen bijdrage samen met het ticket wordt afgestort? Op deze wijze
kunnen de inningkosten, maar ook de administratieve rompslomp voor het naheffen van
de parkeerbelasting worden teruggebracht Dit is maar zeer de vraag.

Dordtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid (DAG) (17-1-2006)
— Gesprek met de Dordtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid (DAG) en de
Seniorenraad waarbij oriënterend gesproken is over de voorgestelde maatregelen.
— Opgemerkt is dat er weinig over gehandicaptenparkeren is opgenomen. Dat er voor
deze doelgroep, op de tarieven na, weinig gaat veranderen ziet men graag expliciet
gemaakt.
— In de verdere uitwerking van de voorstellen zal het parkeren voor gehandicapten
worden meegenomen.
— Het gelijkschakelen van de tarieven voor gehandicapten met anderen vindt men wel
een probleem. Algemene gehandicaptenparkeerplaats ligt echter al op een speciaal
daarvoor aangewezen locatie (strategische plaats) en wordt daar speciaal voor
ingericht. Of de kosten niet hoger zijn dan de baten is dan ook de vraag.
— De DAG en de seniorenraad zouden in de toekomst graag weer op regelmatige basis 2
maal per jaar overleg met de gemeente hebben.
— De DAG ziet duidelijke voordelen in het gebruik van P-terrein Weeskinderendijjk voor
de stad Dordrecht.
— Zijn 2 vergunningen per bedrijf voldoende, rekening houdend met de omvang?
— Komt er een overgangsregeling voor de vergunningen?
— Blijft bezoekersregeling bestaan? Hier is namelijk niets over geschreven.
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— P-terrein achter het station is duur (= van Q-park) en drukt op de wijk Krispijn.
— Graag parkeerplaats CW1 verplaatsen naar voorzijde bij de ingang.
— Als de Stadswinkel terug komt in het Stadskantoor komen ook de
gehandicaptenparkeerplaatsen terug.
— Blijven alle gehandicaptenparkeerplaatsen waar ze nu liggen? In principe wel.
— Afgeplakte meters is een probleem. Hier wordt aan gewerkt.
— Gaarne aandacht voor situaties waar trottoirs verdwijnen in de binnenstad. Deze zijn
voor de minder mobiele mens belangrijk.
— Graag informatievoorziening over de ligging van gehandicaptenparkeerplaatsen op de
website en kaartjes verbeteren. Dit voor onder andere het gebruik bij VW en ANWB.
— Er moet nieuw beleid komen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen.
Knelpuntennota stamt uit 1993. Hierbij de DAG betrekken.
— Worden er ook maatregelen tegen het stelen van gehandicaptenparkeerkaarten
genomen in Dordrecht? Anders staan straks valide mensen met een dergelijke kaart op
die plaatsen die voor gehandicapten zijn bestemd. In Delft is er een registratie. Komt
die hier ook?
— De huidige speciale parkeermeter voor gehandicapten bevalt goed. Probleem is het
stallen van fietsen aan de palen. Dit opnemen in het gehandicaptenparkeerbeleid.
— Kunnen doven via SMS bij de pollers geïnformeerd worden?

Horecaondernemers (23-1-2006)
— Tijdens het speciaal hiervoor ingerichte overleg waren 5 ondernemers aanwezig.
— Binnenstad heeft gewoonweg te weinig parkeerplaatsen. Zeker 1000 plaatsen. Door te
weinig parkeerplaatsen in de Binnenstad verschuift nu het probleem naar de Schil.
— Creëren parkeerplaatsen in de Binnenstad
— Er moeten meer parkeergarages komen.
— parkeergarage Steegoversloot en Achterom liggen stil in verband met de
milieuregels (fijnstof).
— Parkeerplaatsen Vrieseplein / Blekershof gebruiken. Gebeurt al!
— Idee van drijvende parkeerboten.
— Plein Merwekade Otto Dickeplein geschikt maken voor parkeren.
— Grote Markt beter benutten, inclusief ondergronds parkeren?
— Koop de parkeergarage Visstraat voor extra parkeerplaatsen.
— Is er een parkeergarage Blekershof mogelijk?
— 19e eeuwse Schil parkeren tot 22:00 uur? In het verleden is er met M a rco Westland en
de wethouder gesproken over gelijktrekking van 18:00 uur en 22:00 uur naar 20:00 uur.
Waarom is hier nu niet voor gekozen? Hier zijn notities van. Zou vanuit de
horecaondernemers veel logischer zijn.
— Waarom moet de 2e vergunning duurder zijn dan de 1e? De gemeente bepaalt toch wie
er 1 of 2 krijgt, (terugbrengen van de vraag en weerhouden van het doen van een
aanvraag dan strikt noodzakelijk).
— 2e zakelijk alleen beperkt? Hier heeft de horeca niets aan. Horeca heeft alleen iets aan
de volledige zakelijke vergunning die in tegenstelling tot de huidige beperkte zakelijke
vergunning nu ineens veel duurder wordt. Van 135 naar 300 euro. Nu is de zakelijk
bepekte vergunning tot 22:00 uur. Overigens prima regels voor normale bedrijven. Maar
helaas niet voor de horeca.
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Door invoering mengvorm wordt de parkeerruimte meer optimaal benut. Hierdoor
komen ook meer parkeerplaatsen voor horecabezoek beschikbaar.
Gehandicaptenparkeerplaatsen waar geen recht meer op is (overleden) opheffen, dan
kan er weer een bezoeker staan.
Is het niet raadzaam om pas tarieven te verhogen nadat er voldoende parkeerplaatsen
zijn? Bijvoorbeeld na de bouw van parkeergarage Achterom en aankoop Visstraat. Dan
heb je ook een alternatief.
Dat de parkeerduurbeperking verdwijnt, is een goede maatregel. Dit komt echter
onvoldoende duidelijk in het stuk naar voren.
Waarom 3 tarieven als alles eenvoudiger moet worden? 2 Tarieven zijn dan toch
voldoende om te kunnen sturen in Schil of Binnenstad?
Er is in het horecagebied geen parkeergarage voorhanden met een laag tarief van 80
cent.
Volgens de horeca is de tariefsverhoging niet nodig. Dit is echter nodig om te kunnen
sturen in parkeerduur en het gebruik van gebouwde voorzieningen. Onderbouw de
prijsverhoging. Het staat nu al niet vol dus waarom tariefsverhoging. Om te laten zien
dat het geen zakkenvullen is, is het goed op te nemen dat momenteel het
straatparkeren kostenneutraal is. Kostenposten in beeld brengen.
Wordt het fasegewijs ingevoerd of in 1 keer?
De horeca vraagt zich af of de bezettingsgraad van de parkeergarage Spuihaven en
Veemarkt is toegenomen met het tarief van 80 cent? Dit heeft op zich niet tot nauwelijks
in een hoger gebruik geresulteerd. Deze parkeergarage staat voor de horeca op de
verkeerde plaats.
Invoering van de mengvorm in het Zwarte Koor dient ook voor de horeca parkeerruimte
op te leveren.
Voorkom vuilcontainers op parkeerplaatsen.

Delta (Kalkhaven) via spreekuur Wethouder (30-1 -2006)
— Geeft aan dat als hij straks nog maar 2 vergunningen kan krijgen (heeft er nu 13) hij
hiermee niet uit de voeten kan. Kan hij niet net als Dolderman een stuk kade huren om
parkeren mogelijk te maken? Er is immers geen parkeerprobleem in dit gebied van de
stad. Omvang van bedrijven meewegen in de versrekking van het aantal vergunningen
in relatie tot de parkeerdruk die aanwezig is.

Kamer van Koophandel (30-1-2006)
— Heeft gevraagd waar de stukken zijn te downloaden voor verspreiding onder en
bespreking met de directie.
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Consultatie gemeentelijke sectoren
Havenbedrijf (5-1-2006)
— De directeur van het Havenbedrijf heeft het belang van de schipperskaarten
uiteengezet.
— Schipperskaarten zijn van economisch belang voor Dordrecht. Hoe doen andere steden
dit? We kunnen niet zonder!
— Probleem is echter de fraudegevoeligheid en het niet eenvoudiger maken van het
systeem. Er zijn immers bij het mengvorm voldoende betaal moge l ij k h ede n voorhanden.
— Wil dit uitgezocht hebben hoe dit in Middelburg, Nijmegen en Rotterdam en Terneuzen
in zijn werk gaat.
— Dagkaart of weekkaart, is dit ook te programmeren?
— We willen juist niet voor iedere groep een aparte regeling of vergunning.

Brainstormsessie PD-SW-SO-T-B gemeente (12-1-2006)
— De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn momenteel goedkoper dan de 'normale'
parkeerplaatsen. Toezicht vraagt zich af waarom het tarief niet €0,00 wordt. De regel is
dat iedereen moet betalen, ook gehandicapten. Een afweging in kosten en baten kan
uiteraard gemaakt worden. Voor te stellen om gehandicapten gratis te laten parkeren of
tegen het huidige 'normale' tarief van €2,40.
— Wat gaat er gebeuren met de huidige vergunningen? Er wordt momenteel een nieuw
vergunningsysteem geïnstalleerd en er wordt uitgezocht of het mogelijk is om de
vergunningen te digitaliseren.
— Bij Delta (schepen) zijn er zakelijke vergunningen in gebruik. Een aantal keren per jaar
is er sprake van een overlapping van periodes. Daarmee kunnen zij 26 i.p.v. 13 keer
voertuigen parkeren. In het voorstel wordt uitgegaan van maximaal 2 vergunningen.
Iedereen zal een nieuwe vergunning moeten aanvragen.
— Hoe er moet worden omgegaan met het verstrekken van nieuwe vergunningen? Er
moet rekening worden gehouden met de bufferruimte voor 1e vergunningen. En een
procedure voor het verstrekken van de tweede vergunning.
— Hoe wordt de situatie bekeken, per huishouden of per woning? Er moet een rechte lijn
worden getrokken waarbij iedereen dezelfde definities hanteert wat betreft
huishoudens/woningen om te voorkomen dat vergunningen ten onrechte worden
verstrekt.
— Men vraagt zich af hoe eigen terrein (POET) kan worden herkend. Bewoners hebben
een vergunning en nog eens de gelegenheid om te parkeren op eigen terrein (waar
geen gebruik van wordt gemaakt). Hoe kan dit worden opgelost? Controleren hoe de
parkeersituatie bij elke woning is en nagaan of daar wel of geen eigen
parkeergelegenheid is. Desnoods ter plekke de situatie bekijken.
— Hoe moet worden omgegaan met de invoering van het verstrekken van nieuwe
vergunningen? Er moet rekening gehouden worden met aannemen en inwerken van
extra personeel. Mogelijkheid zal bekeken worden om stapsgewijs te werk te gaan,
bijvoorbeeld per sector om 20 de werkdruk te verminderen.
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— Gemengd parkeren wordt in de toekomst ingevoerd. 5-uurkaarten gaan eruit.
Kortparkeren zal veelal via de automaat mogelijk worden. Nog niet alle
parkeerautomaten zijn hierop ingesteld. Wat moet er gebeuren met de huidige
parkeerautomaten, worden deze vervangen of elektronisch bijgewerkt?
— Er moet rekening worden gehouden met het plaatsen van extra parkeerautomaten, is
dit mogelijk en waarmee moet rekening gehouden worden? Te denken valt te denken
aan energievoorziening, bouwvergunningen, logische plaatsing, kosten enz.
— Er dient te worden nagegaan welke informatie er intern verstrekt moet worden om
misverstanden te voorkomen.
— Lijst samenstellen met attentiepunten voor in-/uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid.
Daarbij rekening houden met het budget, tijd, ruimte en kosten.

Bandweer (16-1-2006)
— De brandweer merkt op dat het laten vervallen van de brandweerkaarten moeilijkheden
voor de bedrijfsvoering op gaat leveren. Het gebruik van de persoonlijke parkeermeters
kan met het huidige aantal niet aan de vraag voldoen.
— Kan de brandweer het betaald parkeren niet afkopen en hiervoor een kaart krijgen voor
herkenbare voertuigen.

PM gemeente Riedijkshaven en Stadswerven (18-1-2006 en 2-2-2005)
— Het exploiteren van de garage Riedijkshaven(RDH) kan alleen wanneer in het
Lijnbaangebied betaald parkeren is ingevoerd. Dit is nu niet in de plannen voor de
nieuwe parkeermaatregelen opgenomen en het is maar zeer de vraag of dat dit jaar
meegenomen gaat worden. Er is een contract met ERA waarin staat dat wanneer de
parkeergarage RDH gerealiseerd is, de rest van het gebied 'vergunninghouders' wordt.
Hiervoor moet wel voldoende draagvlak zijn. Zo niet, dan is de regel dat het niet
ingevoerd wordt. Aangegeven wordt dat het draagvlak opnieuw gepeild zal moeten
worden en dat de draagvlakregel onveranderd blijft, waar PM het niet mee eens is i.v.m.
aanloopverliezen daardoor.
— Opgemerkt wordt dat het de wens is om de parkeernormering in de Bouwverordening
(om bij nieuwbouw parkeren op eigen terrein te realiseren) te verruimen.
— Positie parkeergarage RDH, beheer garage RDH nu nog ERA. Niet beschreven wie de
garage afneemt als totaalpakket RDH opgeleverd is, beheer kade RDH.
— Momenteel is er een tekort aan parkeerplaatsen in het gebied Riedijkshaven.
— Het niet aanpassen van de regels in het bouwbesluit (voor van het realiseren van
parkeervoorzieningen op eigen terrein bij nieuwbouw in de binnenstad), zet volgens PM
de ontwikkelingen voorde binnenstad op slot. Aangegeven is dat hiervoor
parkeergarages moeten komen als alternatief in de vorm van abonnementen.
— In de Verordening dient ook iets over parkeren bij nieuwbouw opgenomen te worden.

Ondernemersloket gemeente (25-1- 2006)
—
—
—
—

Het verhaal is goed uit te leggen.
Meteen vergunning kunnen verlenen aan bedrijven is een goede stap.
Er komt meer ruimte voor de zakelijke parkeerder beschikbaar.
Moet de KvK nu allemaal uittreksels gaan aanleveren voor de toetsing van de
vergunningen? Nee via EP.
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—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
——
—
—

Hoe gaat de 2e vergunningtoets in zijn werk?
Implementatie nieuw vergunningensysteem op een natuurlijk moment.
Wat is (pg6) een acceptabele loopafstand voor woon-werk?
Als 2e vergunning duurder is, is dit om te ontmoedigen.
In welke delen is vooral een 2e vergunning gewenst?
Prijzen 1 e vergunning en 2e vergunning en vergunning beperkt zijn niet logisch van
opbouw even duur. 2e vergunning zelfs wel erg duur.
Wat is POET?
Eigen plek is 1 e en 2e plek is ook de prijs van de 1 e vergunning maar brengt het totaal
tot het maximum van 2.
Dienstverlening (verloskundige) en zakelijk wat is het verschil?
Dagvergunning schippers en congres is bij mengvorm opgelost met een dagkaart via de
automaat.
Runshopplaatsen bij invalswegen, welke zijn dat?
Parkeerdruk pag. 14/15 3e streepje.
€ 2,40, waarom geen € 2,00? Dan krijg je in relatie tot tarief parkeergarage
Drievriendenhof het blik niet van straat.
Voor de horeca ontstaan door mengvorm voldoende plaatsen aan de Merwekade en in
het Zwarte koor.
Voor Hotel Bellevue dient nog een telling plaats te vinden.
Waarom 3 tarieven als je alles eenvoudiger wil maken? 2 Tarieven zijn dan toch
voldoende om te kunnen sturen in Schil of Binnenstad?
Overzicht van het aantal ondernemers en werknemers in de binnenstad kan worden
aangeleverd.
Bedrijf aan huis, wat voor soort vergunning wordt dit?

SW (beheer parkeerapparatuur) gemeente (26-1-2006)
— Functionele eisen voor de hoeveelheid en type automaten waarmee uitbreiding en
vervanging van parkeermeterlocaties dient plaats te vinden, moeten na B&W
aangeleverd worden, zodat bepaald kan worden of er sprake is van (Europese)
aanbesteding en welke automaten geschikt zijn.
— Rekening houden met slimme locaties voor parkeerautomaten.
— Herprogrammering van automaten voor overgang naar mengvorm leidt tot
minder aanschaf van nieuwe automaten.
— Rekening houden met management- en storingsinformatie via o.a. GPRS
bij nieuwe automaten en bestaande automaten hiervoor ombouwen.
— Doorvullen naar andere dag {na 22:00 uur) mogelijk maken.
— Onderhoud parkeermeters relatief hoog. Nagaan welk type automaat de
locaties met weinig meters kan vervangen.
— Waarom 3 tarieven als je alles eenvoudiger wilt maken? 2 Tarieven zijn dan toch
voldoende om te kunnen sturen in Schil of Binnenstad. Voorkeur voor 2 tarieven van
2,40 en 1,20 zodat je voldoende sturingsruimte behoudt tot de tarieven in de
parkeergarage's van de gemeente. Bij tarief 1,00 is het tarief van de parkeergarage
later lastig te verhogen.
— Tarief parkeergarage Drievriendenhof is op zaterdag en koopavond gestegen naar
2.10.
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— Verschil tussen tarief parkeergarage en straatparkeren moet voldoende groot zijn.
— Red je het om iedereen een 1e vergunning te kunnen verlenen?
— In sector 1 zijn meer huizen dan parkeerplaatsen? Kun je iedereen een 1e vergunning
toekennen?
— 2e Vergunningen zou je ook kunnen toestaan in een andere sector voor nog ruimte is.
Hoe bepaal je wie een 2e vergunning krijgt en wie niet en hoe doe je dat de jaren
daarna in relatie tot de 1e vergunning? Kun je dit niet beter gefaseerd doen: eerst
iedereen een 1 e vergunning en na een halfjaar kijken of er ook ruimte is om 2e
vergunningen te kunnen uitgeven. Slechts 12% heeft een 2e vergunning (450) dus dit
probleem zal wel meevallen.
— Is er rekening gehouden met uitbreiding pollergebied?
— Hoe om te gaan met bestemmingsplannen en POET?
— Verhouding kortparkeren en langparkeren in de parkeergarage is van groot belang om
de parkeerdruk in de vorm van abonnementen in de parkeergarage voor de binnenstad
op te kunnen vangen. Ook in relatie tot het kortparkeren en parkeren in sector 7 voor de
Boogjes.
— Gebruik maken van parkeergarage Visstraat als bewonersgarage in relatie tot de bouw
van de parkeergarage Achterom.
— De koopzondag is niet beschreven in relatie tot betalen in de parkeergarage.
— Dynamische bewegwijzering dient te worden aangepast en uitgebreid naar de gratis
terreinen en direct gekoppeld te worden met de parkeergarage aantallen. PRIS of iets
dergelijks kan dan ook waarschuwen wanneer er een koopzondag is. Aanpassen
pa r keerverwijssysteem meenemen. Is afgesproken in mobiliteitsplan om dit uit te
breiden en beter te koppelen aan de parkeergarage?
— PPM als bezoekerskaart inzetten?
— Prijs 1e vergunning versus 2e vergunning in relatie tot het hebben van POET. Moet
men dan de prijs van de 2e vergunning betalen terwijl men al zelf meehelpt aan het
oplossen van het parkeren door eigen parkeerruimte te hebben? Alleen recht op een 2e
vergunning maar het is wel de eerste vergunning dus prijs van de 1e vergunning.
Voorbeeld: POET+ vergunning is prijs 1e vergunning.
-— Schipperskaarten en schippersvergunningen?

Toezicht gemeente (31-1-2006)
— Graag nu al invoering van mengvorm. Dit onder andere in relatie tot de huidige
problematiek van de parkeermeters. Deze parkeermeters kunnen dan immers van
straat. Kan dit anders niet vooruitlopend met een noodverordening geregeld worden.
— Het gebied Achterom wordt met de uitbreiding van het pollergebied ook autovrij. Is voor
de resterende paar straten dan nog zondagregulering nodig?
— Is in het plan rekening gehouden met betalen op koopzondagen?
— Wat gaat er gebeuren met de bezoekerskaarten? Momenteel worden deze kaarten
weinig gebruikt. Als ze gebruikt worden komt met wel eens 3 kaarten tegelijk tegen,
zodat er goedkoop door een aannemer geparkeerd kan worden. (Hier komt binnenkort
een aannemersontheffing voor) De kraskaart is erg fraudegevoelig en slecht te
controleren en te handhaven. Momenteel staat er niet duidelijk vermeld op de kaart dat
men niet bij een meter mag staan met een bezoekerskaart. En wat gebeurt er met de
Schipperskaarten? Kunnen deze in relatie tot de vele mogelijkheden van betalen van
parkeerbelasting niet allemaal verdwijnen?
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Waarom 3 tarieven als alles eenvoudiger gemaakt moet worden. 2 Tarieven zijn dan
toch voldoende om te kunnen sturen in Schil of Binnenstad.
Tarief 5-uurskaart is hoger dan het tarief van 5 uur parkeren voor 80 cent. 5-uurskaart
gaat dan ook verdwijnen.
Waarom zorgen we niet dat de gehandicapten gratis kunnen parkeren? Het is vaak niet
duidelijk voor deze gebruikers dat in de ene stad wel en in de andere niet betaald hoeft
te worden. In Amsterdam mogen ze bij een parkeermeter staan met gebruik van de
gehandicaptenparkeerkaart en in Dordrecht moeten ze betalen. Dit gaat nogal eens fout
met een vervelende naheffing als cadeau bij een bezoek aan de stad Dordrecht.
Gaan de tijdelijke vergunningen vervallen? Ja, met de invoering van de nieuwe software
kan meteen aan de balie getoetst en verstrekt worden.
Naheffingsaanslag van 45 euro naar 47 euro wordt gelijk meegenomen in de nieuwe
Verordening. Anders moeten we deze kosten tweemaal kort achter elkaar
onderbouwen.
Wat is het criterium voor vergunninguitgifte, woning of persoon?
Aanpassingen/vernieuwingen aan de Eltra

PD Stadswinkel gemeente (1-2-2006)
— So dient PD te ondersteunen met de realisering van het nieuwe vergunningensysteem.
Koppeling brieven en functionaliteit van het systeem. Hier zijn in het verleden op
structurele basis 2 dagen in de week over afgesproken?
— Realisering van parkeerplaatsen in de binnenstad is moeilijk, afkopen bij realisering van
nieuwbouw in de binnenstad in de vorm van abonnementen in de parkeergarage is
momenteel ook moeilijk. Betere instelling van parameters op basis van gebruik
overwegen.
— Hoe gaan we de beschrijvingen van de POET opnemen om te kunnen toetsen? POET
is in Den Haag al in beeld gebracht.
— Gaan we alle inwoners en bedrijven naast alle vergunninghouders aanschrijven?.
Iedereen heeft immers recht om een 1e vergunning ook diegenen die deze nu in
verband met de wachtlijsten niet aanvragen.
— Hoe gaan we de huidige vergunning intrekken? Kan dat en op welke wijze? (bezwaar
maken)
— Tariefonderbouwing ontbreekt. Door PD wordt aangegeven dat de kosten van iedere
vergunning veel hoger liggen. Voorstel is om de meerkosten van de 1e op de 2e
vergunning te verdisconteren omdat de 1e een basisvoorziening is. Duurder dan de
kosten mag niet, goedkoper wel. Dit is ook zo voor de bezoekerskaart. PD kostenopzet
laten maken?
— Probleem met invoeringsdatum 1-1-2007. In oktober komen er nieuwe reisdocumenten
en sofinummers. Stadswinkel verhuist weer terug naar het Stadskantoor. Hoe doen we
dat met de extra handjes?
— Doen we mei in het oude systeem POW of in het nieuwe EP?
— Wat is zondagregulering en is dit nog zinvol? Hoe omgaan met de koopzondag?
— 24-Uur regeling bij het station blijft gehandhaafd. Dit ook beschrijven.
— PIAF of PPM wordt nu gebruikt als zakelijke vergunning. Is dit geen probleem voor het
aantal vergunningen dat kan worden uitgegeven? Bewoners gebruiken hem voor
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bezoekers. Men gebruikt dan toch ook dezelfde schaarse ruimte. PPM is veel duurder
dan de vergunning. Sturing is op tarief.
Hoe wordt omgegaan met de inspraak? Wat als 80% geen uitbreiding wil in de 19e
eeuwse Schil van 18:00 uur naar 22:00 uur.
Hoe verhoudt dit alles zich tot de omgevingsvergunning die per 1-1-2007 wordt
ingevoerd? Hiermee wordt getoetst of een bedrijf aan alle vergunningen voldoet of kan
verkrijgen alvorens zich te vestigen.
Hoe gaan we om met de verkoop van een huis (of bedrijfsobject) als hierbij ook de
vergunning wordt aangeboden. Dit gebeurt nu namelijk door de makelaars.
Hoe ga je ermee om als de eigenaar en de gebruiker van de auto niet op het zelfde
adres wonen? Bijvoorbeeld, pa of vriend is eigenaar in verband met de noclaim en de
zoon of vriendin is de gebruiker en woonachtig in een vergunningengebied.
Tarief betaalautomaat blijven bekijken in relatie tot vergunningkosten.
Venstertijd beperkte zakelijke vergunning is een bewuste keuze (zie uiteenzetting in
stuk).
Verstrekking vergunningen, blijft dit per halfjaar of per jaar of gefaseerd? Eventueel
afhankelijk per sector in relatie tot gefaseerde uitvoering van de maatregelen?
Winkeliers Voorstraat parkeren nu met een zakelijke vergunning in de parkeergarage
voor 135 euro. Komt dit straks met de nieuwe sectorindeling te vervallen?
Abonnementsprijs in de parkeergarage is namelijk veel hoger.
Hoe verhouden zich de runshopplaatsen zich tot het laden en lossen? Laden en lossen
mag op iedere parkeerplaats.
Stadswinkel wil bij terugkeer naar het Stadskantoor dat hun klanten niet hoeven te
betalen. Dit kan niet! De Stadswinkel wil het terrein voorzien van een slagboom en de
mensen een uitrijdkaart verstrekken om gretig verbaliserende Toezichthouders te
voorkomen. Ook dit gaan we niet doen! Als het probleem is dat Toezicht te snel
verbaliseert gaan we hier betere afspraken in de procedure voor maken {o.a. pas 10
minuten na de verstreken tijd verbaliseren. Vooraf betalen heeft het risico te laat te
komen en achteraf betalen kan in de parkeergarage. Verder kan er in de parkeergarage
het eerste kwartier gratis geparkeerd worden.

Consultatie commissie R&E (2-2-2006)
— Over het algemeen is R&E blij dat er iets aan parkeren wordt gedaan en dat er voor
wordt gekozen om eerst iedereen te consulteren.
— Er waren 3 insprekers .
— Men ziet graag een goede fasering van de invoering van de vele maatregelen. Het één
kan namelijk nog niet ingevoerd worden zonder dat de andere maatregelen gereed zijn
en vice versa.
— Ook ziet men graag een financieel plaatje met de kosten en baten van dit
parkeerbeleid.
— Verder zie het verslag van de bijeenkomst.
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