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1. INLEIDING
1.1 Inspraak
Eind 2005 is het voorstel Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil gereed
gekomen. Na behandeling in het college van B&W is het voorstel vrijgeven voor inspraak. Bewoners,
ondernemers, organisaties, gemeentelijke diensten en andere belanghebbenden zijn vervolgens op
diverse manieren in de gelegenheid gesteld om in te spreken.
De eerste stap was een uitgebreide consultatie van december 2005 tot en met februari 2006,
voorafgaand aan de inspraakperiode. Ondernemers, diverse belangenvertegenwoordigers en de
betrokken gemeentelijke diensten zijn op verschillende manieren geconsulteerd. Tijdens de
consultatie zijn diverse reacties en opmerkingen over de nieuwe parkeerregels aan de gemeente
kenbaar gemaakt. Deze hebben geleid tot een verdere onderbouwing en verheldering van een aantal
aspecten van het voorstel (zie ook voorinspraaknota SO, februari 2006). Met dit aangescherpte
voorstel heeft B&W de nota en voorinspraaknota vrijgegeven voor de inspraak. De inspraakperiode
duurde van 16 maart tot en met 30 april 2006 en er stonden diverse mogelijkheden tot inspreken
open. Alle inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld te
reageren. Zo zijn er twee drukbezochte inloopbijeenkomsten georganiseerd en kon er zowel
schriftelijk, telefonisch als via de gemeentelijke website worden gereageerd. De mogelijkheid tot
inspreken is breed gecommuniceerd via de gemeentelijke website, diverse artikelen in de lokale pers,
alsmede door middel van een gerichte schriftelijke uitnodiging aan alle belanghebbenden.
In totaal hebben ruim 250 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. Er zijn ruim
250 inspraakreacties op schrift binnengekomen. Het grootste deel (vooral bewoners) heeft gebruik
gemaakt van een standaard reactieformulier, dat ook tijdens de inspraakbijeenkomsten kon worden
ingevuld. De meeste organisaties zoals bewonersverenigingen, belangenvertegenwoordigers of
bedrijven en een aantal bewoners hebben uitvoeriger gereageerd in de vorm van een brief (50
afzonderlijke brieven, waarvan 25 organisaties en bedrijven). Ondernemers en horeca hebben
voornamelijk tijdens de consultatie gereageerd. Er hebben aparte overleggen plaatsgevonden met
zowel ondernemers, horeca en de kamer van koophandel. De inhoudelijke reacties zijn terug te
vinden in de voorinspraaknota. Tot slot hebben nog eens 60 mensen gebruik gemaakt van het
internetformulier. De inloopbijeenkomsten (middagen en avonden) zijn door ruim 230 mensen
bezocht.
Het totale proces 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.
Deze nota bevat het resultaat van het totale inspraakproces dat op 30 april 2006 is afgerond. De
ingebrachte inspraakreacties en de beantwoording door de gemeente ten aanzien van het voorstel
zijn in de nota weergegeven. Bij de beantwoording is tevens gebruik gemaakt van het recent
verschenen klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (gemeente Dordrecht, Sociaal Geografisch
Bureau) en de Benchmark gemeentelijke parkeerorganisaties 2005 (SGBO).

1.2

Het voorstel

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.
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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 door de huidige regels mogelijk is veel
vergunningen aan te vragen, dit is niet altijd efficiënt.
•
er zijn te veel verschillende regels.
Maatregelen
De kern van het voorstel Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19B eeuwse Schil is dat de
parkeerruimte in het centrum beter en eerlijker wordt verdeeld. 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. Samengevat zijn de
volgende oplossingsrichtingen en bijbehorende maatregelen voorgesteld:
• het inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden:
•
het uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden:
• aanpassen van de wijze van vergunningverlening:
• herverdelen vergunninghouderssectoren:
• gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 19e eeuwse Schil;
• afstemmen en combineren van verschillende typen parkeren:
• 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. Aan de
andere kant 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.
In het voorstel zijn de diverse oplossingsrichtingen en concrete maatregelen uitgebreid beschreven en
zijn ook de achterliggende gedachten zoals de visie en doelen opgenomen. In deze inspraaknota
staan de reacties op het voorstel en wordt de inhoud van het voorstel zelf niet letterlijk meer herhaald
of in detail beschreven. Indien u meer detailinformatie wilt, verwijzen wij u graag naar het voorstel. Het
voorstel is op basis van deze inspraaknota inmiddels aangepast tot een definitief voorstel. Dit
definitieve voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd.

1.3 Opzet inspraaknota en leeswijzer
Bij het behandelen van de inspraakreacties is de structuur van het B&W voorstel aangehouden. Er is
per reactie gekeken op welk onderdeel van het voorstel het betrekking heeft en daar is de reactie
terug te vinden. In deze nota zijn niet alle individuele reacties letterlijk terug te vinden. De reacties zijn
gegroepeerd rondom de onderwerpen die aan de orde zijn gesteld. Hierbij is telkens het
hoofdonderwerp benoemd, alsmede meer specifieke onderliggende onderwerpen en belangrijke
nuanceringen. Hierdoor is de nota leesbaar geworden en is het geen eindeloze opsomming van
individuele reacties. In de bijlagen is wel een lijst opgenomen met de meer individuele reacties en een
lijst met de namen van alle insprekers, met een verwijzing van de paragraaf waar hun inspraakreactie
wordt behandeld. Verder zijn alle afzonderlijk ingekomen reacties bij de gemeente gebundeld en
gearchiveerd.
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De inspraakreacties staan in deze nota altijd cursief weergegeven.
De reactie van de gemeente staat eronder, ingesprongen en in normale tekst.

In de kaders zijn extra toelichtingen of onderbouwingen opgenomen die niet direct een antwoord
vormen op een vraag of inspraakreactie. De geboden informatie is echter wel van belang voor het
onderwerp dat in de betreffende paragraaf besproken wordt. De stukken zijn overigens geïntegreerd
in het nieuwe B&W voorstel.

De nofa bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk

Inhoud

Hoofdstuk 1

Inleiding

Hoofdstuk 2

Samenvatting

Samenvatting van de inspraakreacties waarbij een indicatie
wordt gegeven van de onderwerpen van het voorstel
waarop het meest is gereageerd. Tevens zijn de eventuele
wijzigingen in het voorstel hier samengebracht.

Hoofdstuk 3

De parkeersituatie

Inspraakreacties op de in het voorstel beschreven
parkeerproblematiek, uitgangspunten, doelen, visie en
beoogd resultaat van de nieuwe parkeerregels.

Hoofdstuk 4

Aandachtspunten
nieuwe parkeerregels

Inspraakreacties gegroepeerd rondom de zeven
oplossingsrichtingen en concrete maatregelen uit het
voorstel.
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2. SAMENVATTING
2.1

Inleiding

Eind 2005 is het voorstel Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil gereed
gekomen. Na behandeling in het college van B&W is het voorstel vrijgeven voor inspraak. Bewoners,
ondernemers, organisaties, gemeentelijke diensten en andere belanghebbenden zijn vervolgens op
diverse manieren in de gelegenheid gesteld om in te spreken.
De eerste stap was een uitgebreide consultatie van december 2005 tot en met februari 2006,
voorafgaand aan de inspraakperiode. Ondernemers, diverse belangenvertegenwoordigers en de
betrokken gemeentelijke diensten zijn op verschillende manieren geconsulteerd. Tijdens de
consultatie zijn diverse reacties en opmerkingen over de nieuwe parkeerregels aan de gemeente
kenbaar gemaakt. Deze hebben geleid tot een verdere onderbouwing en verheldering van een aantal
aspecten van het voorstel (zie ook voorinspraaknota SO, februari 2006). Met dit aangescherpte
voorstel heeft B&W de nota en voorinspraaknota vrijgegeven voor de inspraak. De inspraakperiode
duurde van 16 maart tot en met 30 april 2006 en er stonden diverse mogelijkheden tot inspreken
open. Alle inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld te
reageren. Zo zijn er twee drukbezochte inloopbijeenkomsten georganiseerd en kon er zowel
schriftelijk, telefonisch als via de gemeentelijke website worden gereageerd. De mogelijkheid tot
inspreken is breed gecommuniceerd via de gemeentelijke website, diverse artikelen in de lokale pers,
alsmede door middel van een gerichte schriftelijke uitnodiging aan alle belanghebbenden.
Het inspraakproces is op 30 april 2006 afgerond. De ingebrachte inspraakreacties, evenals de
beantwoording door de gemeente ten aanzien van het voorstel, zijn in de inspraaknota weergegeven.
Het totale proces 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.

2.2

Samenvatting inspraakreacties

Een aantal onderwerpen is tijdens de inspraak vaker aan bod gekomen. In onderstaand overzicht is
een indicatie gegeven van deze onderwerpen, alsmede van de doelgroepen die deze onderwerpen
hebben aangedragen. De meeste insprekers hebben in hun reactie 3 of meer onderwerpen
aangegeven. De percentages zijn indicatief en genomen over het totale aantal schriftelijke reacties
(250).
Inspraakreactie, geformuleerd als een bezwaar tegen:
•
Het verhogen van de kosten voor diverse typen vergunningen (in 20% tot 25% van de reacties
genoemd).
De mensen die relatief de grootste verhoging kennen, noemen dit punt het meeste. De
meeste reacties komen dan ook uit de 19e eeuwse Schil, gevolgd door mensen met twee
auto's.
•
Hef invoeren van avondregulering in de gehele gereguleerde gebied (in 10% tot 15% van de
reacties genoemd).
Het zijn met name de bewoners van de 19e eeuwse Schil, die dit punt naar voren hebben
gebracht.
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•

•

•

•

Het inperken van het aantal vergunningen tot maximaal 2 (in 10% tot 15% van de reacties
genoemd).
Het zijn voornamelijk ondernemers en bedrijven met meerdere werknemers, die dit punt naar
voren hebben gebracht.
Het niet heroverwegen van de afspraken (uitvoeringsregels) die zijn gemaakt ten aanzien van
parkeren en nieuwbouw (in 10% van de reacties genoemd).
Dit punt is naar voren gebracht door de huidige bewoners van nieuwbouw. Gezien het feit dat
de groep waar deze uitvoeringsregels voor gelden relatief klein is, is het opvallend dat er
zoveel reacties zijn.
De gebruiksmogelijkheid en kosten van de nieuwe beperkte en onbeperkte zakelijke vergunningen
(in 10% van de reacties genoemd).
Voornamelijk ondernemers en bedrijven, waarbij de horeca ondernemers het meest het
hebben gereageerd op de nieuwe beperkt zakelijke vergunning (ivm de beperkte geldigheid 's
avonds).
Het invoeren van een mengvorm van vergunninghouders parkeren en betaald parkeren (in 10%
van de reacties genoemd).
Voornamelijk bewoners van de binnenstad die nu in een gebied met alleen
vergunninghoudersparkeren wonen.

Overige onderwerpen zijn:
• Opnieuw moeten aanvragen van de vergunning;
• Vragen over parkeren op eigen terrein (POET);
•
Uitbreiding gebieden betaald parkeren;
• Bezoekerskaarten;
•
Zondagregulering;
• Sectorindeling;
• Tarieven bezoekersparkeren.
De insprekers hebben verschillende, vaak tegengestelde, meningen over deze onderwerpen. Deze
zijn, samen met de andere inspraakreacties, in hoofdstuk drie en vier van deze nota in meer detail
terug te vinden.

2.3 Wijzigingen op het eerste voorstel
Het inspraakproces heeft vooral geleid tot een nadere onderbouwing, verdieping en aanscherping van
bepaalde onderdelen. Daarnaast is het voorstel op enkele punten gewijzigd:
•
Een eerste concrete wijziging betreft het minder beperken van de geldigheid van de beperkt
zakelijke vergunning. In het nieuwe voorstel is opgenomen dat deze nu tot 19.00 uur geldig is, in
plaats van tot 18.00h in het eerdere voorstel. Door deze wijziging is de vergunning beter geschikt
voor ondernemers die om 18.00 uur hun bedrijf sluiten. Op basis van parkeertellingen is
geconcludeerd dat de parkeerdruk dit toelaat.
•
Ook is de sectorindeling nogmaals kritisch bekeken en zijn er enkele wijzigingen aangebracht voor
de begrenzing en benaming. Dit om beter tegemoet te komen aan de compartimentering in dit
gebied door de pollers. De eerder voorgestelde sector 3 en 12 zijn samengevoegd tot één nieuwe
sector, waaraan ook een klein aangrenzend deel van sector 1 is toegevoegd tot aan
Steegovers loot. Daarnaast worden de nieuwe sectoren alfanumeriek benoemd (sector A, B, C,
etc.) en vervallen daarmee de oude sectornummers. Dit benadrukt de nieuwe situatie.
•
Een derde wijziging betreft het hoogste uurtarief in het kernwinkelgebied. Het uurtarief van € 2,40
is na een nadere vergelijking met andere steden gematigd tot € 2,20 per uur.
• De manier waarop de tweede vergunningen worden verleend is nader uitgewerkt, waarbij bij
aanvang van de invoering een éénmalige loting zal plaatsvinden. Vervolgens wordt gewerkt met
een wachtlijst.
• Tot slot is het uurtarief voor de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle tariefzones gelijk getrokken
naar € 1,- per uur (gelijk aan het laagste normale tarief).

Inspraaknota nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19" eeuwse Schil

Stadsontwikkeling

De inspraakreacties bevatten ook vragen om verduidelijking van bepaalde maatregelen. De volgende
onderwerpen zijn verder uitgewerkt:
•
Regels en werkwijze ten aanzien van POET;
• Tariefsdifferentiatie tussen eerste en tweede vergunning;
•
Het aantal vergunningen per adres (bij gedeelde voordeur);
• Tarieven zakelijk beperkte en zakelijk onbeperkte vergunningen;
• Wijze van vergunningverlening (eerste en tweede);
• Sectorindeling;
• Avondregulering in 19e eeuwse Schil;
• Mengvorm parkeren;
• Tarieven en tariefzones;
•
Uitvoeringsregels bij nieuwbouw.
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3. DE PARKEERSITUATIE

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de inspraakreacties die betrekking hebben op de in het voorstel beschreven
problematiek, visie, doelen, uitgangspunten en het beoogde resultaat behandeld. Daarnaast is een
aantal algemene opmerkingen over het voorstel en het planproces opgenomen. De inspraakreacties
hebben betrekking op onderwerpen die in het B&W voorstel worden behandeld in hoofdstuk 1
(inleiding), hoofdstuk 2 (problematiek) en hoofdstuk 3 (de visie).

3.2

Reacties op de problematiek

Er is een algemeen tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners in de binnenstad. Worden de
mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeercapaciteit in de binnenstad onderzocht? Het gaat dan
zowel over straatparkeren ais nieuwe parkeergarages.
Door de nieuwe parkeerregels kunnen de bestaande parkeerplaatsen efficiënter worden
gebruikt, zodat de parkeermogelijkheden op een aantal momenten toenemen. Met de
introductie van de mengvorm zal de beschikbaarheid en het gebruik van parkeerplaatsen toe
nemen. Het gebruik van de beperkte zakelijke vergunning wordt uitgebreid voor de tijden dat
bewoners geen gebruik maken van de vergunningplaats. Ook zal het door de invoering van de
mengvorm mogelijk zijn exclusieve vergunninghoudersplaatsen ook te laten gebruiken door
bezoekers met een parkeerticket.
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 naar de
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. De gemeente voert
onderhandelingen om de parkeergarage Visstraat in eigendom en beheer te krijgen. Daarmee
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 belanghebbenden te verkrijgen. De locatie BlekersdijkA/rieseweg biedt
eveneens mogelijkheden om de capaciteit voor het parkeren in de binnenstad uit te breiden.
Er moet echter 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 parkeerproblemen zijn niet goed beschreven in het B&W voorstel. Omdat niet de juiste oorzaken
worden beschreven, zijn ook verkeerde oplossingen aangedragen. Het gaat dan voornamelijk het
verdelen van de schaarste in parkeercapaciteit onder de verschillende doelgroepen en welke
prioriteiten daarbinnen worden gesteld. Kortom; wie heeft er meer 'recht' op parkeren in de
binnenstad?
Bij het onderzoeken van de problemen in het parkeren en het bepalen van
oplossingsrichtingen is de parkeerproblematiek zoveel mogelijk objectief benaderd. Er is
gekeken naar de parkeervraag vanuit de diverse doelgroepen en het beschikbare aanbod van
parkeercapaciteit. De gemeente heeft in het voorstel de parkeercapaciteit zo goed mogelijk
verdeeld over alle partijen. Wel wordt met het sturen op tarief geprobeerd het
bezoekersparkeren zoveel mogelijk in de parkeergarages af te wikkelen.
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3.3

Reacties op de visie

Eenduidigheid is niet in alle gevallen een verbetering. Het afschaffen van bestaande, goed
functionerende, aparte regelingen voor specifieke straten of wooncomplexen zorgt ervoor dat oude
problemen terugkomen.
In de loop der jaren zijn er teveel van dergelijke aparte regelingen ontstaan. In diverse delen
van de binnenstad gelden andere regels ten aanzien van het parkeren. Dit leidt tot
onduidelijkheid voor de gebruikers. Het is moeilijk uitlegbaar, lastig beheersbaar en levert
problemen op met handhaven.
Het voorstel voorziet in eenvoudigere en eenduidigere regels, wat zou neerkomen op een
eenvoudigere administratie en handhaving. Hoewel de regels eenvoudiger worden staat in het
voorstel dat de tarieven omhoog moeten om de kosten voor het nieuwe systeem te dekken.
De verhoging van de tarieven hangt niet samen met het eenduidiger en eenvoudiger maken
van de administratie. Er is gekeken naar de actuele totale kosten van het betaald parkeren en
deze kosten zijn doorberekend in de bepaling van diverse tarieven. Met deze tarieven is het
parkeren kostendekkend en kan er geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het parkeren.
Daarnaast is er juist bewust voor gekozen te sturen op tarief. Met de differentiatie in tarieven
wordt een bepaald parkeergedrag beoogd. Zo zijn de parkeergarages goedkoop ten opzichte
van het straatparkeren midden in het stadshart, om bezoekers te bewegen meer gebruik te
maken van de parkeergarages.
Er is vrijwel geen mogelijkheid meer om op straat te parkeren, deze nieuwe regels veranderen daar
weinig aan.
In het voorstel worden diverse voorstellen gedaan om de mogelijkheden voor het
straatparkeren te verruimen. Het voorstel richt zich daarbij niet in de eerste plaats op het
uitbreiden van de fysieke parkeercapaciteit, maar juist op het beter benutten van de
bestaande parkeercapaciteit. Tevens poogt de gemeente parkeren in gebouwde
voorzieningen te stimuleren, zodat er minder op straat wordt geparkeerd. Zo wordt er
bijvoorbeeld onderzocht of er een extra parkeerdek op het Blekershof kan worden
gerealiseerd.

3.4

Reacties op de doelen

Een daling van de parkeerdruk in de binnenstad zou het hoofddoel van het voorstel moeten zijn, dit is
nu onvoldoende uitgewerkt.
De maatregelen in het voorstel hebben tot doel de beschikbare capaciteit beter en eerlijker te
verdelen. Er zijn verschillende doelen aangegeven, waaronder het terugdringen van de
wachtlijsten. Een daling van de parkeerdruk is geen hoofddoel. Een van de doelen is wel dat
de parkeervraag van alle doelgroepen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd (bereikbaarheid).
Het toekennen van minstens één parkeervergunning is positief voor mensen die op de wachtlijst staan
en nu geen parkeervergunning kunnen krijgen. Mensen met twee vergunningen of meer krijgen er
echter een probleem bij.
Ongeveer 13% van de bewoners heeft 2 vergunningen, slechts enkelen hebben meer
vergunningen (Bron: vergunningenbestand). Het voorstel dat iedereen in ieder geval één
vergunning kan krijgen en niet meer op een wachtlijst hoeft, betekent in de ogen van de
gemeente een eerlijkere verdeling dan het huidige systeem. In de meeste gebieden zal een
tweede vergunning echter goed mogelijk zijn (bereikbaarheid in balans met leefbaarheid).
Het terugdringen van de vraag naar vergunningen is niet de goede beschrijving voor het doel. Het
voorstel voorziet eerder in het terugdringen of herverdelen van de uit te geven vergunningen.
Dit is deels correct. Het terugdringen van de vraag naar vergunningen geldt vooral voor de
piekparkeertijden. Tijdens de daluren wordt juist een verruiming van de mogelijkheden bereikt
door de uitbreiding van de uitgifte van de beperkt zakelijke vergunning. In het algemeen wordt
met het voorstel vooral naar een zo goed mogelijke verdeling gestreefd (leefbaarheid).
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Het ontbreekt aan een goede onderbouwing van de gekozen doelen. De doelen en daaraan
gekoppelde uitwerking zijn onvoldoende gebaseerd op de feitelijke problemen in de stad.
De doelen en problemen zijn gebaseerd op onderzoek en een brede consultatie.
Parkeerproblemen zijn vaak heel specifiek voor een bepaald type doelgroep. Hierdoor kan het
op sommige doelgroepen overkomen dat hun probleem onvoldoende wordt opgelost. Het blijft
echter verdelen van de schaarste, waarbij geen enkele partij 100% van zijn belang gerealiseerd
kan krijgen als dit conflicteert met dat van anderen.

3.5

Reacties op het beoogd resultaat

Er moet worden vastgelegd dat de nieuwe parkeerregels na eenjaar worden geëvalueerd en dat er
een terugweg mogelijk is naar de 'oude'regels.
De nieuwe regeling zal inderdaad worden geëvalueerd. Dit kan te zijner tijd leiden tot een
bijstelling op bepaalde punten, wanneer blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn (zie ook de
tijdsplanning, waarin monitoring is opgenomen). Het leidt echter niet tot het teruggaan naar de
oude situatie. Daarvoor zijn de wijzigingen te groot. Daarnaast zijn de nieuwe parkeerregels
gebaseerd op de huidige tijdsgeest en voortschrijdend inzicht, de oude regels voldoen niet
meer.
De beoogde resultaten hebben vooral betrekking op het verbeteren van het
vergunninghoudersparkeren. Er wordt te weinig ingegaan op een verbetering van het parkeren voor
niet-vergunninghouders.
Voor niet-vergunninghouders zijn er wel degelijk belangrijke verbeteringen. Zo blijven de
tarieven voor de parkeergarages laag en wordt vrijwel overal mengvorm parkeren ingevoerd.
Hierdoor kunnen niet-vergunninghouders op fors meer plaatsen parkeren dan nu het geval is.
Tevens wordt de parkeerduurbeperking opgeheven en zijn er gratis parkeerterreinen
beschikbaar. Voorts komen er in het gehele gereguleerde gebied bezoekerskaarten.

3.6 Algemene reactie op het voorstel
Een enkele inspreker vindt dat hij onvoldoende is betrokken bij de planvorming. Men trekt diverse
onderbouwingen die ten grondslag liggen aan de probleemstelling, doelen en maatregelen in twijfel.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorstel. Er stonden diverse
mogelijkheden open om te reageren op de plannen.
Het opstellen van nieuwe parkeerregels zonder dat er een vastgestelde parkeernota ligt is geen goede
gang van zaken.
Beide zaken lopen tegelijk op, dit is geen probleem. De kaders en richting van het
parkeerbeleid liggen vast binnen het mobiliteitsplan.
Er is onvoldoende inbreng vanuit de politiek in de plannen, zodat niet duidelijk is wat de standpunten
zijn.
Deze inbreng is gewaarborgd in de volgende fase van het planproces. Na de inspraak zal het
voorstel politiek besproken gaan worden. Tevens is het voorstel tijdens consultatie reeds
besproken in de commissie ruimte en economie. Bovendien is het door het College van B&W
vrijgegeven voor consultatie en vervolgens voor inspraak.
De plannen zijn onvoldoende onderbouwd. Het beleid is niet gebaseerd op parkeertellingen. Er is
onvoldoende cijfermatig inzicht in de gevolgen van de nieuwe parkeerregels op de parkeerdruk.
Er zijn wel degelijk parkeertellingen uitgevoerd ten behoeve van de planvorming. Dit is
bovendien niet de enige basis voor het plan. Ook informatie over de wachtlijsten, cijfers over
vergunningen en signalen vanuit de stad hebben ten grondslag gelegen aan de plannen.
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Er is onvoldoende gecommuniceerd over de plannen. Het lijkt alsof de gemeente de plannen zonder
al te veel ophef wil doordrukken.
De gemeente heeft zich ingespannen om de plannen zo breed mogelijk onder de aandacht te
brengen. Op diverse manieren zijn mensen op de hoogte gesteld van de plannen. Er is een
apart communicatieplan gemaakt rondom de inspraak. Tevens is er veel aandacht geweest
voor de plannen in de pers. Zowel tijdens de consultatie als inspraakperiode is dus juist met
veel mensen contact geweest. Zo zijn er meer dan 230 mensen bij de inspraakbijeenkomsten
geweest. Hun reacties zijn vastgelegd in deze inspraaknota. Voorts is er grondig de tijd
genomen de inhoudelijke reacties te bestuderen. Zoals in deze nota te lezen is, heeft dit op
een aantal punten tot aanpassingen geleid. Ook bij de implementatie van de plannen is
communicatie een belangrijk onderdeel. Zo is er een apart communicatieplan opgesteld op
basis waarvan de komende periode over de implementatie gecommuniceerd zal worden.
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4. AANDACHTSPUNTEN NIEUWE PARKEERREGELS
4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk vormt de kern van de inspraaknota. Alle ingebrachte inspraakreacties zijn gegroepeerd
rondom de structuur van het B&W voorstel. In hoofdstuk vier van het B&W voorstel zijn de zeven
oplossingsrichtingen benoemd met de onderliggende maatregelen. Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden;
uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden;
aanpassen wijze van vergunningverlening;
herverdelen vergunninghouderssectoren;
gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 19e eeuwse Schil;
afstemmen en combineren verschillende typen parkeerders;
sturen op tarief, hoe dichter bij het centrum hoe meer het kost.

De titels van deze maatregelen vormen tevens de structuur van dit hoofdstuk. Zo is bij iedere
afzonderlijke maatregel te zien welke reacties erop gegeven zijn.
Voor de volledigheid wordt benadrukt dat de inspraakreacties in dit hoofdstuk zijn samengevat en
gegroepeerd. In de samenvatting is al aangegeven welke onderwerpen het meest in de inspraak naar
voren zijn gekomen. In dit hoofdstuk zijn alle inhoudelijk verschillende inspraakreacties benoemd.
Tevens is onder iedere inspraakreactie de beantwoording door de gemeente ten aanzien van het
voorstel opgenomen. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met inspraakreacties die meer individueel van
karakter zijn. Tevens is in bijlage 2 een lijst met alle insprekers opgenomen, waarbij achter iedere
reactie wordt verwezen naar de paragraaf waar het desbetreffende onderwerp wordt behandeld. Op
deze wijze kunnen insprekers zien waar hun reactie wordt behandeld.

4.2

Inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden

Bij punt 1) Inperking vergunningen tot maximaal 2
Door het inperken van het maximale aantal vergunningen tot twee raakt mijn bedrijf vergunningen
kwijt, dit leidt tot onacceptabele problemen met de bedrijfsvoering.
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 een tweede (beperkt zakelijke) vergunning aan te vragen, 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 nadrukkelijk niet onder deze omschrijving. Voor woonwerk verkeer geldt dat wordt ingezet op de volgende koers: parkeren op (loop)afstand van het
werk, waarbij wordt gestreefd naar parkeren in parkeergarages of op grote (gratis)
parkeerterreinen aan de rand van het centrum en waarbij de parkeerlocaties gekoppeld zijn
aan de aanrijdroute. Oftewel, woon-werk verkeer hoeft niet voor de deur te kunnen parkeren.
Het aantal werknemers per bedrijf speelt geen rol ten aanzien van het aantal mogelijke
parkeervergunningen, voor alle bedrijven is het maximum 2. In de huidige situatie zijn er
overigens ook bedrijven die niet over een parkeervergunning (kunnen) beschikken. Met de
nieuwe regels wordt dit gelijkgetrokken. Ondernemers in de binnenstad hebben ook
aangegeven dat zij liever zien dat de schaarse parkeerruimte wordt benut voor hun klanten en
bezoekers van de binnenstad.
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In een aantal straten is de parkeerdruk overdag laag. Kunnen bedrijven aan dit soort straten een
uitzondering krijgen op de beperking van het aantal vergunningen?
Dit is niet mogelijk. Binnen één sector moeten overal dezelfde parkeerregels gelden.
Parkeerregulering is niet per straat maar per gebied functioneel. In de huidige situatie staan er
bedrijven op een wachtlijst. Ook hebben sommige bedrijven een parkeervergunning voor een
alternatieve sector. Straks zullen deze allemaal minimaal één vergunning krijgen voor de
sector waarin zij gevestigd zijn en zal de situatie wijzigen.
Hoe wordt omgegaan met bedrijfsverzamelgebouwen waar meerderde bedrijven hetzelfde adres
delen? In de binnenstad bestaan daarnaast meerdere in losse appartementen opgedeelde
woonruimtes waar hetzelfde voor geldt. Hier wonen soms zeven mensen op één adres. Wordt voor
deze kleine groep een uitzondering gemaakt?
Voor de vergunningverlening geldt als richtlijn dat er maximaal twee vergunningen per adres
worden verleend. Wanneer op één adres meerdere huishoudens zijn gevestigd, dient dit door
middel van koop- of huurcontracten te worden aangetoond. Dit geldt ook voor adressen waar
meerdere bedrijven zijn gevestigd. Aanvullend geldt daarbij dat aangetoond moet worden dat
deze bedrijven niet gezamenlijk gelijksoortige bedrijfsactiviteiten uitvoeren of geen
gemeenschappelijk functies hebben op het niveau van verantwoordelijke functies. Voor dit
laatste zijn in de parkeerbeleidsregels criteria vastgelegd zoals in een aparte inschrijving in het
handelsregister, eigen personeel en een eigen directie.
Kan er een ruimere overgangsperiode worden ingesteld dan nu het geval is?
De bedoeling is dat alle vergunninghouders een nieuwe aanvraag moeten indienen vanaf het
moment dat het nieuwe beleid is vastgesteld. 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 worden gehandhaafd 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 tijdig en adequaat op de hoogte worden gebracht (ook omtrent het
overgangsregime). Dit is in het communicatieplan geborgd.
Kunnen nu verleende vergunningen (2**, 30 en meer) wel worden ingetrokken? Dit is een verleend
/verworven recht.
Een gemeente is bevoegd om in het parkeerbeleid en in de daaraan gekoppelde
parkeerverordening, het aantal parkeervergunningen in te perken tot een maximum. Uit het
klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 blijkt overigens dat er maar weinig huishoudens
of bedrijven 3 of meer vergunningen hebben.

Bij punt 2) Nieuwe vergunningtarieven
De voorgestelde kosten voor de diverse type vergunningen zijn te hoog en de tarieven stijgen teveel in
een keer. Vooral de stijging van het tarief voor een tweede vergunning voor bewoners van € 8,-of
€11,- naar € 25, - per maand is erg groot in één keer.
De tarieven voor de parkeervergunningen zijn met het opstellen van de nieuwe parkeerregels
opnieuw bekeken. Daarbij is enerzijds in acht genomen dat de tarieven sinds 2002 niet
verhoogd zijn en is anderzijds een vergelijking gemaakt met tarieven voor
parkeervergunningen in andere steden. De tarieven voor de eerste vergunning voor bewoners
stijgen beperkt van €11,- naar € 12,50 per maand in de binnenstad en van € 8,- naar € 12,50
in de 19e eeuwse Schil. 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.
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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. Dit geldt overigens niet alleen voor de tweede bewonersvergunning, maar
ook voor de tweede zakelijke vergunning. Overigens is het principe van tariefssturing ook op
de parkeertarieven voor bezoekers toegepast (zie elders).
Is het wel mogelijk dat de gemeente een hoger tarief hanteert voor een tweede parkeervergunning,
terwijl deze vergunning dezelfde mogelijkheden biedt als de eerste vergunning?
Om de schaarste van parkeerplaatsen in de openbare ruimte tot uitdrukking te laten komen, is
het wenselijk om voor een tweede vergunning een hoger tarief te hanteren. Hiermee wordt
een weloverwogen afweging gestimuleerd. Daarnaast wordt met een hoger tarief voor de
tweede vergunning het verschil tussen het tarief voor een vergunning op straat en voor een
abonnement in een garage minder groot, waardoor deze optie aantrekkelijker wordt. Andere
gemeenten hanteren ook een tariefsdifferentiatie tussen een eerste en tweede vergunning,
zonder dat er andere voorwaarden aan verbonden zijn.
In de Gemeentewet wordt in artikel 225 gesteld dat:
1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel
krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats,
tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig
op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.
[-]
8. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde belastingen kan afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur,
van de parkeertijd, van de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeelten.
Hieruit kan niet direct worden afgeleid of het tarief afhankelijk kan worden gesteld van het verschil tussen een
eerste vergunning die altijd wordt verleend en een tweede vergunning die alleen wordt verleend als er voldoende
parkeerruimte is.
In de Gemeentewet wordt in artikel 219 gesteld dat:
[-]
2. Behoudens het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede en derde paragraaf van dn hoofdstuk
[opmerking: waaronder artikel 225 valt] kunnen de gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de
belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een
gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen.
De aanduiding 'heffingsmaatstaven' biedt aanknopingspunten voor de tariefsdifferentiatie.
Andere gemeentelijke belastingen met tariefsdifferentiatie
Hondenbelasting
In de Verordening Hondenbelasting (2006) staat onder meer:
Verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden [...] gelet op de artikelen 216 en 226 van
de Gemeentewet;
Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
1. De belasting wordt geheven per hond.
2. De belasting bedraagt per belastingjaar:
a. voor de eerste hond: € 87,24
b. voor de tweede hond: € 124,56 en voor iedere volgende hond telkens € 37,20 meer dan voorde vorige hond
wordt geheven.
Hoewel gesteld kan worden dat het hier twee gelijke producten betreft, is het dus toch mogelijk de tweede hond
zwaarder te belasten.
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De tarieven van de zakelijke vergunningen worden te hoog met de nieuwe parkeerregels.
De tarieven voor de zakelijke parkeervergunningen zijn met het opstellen van de nieuwe
parkeerregels opnieuw bekeken. Daarbij is enerzijds in acht genomen dat de tarieven sinds
2002 niet verhoogd zijn en is anderzijds een vergelijking gemaakt met tarieven voor zakelijke
parkeervergunningen in andere steden. Voor bedrijven in de Binnenstad betekenen de nieuwe
tarieven alleen een verhoging (+11 %) in geval van de onbeperkte vergunning of de beperkte
als tweede vergunning. Voor bedrijven in de 19e eeuwse Schil betekenen de nieuwe tarieven
een forsere verhoging (+11% voorde beperkte als eerste vergunning, maar+122% voorde
onbeperkte vergunning of de beperkte als tweede vergunning). Hierbij moet echter opgemerkt
worden dat de reguleringsperiode uitgebreid is naar 22.00 uur. Doordat in de huidige regels
het tarief voor een zakelijke vergunning voor de Binnenstad twee maal zo hoog is als voor de
19e eeuwse Schil, is het verschil voor bedrijven in de 19e eeuwse Schil nu groter.
De kostenstijging zit meer in de gebruiksmogelijkheid dan in de tarieven. In onderstaand blok
zijn de oude en nieuwe tarieven voor de zakelijke vergunningen weergegeven.
Vergunningen tarieven zakelijk beperkt en zakelijk onbeperkt
Huidige situatie
Op dit moment kunnen bedrijven en instellingen in ieder geval één zakelijke vergunning en bij aangetoonde
noodzaak een tweede zakelijke vergunning aanvragen. De kosten zijn:
Binnenstad
•
Zakelijk onbeperkt:
•
Zakelijk beperkt:

€ 270,- per halfjaar
€ 135,- per halfjaar (geldig ma. - vr. 09.00 uur - 22.00 uur, niet op zaterdag)

Overige sectoren
•
Zakelijk, zonder onderscheid: € 135,- per half jaar
Situatie bij de nieuwe parkeerregels
Twee soorten zakelijk vergunningen:
•
beperkt: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur (was in het eerdere B&W voorstel 18.00 uur)
•
onbeperkt: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur (dus de gehele reguleringsperiode)
Als eerste vergunning kan gekozen worden tussen een beperkte of een onbeperkte vergunning. Als tweede
vergunning kan alleen een beperkte vergunning aangevraagd worden. De kosten zijn:
•
eerste zakelijke parkeervergunning:
€ 300,- per halfjaar voor de onbeperkte vergunning
€ 150,- per halfjaar voor de beperkte vergunning
•
tweede zakelijke parkeervergunning
€ 300,- per half jaar voor de beperkte vergunning
de onbeperkte vergunning is n.v.t.
Andere gemeenten
De tarieven voor zakelijke vergunningen zijn vergeleken met andere gemeenten. Daaruit blijkt dat het geen
onproportioneel hoge tarieven zijn. Een tariefsdifferentiatie tussen de eerste en tweede zakelijke vergunning
weerspiegelt het feit dat parkeerruimte schaars is.

Een 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.
Indien ondernemers in de huidige situatie toch een extra parkeermogelijkheid in de binnenstad
willen, dan zijn zij nu aangewezen op een commercieel abonnement in de parkeergarages
(tarief is € 500,- tot € 750,- per halfjaar, afhankelijk van de abonnementsvorm en de
parkeergarage). Met de nieuwe regeling kunnen ondernemers dus zonder voorwaarden een
tweede zakelijk beperkte vergunning aanvragen (tarief € 300,- per halfjaar). Bij het toekennen
van de vergunningen wordt uiteraard wel per sector gekeken of er voldoende parkeerruimte is
om de vergunningen te kunnen uitgeven.
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Bij punt 3) parkeren op eigen terrein (POET)
Bewoners met een POET worden hiervoor gestraft door de nieuwe parkeerregels. Het verplichten tot
het gebruik van POET is onredelijk als men deze ruimte anders zou willen gebruiken.
De gemeente Dordrecht verplicht mensen niet om hun parkeerplaats op eigen terrein als
zodanig te gebruiken, alleen worden de mogelijkheden om een parkeervergunning aan te
vragen beperkt. Een parkeerplaats op eigen terrein is bedoeld om te parkeren en daar wordt
bij de bouw van woningen ook vanuit gegaan. Wanneer er parkeerplaatsen op eigen terrein
worden aangelegd, worden er minder parkeerplaatsen op straat gerealiseerd. Het niet
gebruiken van de parkeerplaatsen op eigen terrein betekent dat de parkeerdruk op straat
toeneemt en dat er minder auto's in de buurt geparkeerd kunnen worden. Daarmee worden in
feite bewoners die niet beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein benadeeld. De
gemeente Dordrecht heeft er daarom voor gekozen het gebruik van de parkeerplaatsen op
eigen terrein te stimuleren.
Er is veel onduidelijkheid over POET. De gemeente moet duidelijker communiceren over alle details
van POET, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Het gaat dan zowel over een heldere definitie,
als de regels rondom vergunningen met POET:
•
Wat zijn de exacte maatvoering, definitie en kenmerken voor ruimtes die als POET worden
aangemerkt?
Een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt gedefinieerd als de potentiële mogelijkheid
hebben een personenauto te kunnen parkeren op een andere dan openbare (parkeer)plaats,
zoals een garage, carport of oprit.
Voor de maatvoering gelden de volgende voorwaarden:
1. Een parkeerplaats op een eigen terrein dient minimaal 2,30 meter breed en 5,50 meter
lang te zijn;
2. Een parkeerplaats in een garage dient minimaal 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.
•

Hoe wordt omgegaan met een oprit, is dit ook POET?
Een oprit wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd als deze minimaal 2,30 meter
breed is en minimaal 5,50 meter lang. Met deze maatvoering kan er immers een voertuig op
eigen terrein geparkeerd worden.

•

Mag het beschikbaar hebben van een POET worden gekoppeld aan de vergunning?
Een gemeente is bevoegd om in het parkeerbeleid en in de daaraan gekoppelde
parkeerverordening het beschikbaar hebben van een parkeergelegenheid op eigen terrein te
koppelen aan het wel of niet verlenen van een parkeervergunning.

•

Wat als de POET in gebruik is ais hobbyruimte ?
Het gebruik van de parkeergelegenheid op eigen terrein wordt niet meegenomen bij de
beoordeling of een parkeervergunning kan worden uitgegeven. Het gaat puur om het feit of de
aanvrager van een parkeervergunning over een parkeerplaats op eigen terrein kan
beschikken of beschikt.

•

Ik bezit nu een bergingsruimte waar je een auto zou kunnen stallen. Ik gebruik de ruimte nu
anders en wil dit blijven doen. Verlies ik dan toch mijn recht op eerste vergunning?
Als de bergingsruimte voldoet aan de maatvoering van een parkeerplaats op eigen terrein
(zoals gesteld op de volgende pagina), wordt de bergingsruimte aangemerkt als parkeerplaats
op eigen terrein. In dat geval kunt u alleen een tweede bewonersvergunning aanvragen.

•

De ruimte is te klein, vervalt mijn 1e vergunning dan toch? Wanneer wel/niet?
Afhankelijk van de maatvoering van uw parkeerplaats op eigen terrein valt de ruimte wel of
niet onder de omschrijving van een parkeerplaats op eigen terrein. Als de ruimte voldoet aan
de minimale eisen, kunt u alleen een tweede vergunning aanvragen.
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Als de ruimte niet voldoet aan één of meerdere minimale eisen, wordt de ruimte niet
aangemerkt als parkeerplaats op eigen terrein en kunt u dus wel een eerste vergunning
aanvragen.
•

Is bekend hoeveel er nu al op POET wordt geparkeerd en hoe zich dit verhoudt tot de
vergunningsvraag (mensen die op eigen terrein parkeren en daarom nu geen (2?e) vergunning
nodig hebben)?
In juni 2005 is een eerste inventarisatie van locaties met parkeerplaatsen op eigen terrein
gemaakt. De komende tijd zal een nadere inventarisatie gemaakt worden van het aantal
parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gebruik van de parkeerplaatsen op eigen terrein wordt
daarbij niet betrokken, omdat voor de bepaling van de vergunningverlening alleen het feit dat
er een parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar is meetelt.
De gemeente realiseert zich dat de inventarisatie niet uitputtend kan zijn. Daarom dient bij de
vergunningaanvraag tevens een eigen verklaring te worden afgegeven over het wel of niet
beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein. Steekproefsgewijs zal hierop
gecontroleerd worden. Bij fraude wordt de vergunning direct ingetrokken en wordt een nieuwe
aanvraag gedurende 1 jaar lang geweigerd. Pas na dat jaar wordt een aanvraag in
behandeling genomen, met de kans dat de aanvraag onderaan een wachtlijst komt. Hierbij
wordt de procedure voor de 2de vergunningverlening gevolgd.

•

ledere inwoner van Dordrecht heeft gelijke rechten. De gemeente mag geen onderscheid maken
tussen met en zonder POET.
Een gemeente is bevoegd om het beschikbaar hebben van een parkeergelegenheid op eigen
terrein te koppelen aan het wel of niet verlenen van een parkeervergunning. De gemeente
Dordrecht heeft voor toepassing van deze beleidsregel gekozen om de beschikbare
parkeergelegenheid op straat en op eigen terrein zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarnaast
wordt bij de bouw van woningen de parkeergelegenheid op straat afgestemd op het aantal
beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein. Het niet gebruiken van de parkeerplaatsen op
eigen terrein betekent dat de parkeerdruk op straat toeneemt en dat er minder auto's in de
buurt geparkeerd kunnen worden.

•

Mensen die een eigen parkeerplaats aanschaffen worden benadeeld omdat voor hen de
mogelijkheid voor een (goedkopere) eerste vergunning vervalt. Kan er voor mensen met POET
een aparte prijs komen?
Een huishouden dat beschikt over één parkeerplaats op eigen terrein kan alleen een tweede
bewoners vergun n ing aanvragen. Deze tweede bewonersvergunning kan echter aangeschaft
worden voor de prijs van een eerste bewonersvergunning. De eigenschappen en de
procedure voor deze vergunning komen echter overeen met die van een tweede
bewonersvergunning. Dat wil zeggen dat deze vergunning niet gegarandeerd uitgegeven
wordt, maar alleen als er nog parkeerplaatsen in de sector beschikbaar zijn. Anders wordt de
aanvraag op een wachtlijst geplaatst tot er wel ruimte is.
Voor bedrijven geldt dezelfde regeling: een bedrijf dat beschikt over één parkeerplaats op
eigen terrein, kan alleen een tweede zakelijke vergunning (ofwel een tweede beperkte
vergunning) aanschaffen. Het tarief van deze vergunning is gelijk aan het tarief van een eerste
beperkte zakelijke vergunning.

•

De POET plekken worden verrekend in de nieuwe parkeersituatie na invoering van de
parkeerregels. Er is echter geen rekening gehouden met het feit dat mensen nu al gebruik maken
van POET.
Er wordt wel degelijk rekening gehouden met het feit dat mensen nu al gebruik maken van
hun parkeerplaats op eigen terrein. Het maximum aantal uit te geven vergunningen wordt per
sector bepaald op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen op straat. Het huidige
gebruik van de parkeerplaatsen op eigen terrein staat daar los van.
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Definitie van POET
'De potentiële mogelijkheid hebben een personenauto te kunnen parkeren op een andere dan openbare
(parkeer)plaats, zoals een garage, carport of toerit'.
X. 1 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]
X.2 Een parkeerplaats als bedoeld in artikel X. 1 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 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 2 en 3 genoemde
voorwaarden niet.
X.3. Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet beschouwd een parkeerplaats:
1. Welke niet geschikt is voor LPG, indien de 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.
X.4 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 in 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.
X.5 Indien er op een eigen terrein of in een garage zoals bedoeld in artikel X.1 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 X.4: Het betreft hier een overgangsperiode: tot 12 maanden na de inwerking treding van deze
beleidsregels wordt POET die reeds voor de inwerkingtreding van de beleidsregels aan derden ter beschikking
zijn gesteld, niet meegenomen als 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.
Strafbepaling in parkeetverordening
Het college van burgemeester en wethouders kan een vergunning in elk geval intrekken of wijzigen:
•
wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen
van de vergunning;
•
wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;
Overtreding van het bepaalde ten aanzien van POET in de parkeerverordening wordt bestraft door de vergunning
direct in te trekken en door 1 jaar lang eventuele nieuwe aanvragen te weigeren. Pas na een jaar wordt een
aanvraag in behandeling genomen, met de kans dat de aanvraag onderaan een wachtlijst komt.

Inspraaknota nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19eeeuwse Schil

-o

Stadsontwikkeling

Praktische werkwijze bij vergunningaanvraag
Aanvraagformulier
•
Over hoeveel parkeerplaatsen op eigen terrein kunt u beschikken?
•
Achtergrondinformatie: definitie en maatvoering, consequenties bij onjuiste informatie
Inventarisatie
Kadaster
OZB
Schouw ter plaatse (steekproef)
Aanvraag inrit
Bestemmingsplannen
Juridische aspecten
Juridisch gezien is het mogelijk om bij het bepalen van het aantal uit te geven parkeervergunningen POET daar
van af te trekken. Wanneer dit opgenomen wordt in de parkeerverordening is er sprake van bestuursrecht. Een
gemeente is hiertoe gerechtigd.
Bij probleem ligt de bewijslast bij de aanvrager. Zij moeten aantonen hoe het werkelijk zit. Eventueel kan
overwogen worden een tijdelijke vergunning te verlenen als het vermoeden bestaat dat men daarvoor in
aanmerking zal komen.

Bij punt 6) Aanpassen uitgifte bezoeker s ka art e n
Het verminderen van het aantal bezoekerskaarten van 15 naar 10 staat op gespannen voet met het
uitbreiden van de periode voor betaald parkeren van 18.00 uur tot 22.00 uur (19a eeuwse Schil).
Hierdoor zijn er juist meer kaarten nodig, in plaats van minder.
De mogelijkheid tot het gebruiken van bezoekerskaarten wordt in de nieuwe regeling sterk
uitgebreid. Nu kunnen alleen bewoners van de schil en een zeer beperkt gebiedje van de
binnenstad gebruik maken van bezoekerskaarten (laatste groep heeft er slechts 5 ter
beschikking). Straks kunnen alle bewoners van het gereguleerde gebied gebruik maken van
bezoekerskaarten. Het aantal beschikbare bezoekerskaarten wordt dan voor het hele gebied
vastgesteld op 10 kaarten per kwartaal. 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 uitbreiding van het aantal kaarten naar 15 voor het gehele gebied behoort tot de
mogelijkheden.
Uit navraag bij de uitgiftebalie en bij Toezicht over de bezoekersvergunning, blijkt dat de
bezoekersvergunning momenteel niet in groten getale gebruikt wordt. Wel komt zowel uit de
inspraak voor de nieuwe parkeerregels bij bewoners van de binnenstad als uit de evaluatie
van het Verkeersplan Binnenstad en het Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 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. De bezoekerskaart zal dan ook voor het huidige
tarief van € 1,- worden gehandhaafd. Dit geldt voor de bezoekerskaarten in alle sectoren. 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. Gezien de aantallen uitgegeven
vergunningen en het gebruik ervan worden geen problemen verwacht.
Uit het Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 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.
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Zijn er bepaalde uitzonderingen te maken voor specifieke doelgroepen zoals (mantel)zorg?
De nieuwe parkeerregels hebben juist eenduidigheid tot doel. ledereen heeft dezelfde
mogelijkheid tot parkeren en alle uitzonderingen worden opgeheven. Voor bezoekers wordt
het parkeren overigens makkelijker gemaakt. Er komen meer mengvormplekken, de maximale
parkeerduur wordt losgelaten en met behulp van een persoonlijke parkeermeter kan er
afgepast worden betaald.
Wordt er gekeken naar nieuwe automatische systemen voor bezoekerskaarten ?
Er wordt inderdaad op termijn gezocht naar een klantvriendelijkere vorm van
bezoekerskaarten zoals een chipkaart of digitale versie.
Bij punt 7) Afschaffen schipperskaarten
Hef afschaffen van de schipperskaart zorgt ervoor dat het voor Dordrecht bezoekende schippers
lastiger wordt in de buurt van hun schip te parkeren.
Er wordt gestreefd naar eenduidigheid en eenvoudigere regels. Om dit te bewerkstelligen
zullen ook diverse speciale parkeerkaarten worden geschrapt. Er zijn niet langer speciale
parkeerkaarten nodig als bij de parkeerautomaat zonder beperking in maximale parkeertijd
een parkeerticket kan worden gekocht. Door het invoeren van mengvorm parkeren is er
voldoende mogelijkheid tot parkeren voor schippers in de buurt van hun schip. Ook de
persoonlijke parkeermeter kan als alternatief voor dagvergunningen gebruikt worden.
Overigens kunnen schippers ook gratis parkeren op de twee gratis parkeerterreinen
Weeskinderendijk en Energiehuis.
De schippers zorgen tijdens de vakanties voor extra parkeerdruk in een periode dat het al druk is.
Kunnen schippers niet worden verplicht van de gratis parkeerterreinen of parkeergarages gebruik te
maken?
De schippers hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere bezoekers van Dordrecht.
Zij kunnen een dagkaart kopen bij een parkeerautomaat en parkeren op de
mengvormplaatsen of inderdaad in de parkeergarages of op de gratis parkeerterreinen
parkeren.

4.3

Uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden

Bij punt 1) Wijzigingen in zakelijke vergunningen
Diverse ondernemers hebben bezwaar tegen de gebruikstijden van de beperkte vergunning die niet
volledig overeenkomen met hun parkeerbehoefte. Zij moeten hierdoor een duurdere onbeperkte
vergunning kopen. De gebruikstijden van de beperkte vergunning houdt volgens de ondernemers
onvoldoende rekening met de openingstijden van de bedrijven en winkels, koopavond en zaterdag.
De huidige zakelijk beperkte vergunning is doordeweeks geldig tot 22.00h. Dit wordt nu
beperkt tot 19.00h {was 18.00h in het originele voorstel), zodat voor de avonduren inderdaad
een zakelijk onbeperkte vergunning nodig is. De geldigheid van de zakelijk beperkte en
zakelijk onbeperkte parkeervergunning is zo gekozen om het totaal aantal zakelijke
vergunningen dat uitgegeven kan worden, te vergroten. De zakelijke beperkte vergunning is te
gebruiken op de momenten dat een groot deel van de bewoners die over een
bewonersvergunning beschikt, niet aanwezig zijn (daluren). Hierdoor is uitbreiding van de
uitgifte van deze zakelijk beperkte parkeervergunning mogelijk, zonder de parkeerdruk in een
gebied fors 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.
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Op basis van de reacties van de ondernemers is kritisch gekeken naar de mogelijkheid tot het
minder beperken van de geldigheid van de beperkt zakelijke vergunning. Gezien het feit dat
veel bedrijven op doordeweekse dagen (buiten de koopavond) een sluitingstijd van 18.00h
geeft een geldigheid van de beperkte vergunning tot 18.00h knelpunten. De parkeertellingen
geven aan dat het doordeweeks wijzigen van de geldigheid naar 19.00h {t.o.v. 18.00h) niet tot
grote problemen zal leiden.
Om tegemoet te komen aan het bezwaar van ondernemers tegen een geldigheid van de
zakelijk beperkte vergunning tot 18.00h, wordt daarom voorgesteld de geldigheid
doordeweeks te wijzigen in 19.00h. Op andere momenten is dit echter niet mogelijk zonder
problemen in de parkeerdruk te veroorzaken.
Situatie bij de nieuwe parkeerregefs
Twee soorten zakelijke vergunningen:
•
onbeperkt: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur (dus de gehele reguleringsperiode)
•
beperkt: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot in eerste instantie 18.00 uur (nu 19.00h)
Als eerste vergunning kan gekozen worden tussen een beperkte of een onbeperkte vergunning. Als tweede
vergunning kan alleen een beperkte vergunning aangevraagd worden. De beperkte zakelijke vergunning is
ingesteld om de parkeervraag op piektijden in te perken en juist de mogelijkheden tijdens de daltijden te
vergroten. De gekozen dagen en tijden van de beperkte zakelijke vergunning sluiten goed aan op de dagen en
tijden dat bewoners juist weg zijn.
Argumenten tegen een ruimere geldigheid van de beperkt zakelijke vergunning in tijden of dagen dan nu
voorgesteld:
•
een latere eindtijd van de geldigheid van de beperkte vergunning dan 18.00h is niet wenselijk. Bewoners
komen vanaf een uurof vijf thuis, waardoor de groepen vergunninghouders overlappen na 18.00h.
•
het verruimen van de dagen is niet wenselijk, omdat op zaterdag meer bewoners thuis zijn dan op
doordeweekse dagen.
Wanneer de tijden of dagen gewijzigd worden, ofwel wanneer geen onderscheid gemaakt wordt tussen zakelijk
beperkt en zakelijk onbeperkt, betekent dit dat er per saldo veel minder zakelijke vergunningen verstrekt kunnen
worden.
De tijden die gekoppeld worden aan de zakelijk beperkte vergunning kunnen niet ruimer worden dan nu
voorgesteld. Ondernemers kunnen dus beschikken over maximaal één zakelijk onbeperkte vergunning voor de
avonduren en het weekend. Overigens is aanvullend gebruik van een parkeerkaartje of PPM altijd mogelijk.
Ten opzichte van de huidige situatie betekent de nieuwe regeling een versoepeling, aangezien in de huidige
situatie de noodzaak om over een tweede vergunning te moeten beschikken, aangetoond moet worden.
Argumenten voor het minder beperken van de tijden of verruimen van de dagen voor de geldigheid van
de zakelijk beperkte vergunning:
Op basis van het in 2005 uitgevoerde parkeeronderzoek kan geconcludeerd worden dat de parkeerdruk richting
de avond langzaam toeneemt (zie tabel). De parkeerdruk rond 19.00 uur is echter in de meeste buurten niet
dusdanig hoog dat een geldigheidsduur van de beperkte zakelijke vergunning tot 19.00 uur tot grote problemen
zal leiden. Een tijd tot 19.00 uur geeft ondernemers in ieder geval op doordeweekse dagen net iets meer armslag.
Een geldigheid tot 20.00 uur of zelfs 21.00 uur of 22.00 uur, waardoor de beperkte vergunning ook op koopavond
te gebruiken is of voor ondernemers met verruimde openingstijden (supermarkten), zal een negatief effect op de
parkeerdruk hebben, zeker ook op de drukkere koopavond. In onderstaande tabel is immers te zien dat in een
aantal buurten de parkeerdruk na 19.00 uur ook nog verder stijgt. De parkeerdruk in de 19e eeuwse Schil geeft
een enigszins vertekend beeld, doordat hier nu vanaf 18.00 uur gratis geparkeerd kan worden, maar geeft wel
duidelijk aan welk effect dit heeft.
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C verzicht parkeerdruk (percentage bezet)
woensdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

Historische Binnenstad

64%

66%

65%

68%

71%

76%

77%

79%

1 9e Eeuwse Schi!

62%

64%

68%

70%

73%

77%

75%

73%

- 0000 (B)

63%

61%

69%

72%

74%

81%

80%

85%

- 0001 (B)

57%

59%

67%

76%

83%

87%

87%

86%

- 0002 (B)

61%

68%

72%

81%

78%

84%

90%

85%

- 0003 (B)

73%

75%

79%

84%

88%

89%

91%

89%

- 0004 (B)

49%

47%

36%

38%

40%

41%

42%

45%

- 0005 (S)

67%

73%

71%

69%

82%

87%

91%

91%

- 0006 (B)

65%

72%

71%

72%

76%

81%

82%

86%

- 0007 (B)

77%

68%

59%

64%

55%

59%

86%

82%

- 0008 (B)

86%

83%

65%

59%

49%

63%

70%

70%

- 0009 (B)

82%

67%

52%

41%

55%

63%

65%

63%

- 0100 (S)

83%

92%

99%

99%

94%

98%

97%

92%

- 0101 (S)

70%

70%

73%

75%

00%

82%

83%

73%

- 0102 (S)

53%

54%

69%

62%

63%

74%

72%

74%

- 0103 (S)

60%

61%

64%

76%

74%

77%

76%

76%

- 0104 (S)

69%

62%

60%

56%

53%

85%

78%

78%

- 0105 (S)

23%

27%

30%

32%

36%

31%

28%

35%

- 0106 (S)

72%

63%

61%

68%

75%

70%

65%

66%

-0107(5)

55%

53%

59%

67%

73%

71%

71%

71%

- 0108 (S)

41%

60%

62%

59%

73%

71%

69%

68%

- 0109 (S)

75%

78%

84%

83%

88%

89%

87%

81%

Buurtniveau (CBS)

Gezien de openingstijden van de horeca zijn horecaondernemers genoodzaakt een zakelijk
onbeperkte vergunning aan te schaffen, waar zij in de huidige situatie toekunnen met een zakelijk
beperkte vergunning.
De horecaondernemers zullen een onbeperkt zakelijke vergunning moeten aanschaffen
wanneer zij in het weekend of doordeweeks na 19.00h met een vergunning willen parkeren. In
de huidige situatie moeten horecaondernemers met een beperkte vergunning ook in het
weekend betalen. De nieuwe beperkte vergunning kent alleen doordeweeks 's avonds
beperking van de geldigheid van 22.00h naar 19.00h, ten opzichte van de huidige zakelijk
beperkte vergunning. Hier staat tegenover dat ondernemers nu altijd een tweede zakelijk
beperkte vergunning kunnen aanvragen. Hierdoor is er doordeweeks overdag juist sprake van
een uitbreiding van de parkeermogelijkheid. Dit is vooral voor de bevoorrading, die
grotendeels overdag plaatsvindt, een vooruitgang. Voor de horeca zitten de verbeteringen
vooral in de parkeermogelijkheden voor hun klanten door de invoering van het mengvorm
parkeren en het loslaten van de maximale parkeerduur. Voor bezoekers van de binnenstad
zijn de nieuwe parkeerregels een substantiële verbetering en tevens een stuk makkelijker te
begrijpen. Horecaondernemers hebben in eerdere gesprekken tijdens de consultatie
aangegeven dat zij de nieuwe parkeerregels voor hun klanten inderdaad een verbetering
vinden.
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4.4 Aanpassen wijze van vergunningverlening
Het opnieuw moeten aanvragen van een parkeervergunning is vervelend voor bewoners en levert een
hoop extra administratie op. Kan dit niet anders?
De gemeente snapt dat het vervelend is dat iedereen opnieuw een parkeervergunning aan
moet vragen. Het kan helaas niet anders, omdat een aantal regels wordt gewijzigd.
Bewonersvergunningen werden voorheen bijvoorbeeld verstrekt aan elke bewoner die een
auto op zijn of haar naam heeft staan, nu geldt de vergunningverlening per adres.
Daarnaast is in de loop der jaren vervuiling ontstaan in het huidige vergunningenbestand, wat
mede de oorzaak is van de wachtlijst in sector 1. De gemeente neemt bij de implementatie
van de nieuwe parkeerregels ook een nieuw vergunningensysteem ('Easypark') in gebruik,
waarmee dus gestart wordt met een opgeschoond bestand. Alle bestaande
vergunninghouders krijgen uiteraard wel de aanvraagformulieren voor parkeervergunningen
toegezonden. Daarnaast worden alle betrokkenen in het in het vergunningengebied over de
mogelijkheid een vergunning aan te vragen geïnformeerd.
De nieuwe vergunningen moeten snel verleend worden. Dit geldt helemaal voor de ronde waarin de
tweede vergunningen worden verstrekt. Het kan niet zo zijn dat mensen die nu een tweede
vergunning hebben hier eerst weer eenjaar op moeten wachten.
De gemeente Dordrecht is ook voorstander van een snelle vergunningverlening. Dat is ook de
reden dat overgestapt wordt naar een nieuw systeem waarmee straks direct bepaald kan
worden of iemand in aanmerking voor een vergunning komt. Bij de invoering van de nieuwe
parkeerregels zullen ook tweede vergunningen verstrekt worden, daar hoeft men dus niet een
jaar op te wachten. Alleen de fijne afstemming tot een optimaal evenwicht in het aantal uit te
geven vergunningen zal in de tijd daarna plaatsvinden. Het kan dus voorkomen dat na
bijvoorbeeld een halfjaar het maximum aantal uit te geven vergunningen verhoogd kan
worden.
•

Er zijn veel diverse vragen gesteld over wijze van toekennen nieuwe vergunningen van diverse
soorten: 1e /26, zakelijk, etc.
Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een parkeervergunning, wordt een aantal zaken
gecontroleerd:
Staat de aanvrager ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie?
Staat het voertuig op naam van de aanvrager of iemand binnen het huishouden (bij leaseauto's geldt een specifiek bewijs)?
Verder gelden de volgende uitgangspunten:
Wanneer een aanvraag voor een vergunning mogelijk is, wordt vervolgens bekeken of het
adres de beschikking heeft over een parkeerplaats op eigen terrein, een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats of een dienstenvergunning inclusief gereserveerde
parkeerplaats.
Zonder de beschikking over een parkeerplaats kunnen voor één adres maximaal twee
vergunningen worden aangevraagd, ongeacht de soort. Eerste vergunningen worden altijd
verleend, tweede vergunningen alleen als er in de betreffende sector plaats is.
Aanvraag van combinaties is mogelijk als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan,
waarbij een zakelijke vergunning als eerste vergunning wordt gezien en een
bewonersvergunning als tweede vergunning.
Wanneer een adres over één parkeerplaats beschikt, kan alleen nog een tweede
vergunning worden aangevraagd. De kosten voor de tweede vergunning zijn in dat geval
echter gelijk aan het tarief voor een eerste vergunning. Dit betekent dat alleen in het geval
dat er geen plaats in een sector is, de kans bestaat dat er geen tweede vergunning
verkregen wordt tot het moment dat er wel weer ruimte is. Men wordt dan op een
wachtlijst geplaatst.
Wanneer een adres over twee of meer parkeerplaatsen beschikt, is de aanvraag van een
parkeervergunning niet mogelijk.
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Voor adressen waarvoor tijdens de bouw uitvoeringsregels zijn opgesteld, gelden
afwijkende procedures, Deze uitvoeringsregels blijven onverkort van kracht.
Voor bedrijven geldt eenzelfde procedure, alleen vindt voor bedrijven een controle bij de
Kamer van Koophandel plaats.
«

Is een combinatie van één bewonersvergunning en één zakelijke vergunning op één adres
mogelijk?
Elke combinatie van parkeervergunningen is op één adres mogelijk, waarbij uiteraard wel aan
de voorwaarden voldaan moet worden. Een bedrijf kan immers geen bewonersvergunning
aanvragen. De aanvragen worden dan ook gecheckt met gegevens in de gemeentelijke basis
administratie (GBA), de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW). Wanneer op één adres zowel een bedrijf als een huishouden
gevestigd zijn, is het inderdaad mogelijk om een bewonersvergunning en een zakelijke
vergunning aan te vragen. Bij combinaties geldt de zakelijke vergunning als eerste vergunning
en de bewonersvergunning als tweede van het betreffende adres.

•

Is het mogelijk met een vergunning in parkeergarage te staan?
Het is niet mogelijk om met een parkeervergunning in een parkeergarage te parkeren. Alleen
als in het aantal aanvragen voor een eerste vergunning in een sector groter is dan het
maximum aantal uit te geven vergunningen in een sector, kan tijdelijk een abonnement voor
een parkeergarage verleend. Dit abonnement wordt dan voor de prijs van een
parkeervergunning op straat verstrekt. Zodra er ruimte op straat komt, komt de vergunning
voor de parkeergarage weer te vervallen. Wanneer het aantal aanvragen voor een tweede
vergunning groter is dan het maximum aantal uit te geven vergunningen in een sector, wordt
geen abonnement voor een parkeergarage verleend, maar wordt de aanvraag op een
wachtlijst geplaatst.

•

Kunnen bewoners in de binnenstad zonder auto ook een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor
incidenteel autogebruik zoals huur?
Om een bewoners vergunning aan te kunnen vragen, moet u woonachtig zijn in het
betreffende gebied en beschikken over een auto. Het is dus niet mogelijk om een vergunning
te krijgen als u geen auto bezit (of least). Voor incidenteel autogebruik bent u dus
aangewezen op het kopen van een parkeerkaartje bij de parkeerautomaat of in de
parkeergarage, of het gebruik van een bezoekerskaart of het gebruik van de persoonlijke
parkeermeter.

•

Kan men als later een auto wordt gekocht ook direct beschikken over een eerste vergunning?
De uitgifte van een eerste vergunning is gegarandeerd. Huishoudens die bij de invoering van
de parkeerregels niet over een auto beschikken, maar deze later wel aanschaffen, kunnen
vanaf dat moment dus over een eerste bewonersvergunning beschikken. Bewoners die nieuw
in Dordrecht komen wonen, kunnen dus ook meteen over een eerste vergunning beschikken.
Hiervoor wordt door de gemeente in de uitgifte van vergunningen een buffer aangehouden.
Voor de tweede vergunning hangt het er van af of er in de betreffende sector een wachtlijst
bestaat. Is deze wachtlijst er niet, kan men ook direct over een tweede bewonersvergunning
beschikken. Is er wel een wachtlijst, dan wordt een aanvraag voor een tweede
bewonersvergunning onderaan deze wachtlijst geplaatst.

•

Hoe wordt omgegaan met kerken bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Worden kerken
gezien als bedrijven?
Kerken worden voor de vergunningverlening inderdaad gezien als bedrijven.

•

Hoe wordt omgegaan met panden met één voordeur (adres) waar meerdere mensen wonen in
kamers/verdiepingen? Hetzelfde geldt voorpanden met meerdere bedrijven.
Voor de vergunningverlening geldt als richtlijn dat maximaal twee vergunningen per adres
worden verleend. Wanneer op één adres meerdere huishoudens zijn gevestigd, dient dit door
middel van koop- of huurcontracten aangetoond te worden. Dit geldt ook voor adressen waar
meerdere bedrijven zijn gevestigd.
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Aanvullend geldt daarbij dat aangetoond moet worden dat deze bedrijven niet gezamenlijk
gelijksoortige bedrijfsactiviteiten uitvoeren of geen gemeenschappelijk functies hebben op het
niveau van verantwoordelijke functies.
•

Ik sta nu op een wachtlijst, moet ik voor de nieuwe regels opnieuw een vergunning aanvragen?
Iedereen moet opnieuw een parkeervergunning aanvragen. Bij de nieuwe vergunningverlening
wordt geen rekening gehouden met de huidige situatie.

Bij punt 2) Werkwijze verlening eerste en tweede vergunning
Er staat in de nota dat voor sectoren 3 en 7 sowieso geen tweede vergunningen worden uitgegeven,
dit is niet correct.
In de nota staat onterecht dat er geen tweede vergunningen voor sector 3 en 7 worden
verleend. De parkeercapaciteit in deze sectoren is weliswaar beperkt, dus de kans bestaat dat
er geen ruimte is om tweede vergunningen uit te geven. De nieuwe parkeerregels voorzien
hier echter in. Er worden alleen 2e vergunningen verstrekt als hiervoor ruimte is.
Is het mogelijk een aantoonbare afhankelijkheid van de tweede auto als criterium voor een tweede
vergunning te hanteren in plaats van vestigingsduur?
De gemeente Dordrecht kiest om twee redenen niet voor het criterium 'aantoonbare
afhankelijkheid van een tweede auto'. Ten eerste is het lastig om duidelijke en alles dekkende
criteria op te stellen (wanneer bestaat er noodzaak en wanneer niet). Ten tweede is het aantal
tweede vergunningen dat toegewezen kan worden afhankelijk van de parkeercapaciteit en het
aantal eerste vergunningen. Door het toepassen van het criterium 'aantoonbare
afhankelijkheid van de tweede auto' voldoet een aanvraag wel of niet, waardoor het aantal
toegewezen tweede vergunningen niet af te stemmen is op het maximum aantal uit te geven
tweede vergunningen.
Verlening tweede vergunningen
Bij implementatie en verwerking van alle nieuwe aanvragen wordt éénmalig, indien nodig, gewerkt met een
loting voor de tweede vergunningaanvragen. Een loting is van alle mogelijkheden de 'minst oneerlijke' manier
om de tweede vergunningen te vehenen. Er is geen enkele regeling die geen nadelen heeft, maar een loting
biedt de minste kan op discussie en op bezwaren.
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
vergunning. De loting dient zowel om te bepalen wie er op dat moment een tweede vergunning krijgt
toegewezen als om de plaats op de wachtlijst te bepalen. Na deze eerste ronde wordt vervolgens gewerkt met
een wachtlijstsysteem, waarbij nieuwe aanvragen onderaan de wachtlijst geplaatst worden.
Is het mogelijk bewoners een speciaal tarief te laten betalen voor het parkeren op de
mengvormplekken wanneer zij geen (tweede) vergunning hebben?
Wanneer bewoners die op de wachtlijst staan voor een tweede vergunning tegen een
gereduceerd tarief op mengvormparkeerplaatsen zouden kunnen parkeren, betekent dit dat de
parkeerdruk alsnog oneigenlijk verhoogd wordt. De auto staat er dan, alleen niet met een
vergunning maar met een gereduceerd parkeerticket. De regulerende werking verliest hiermee
haar kracht. De beperking op het aantal uit te geven vergunningen is juist bedoeld om te
voorkomen dat er te veel auto's in een sector geparkeerd staan.
Is het mogelijk meerdere kentekens op één vergunning te laten zetten of de vergunning alleen op
naam te laten zetten (zonder kenteken) ?
Op een bewonersvergunning wordt het kenteken van de auto waarvoor deze vergunning
wordt aangevraagd genoteerd. Het is mogelijk om maximaal twee kentekens op één
vergunning te noteren. Hiervoor moet het bezit van de auto's aangetoond worden en moet
voor het tweede kenteken geen vergunning zijn uitgegeven. Bij misbruik {bijvoorbeeld
gelijktijdig gebruik van één vergunning voor twee auto's), wordt de vergunning direct
ingetrokken en wordt een nieuwe aanvraag gedurende 1 jaar lang geweigerd.
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Pas na dat jaar wordt een aanvraag in behandeling genomen, met de kans dat de aanvraag
onderaan een wachtlijst komt. Tevens wordt aangifte gedaan van fraude. Zakelijke
vergunningen staan op naam van het bedrijf en bevatten dus geen kenteken.

4.5

Herverdelen vergunninghouderssectoren

Is het verder opsplitsen van de sectoren in kleine gebieden onderzocht? Dit doet meer recht aan de
specifieke parkeersituatie in de diverse deelgebieden. Het is zo beter mogelijk om vraag en aanbod op
elkaar af te stemmen. Een aantal sectoren wordt in de plannen juist groter gemaakt wat tot gevolg
heeft dat bewoners hun auto soms veel verder van huis moeten parkeren.
Door het vergroten van de sectoren kunnen meer mensen in de eigen sector parkeren. De
zekerheid dat mensen in de eigen sector een plaats kunnen vinden wordt vergroot. Het is
daarbij inderdaad mogelijk dat de loopafstand wat groter is als men geen plek in de eigen
straat kan vinden. Mensen die nu geen vergunning voor de eigen sector kunnen krijgen gaan
er samengevat op vooruit en mensen die nu wel een vergunning voor de eigen sector hebben
moeten in sommige gevallen wat verder weg parkeren dan nu het geval is.
Situatie bij de nieuwe parkeerregels
Wanneer de huidige vraag naar vergunningen wordt geprojecteerd op de nieuwe sectorindeling, zijn er in sector
1, 3 en 12 tekorten (94 plekken insecten, 51 in sector 3 en 28 in sector 12, situatie per oktober 2005).
Kan de nieuwe sectorindeling de vraag naar vergunningen op een goede wijze faciltteren?
Bij de nieuwe parkeerregels veranderen diverse regels rondom de vergunninguitgifte. Het is
daarom lastig in de toekomst te kijken en zekerheden te stellen over de toekomstige
verhouding tussen vraag en aanbod. Waarschijnlijk is er minder vraag naar
parkeervergunningen of worden er in ieder geval minder vergunningen uitgegeven. De
verwachting is daarom dat er in de nieuwe sectorindeling geen grote problemen ontstaan.
Daarnaast mogen vergunninghouders door het invoeren van de mengvorm straks ook
parkeren op plaatsen die nu alleen voor betaald parkeren zijn.
De verwachting dat de vraag naar vergunningen met de nieuwe regels zal afnemen is
gebaseerd op de volgende aanpassingen in de vergunningverlening:
Het aantal vergunningen wordt beperkt tot maximaal 2, er vervallen hierdoor een kleine
100 vergunningen (derde en volgende vergunningen)
De prijsontwikkeling van met name de 2e vergunning. Deze wordt 2 keer zo duur als de
eerste met een sturende en beperkende invloed op het aanvragen ervan.
De wijze van aanvragen: per adres i.p.v. per persoon
De invoering van regels rondom POET zorgt ervoor dat mensen met POET geen eerste
vergunning meer morgen aanvragen
De tweede vergunningen worden op basis van de resterende ruimte vergeven.
Het laatste punt is belangrijk, ledereen moet straks opnieuw een vergunning aanvragen. Door
de diverse wijzigingen in de parkeerregels zal de vergunningvraag veranderen en
waarschijnlijk verminderen. Het is op basis van de huidige vraag naar vergunningen dus maar
beperkt mogelijk vast te stellen wat de nieuwe verhouding tussen vraag en aanbod zal
worden. De wijze waarop omgegaan wordt met de uitgifte van tweede vergunningen houdt
hier rekening mee. Eerder is beschreven dat er gestart wordt met de uitgifte van de eerste
vergunningen en dat later wordt bekeken hoeveel restruimte er daadwerkelijk te vergeven is in
de vorm van een tweede vergunning. Door een constante monitoring, onder meer op basis
van het nieuwe parkeersysteem, kan er dus precies bepaald worden wat de verhouding
tussen vraag en aanbod in de nieuwe situatie is.
Kan met een andere indeling van sector 3 en 12 een optimalisatie bereikt worden?
In beide sectoren is de huidige vraag naar vergunningen groter dan het aanbod. Door de
samenvoeging is er een groter gebied waarbinnen vergunninghouders een plaats kunnen
vinden. Om de parkeersituatie voor sector 3 te verbeteren wordt daarom voorgesteld deze
sector samen te voegen met sector 12. Daarnaast wordt het gedeelte van sector 1 tussen de
Voorstraat, de Steegoversloot en de Vest bij deze nieuwe sector gevoegd.
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Deze laatste wijziging is gedaan vanwege de locatie van de pollers en éénrichtingsverkeer,
met het samenvoegen ontstaat een logischere verkeerscirculatie (een aantal inspreker gaf
deze suggestie). De grenzen zijn logisch gezien de compartimentering, richtingsverkeer en
pollers. Met deze wijzingen ontstaat een sector met een betere parkeersituatie. Door de
mogelijkheid van het realiseren van een extra parkeerdek op het binnenterrein van de
Blekershof kan het aanbod van parkeerplaatsen verder met 75 worden uitgebreid en daarmee
een verlichting in de samengestelde sector 3 en 12.
De naamgeving (nummers) van de sectoren is nu niet logisch (1, 15, 11). Is er geen logischere
naamgeving te bedenken?
Dit is uiteraard mogelijk. Voorgesteld wordt de sectoren alfanumeriek (A. B. C, D, E
) te
hernoemen volgens onderstaande naamgeving.
Huidige sectornaam
1

Voorgestelde nieuwe sectornaam
A

7
11

B
C
D
E
F
G

3+12
10
8
15

Het wijzigen van de naamgeving heeft wel tot gevolg dat alle huidige sectorbordjes vervangen
moeten worden, wat een extra kostenpost is bij de invoering van de nieuwe parkeerregels.
Het voordeel is dat bij het per sector uitrollen van de nieuwe parkeerregels geen
onduidelijkheid ontstaat over de nieuwe grenzen, deze zijn direct aangegeven met de nieuwe
bebording.

Nieuwe

sectorindeling en
voorgestelde
nieuwe
naamgeving

G'
Toekomstige
uitbreiding na
invoering
parkeerregels.
Planning: in
september 2007
opstarten
onderzoeken Pdruk en draagvlak
parkeerregulering
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4.6 Gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 19e eeuwse Schil
Bij punt 1) Invoeren avondregulering in 19e eeuwse Schil, gelijk aan de binnenstad
Het invoeren van avondregulering in de 19e eeuwse Schil leidt voor specifieke groepen gebruikers en
functies tot knelpunten en is niet in overeenstemming met de daadwerkelijke problematiek in het
gebied. De parkeersituatie en problematiek in de binnenstad en de 19e eeuwse Schil zijn bovendien
zeer verschillend. Met het invoeren van één avondregulering wordt het streven naar eenduidigere
regels een doel op zich.
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 parkeerdrukmettngen, 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 van de binnenstad. Deze toename van parkeerdruk is niet
wenselijk. Voor het beter kunnen reguleren van de parkeer behoefte en het voorkomen van
verdringingseffecten (olievlekwerking) in de avonduren in de 19e eeuwse Schil is
avondregulering in de Schil wenselijk.
Daarnaast is het nu voor bezoekers onvoldoende duidelijk of er nu wel betaald moet worden
of niet. In de Transvaalbuurt en bij het Kunstmin is immers nu tot 22.00 uur parkeerregulering
van kracht.
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 in het gebied
tussen de Singels en het station. De verwachting is dat de parkeeroverlast in de 19e eeuwse
Schil door de maatregel zal verminderen. Uiteraard is niet op iedere plaats in de 19e eeuwse
schil het probleem even groot. Het is echter ondoenlijk om straten aan te wijzen waar de
avondregulering niet geldt. Dit zal opnieuw leiden tot onduidelijkheid. Daarnaast zullen deze
straten daardoor juist (gratis) parkeerders gaan aantrekken waardoor hier wél een probleem
ontstaat.

Bij punt 2) Zondagregulering
Het instellen van een zondagregulering is gewenst. Bewoners ondervinden op zondag een verhoogde
parkeerdruk. Dit geldt voornamelijk rondom bepaalde verkeersaantrekkende functies zoals
verenigingen, sport of kerk.
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 13.00h tot 18.00h. Dit wordt in een later
stadium (najaar 2007) verder uitgewerkt en maakt nu geen deel uit van dit voorstel.

Bij punt 3) In dit voorstel is geen uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren opgenomen
Waarom wordt er niet direct betaald parkeren ingevoerd in het Lijnbaangebied en rondom de
Groenedijk, Oranjelaan, Gevaertsweg en Stooplaan. Met het duurder worden van het parkeren in de
binnenstad neemt druk op dit gebied alleen maar toe.
Waarom wordt er geen betaald parkeren ingevoerd in heel Dordrecht? Het is niet eerlijk dat alleen de
bewoners van de binnenstad moeten betalen voor het parkeren.
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,
Groenedijk-Oranjelaan noodzakelijk zijn om parkeerregulering in te voeren.
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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 gaan bekijken. Er zijn veel verzoeken binnengekomen om
betaald parkeren in te voeren in nieuwe gebieden.
Er staan met de wijzingen in de parkeerregels 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' in 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 parkeerdrukprobleem 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.
Op welke wijze kunnen toekomstige gebieden voor het betaald parkeren zoals het Lijnbaangebied en
Groenedijk worden toegevoegd aan de bestaande gebieden?
De gebieden Groenedijk e.o. en het Lijnbaangebied kunnen op termijn worden toegevoegd
aan de huidige sector 15 die straks sector G zal gaan heten. Uiteraard wordt een en ander
nader bekeken wanneer het proces tot invoering van parkeerregulering hier noodzakelijk is.
Overige opmerking reguleringstijden
Is het mogelijk de reguleringstijden in de binnenstad in te perken tot 19.00 uur of 20.00 uur. Dit zou
voornamelijk voor de bezoekers van de horeca een verbetering zijn.
Het is niet mogelijk de parkeerreguleringstijden te beperken. In de binnenstad is het juist
's avonds, wanneer bewoners en bezoekers een dubbele vraag op de parkeerplaatsen
leggen, dat de parkeerregulering van groot belang is. Zoals eerder gesteld zou er 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. Wanneer men naar andere steden kijkt met betaald parkeren kent is hier
overal een avondregulering voor de binnenstad van kracht. Het zou bovendien het gebruik van
de parkeergarages door bezoekers aan de binnenstad drastisch doen afnemen. Terwijl dit
juist één van de doelen is wat ook door een goedkoop tarief voor de gehele avond wordt
gestimuleerd.

4.7 Afstemmen en combineren verschillende typen parkeerders
Bij punt 1a) Invoeren mengvorm parkeren
Invoeren van een mengvorm, in combinatie met het loslaten van de maximale parkeerduur voor
bezoekers, leidt tot capaciteitsproblemen op plaatsen waar nu alleen vergunninghouders mogen
parkeren (m.n. bewoners). Zijn er bepaalde tussenvormen mogelijk?
Bij de invoering van de mengvorm moet worden opgemerkt het gebied met alleen
vergunninghoudersplaatsen in het kernwinkelgebied hiervan wordt uitgezonderd. Wel is het
hier mogelijk een dagkaart (24h) aan te schaffen.
In het kader van het klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 is onderzocht wat de
gemiddelde parkeerduur is (gratis terreinen, parkeergarages en straatparkeren). Ongeveer
driekwart van de respondenten parkeerde korter dan 4 uur (m.u.v. de gratis terreinen). Er
wordt daarom niet verwacht dat het loslaten van de maximale parkeerduur tot grote problemen
zal leiden. Het tarief voor straatparkeren is bovendien verhoogd en het parkeren in de garages
is gelijk gebleven. Voor 'langparkeerders' is parkeren in één van de garages dus veel
aantrekkelijker. Dit geldt zeker 's avonds wanneer er in de gemeentelijke parkeergarages een
sterk gereduceerd tarief geldt.
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Het invoeren van mengvormparkeren heeft een aantal ongewenste neveneffecten zoals een toename
van het zoekverkeer.
Het zoekverkeer is door de compartimentering met de pollers al beperkt tot kleine gebieden.
Door de parkeerverwijsstructuur wordt het zoekverkeer verder ingeperkt en zo snei mogelijk
naar een beschikbare parkeerplaats geleid, bij voorkeur in één van de garages.
Bij puntlb) Runshopplaatsen
Kunnen de runshopplaatsen geclusterd worden tot minimaal 10 plaatsen per locatie en langs de
invalswegen van het centrum worden gesitueerd?
Gezien de functie van de runshopplaatsen is het beter op meerdere locaties kleinere
hoeveelheden te realiseren. 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.

4.8

Bezoekersparkeren: sturen op tarief

Bij 1) Voorgestelde tarieven en tariefzones
Het parkeertarief in het kernwinkelgebied van € 2,40 per uur voor bezoekers is te duur. Parkeren in
Dordrecht moet juist goedkoper worden om te kunnen concurreren met buurgemeenten en
bezoekersvriendelijk te zijn. Het gebruik van de parkeergarages moet ook meer gepromoot worden
door het goedkoper te maken. Bijvoorbeeld door het 1e uur gratis te maken.
Na de inspraakperiode zijn de tarieven nogmaals tegen het licht gehouden. Op basis van een
vergelijking van met andere soortgelijke steden is gekozen een uurtarief van € 2,20 aan te
houden voor het kernwinkelgebied. Deze wijziging is doorgevoerd in het voorstel aan B&W.
De parkeertarieven zijn hiermee in zijn totaliteit sterk vergelijkbaar met andere steden en de
parkeergarages worden al zeer goed gebruikt. De tarieven in de garages zijn laag, zeker met
de avondacties, dit is voor bezoekers al concurrerend op het gebied van parkeertarieven met
andere steden.
De nieuwe tarieven in de binnenstad zone 1 en zone 2 moeten gelijk zijn, anders gaan bezoekers
parkeren in zone 1 of hier in ieder geval een plaats zoeken wat tot ongewenst zoekverkeer leidt.
Er wordt gestuurd op tarief waarbij dichterbij het kernwinkelgebied parkeren duurder is. Zone 1
is verder weg van de functies in het centrum, vandaar het lagere tarief. De parkeergarages
zijn meestal goedkoper en op gelijke afstand. Tevens is er in de huidige situatie exact
hetzelfde verschil in tarief, er verandert dus niets aan de huidige situatie.
Het voorstel gaat niet ver genoeg. Bezoekers moeten worden gestimuleerd te parkeren in de garages
of terreinen, en tegelijkertijd moet het straatparkeren vele malen duurder worden zoals in Amsterdam.
Dit zorgt ervoor dat bewoners meer plaats hebben.
Het straatparkeren wordt in de nieuwe parkeerregels al een stuk duurder. In de tarieven wordt
actief gestuurd op prijs en is gekeken naar de tarieven in vergelijkbare steden. De
parkeergarages zijn substantieel goedkoper dan het straatparkeren, zeker 's avonds wanneer
voor slechts €0,80 de hele avond geparkeerd kan worden.
Het nieuwe parkeertarief in tarief zone 3 is maar 0,20 cent duurder dan de parkeergarages, dit is geen
stimulans om voor kort parkeren in de garages te gaan staan.
Het tarief is inderdaad niet substantieel hoger dan in de parkeergarages. Het tarief in zone 3
wordt nu verhoogd met 0,20 cent, zodat er al wel een prijsverschil ontstaat. Een verdere
verhoging zou betekenen dat de tarieven in een keer met meer dan 50% zouden stijgen. Op
termijn zullen de tarieven verder worden bekeken. Daarnaast biedt parkeren in een garage
meer voordelen dan het tarief: veilig en droog parkeren en achteraf de parkeerduur betalen.
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Het verhogen van de tarieven voor straatparkeren in de gehele 19e eeuwse Schil van € 0,80 naar € 1,per uur is onzinnig. De 19e eeuwse Schil is immers geen winkelgebied.
Bij het bepalen van de tariefstructuur is dit meegenomen. Het kernwinkelgebied kent immers
een parkeertarief dat 2,5 keer hoger ligt. Het tarief ligt zo echter hoger dan het tarief van de
parkeergarages in het gebied om zo mensen te stimuleren in de garages te parkeren.
Daarnaast is het tarief voor het straatparkeren in alle gebieden verhoogd, in de 19e eeuwse
schil is de verhoging het minst.
Door het loslaten van de maximale parkeerduur en het geringe verschil in tarief zullen meer bezoekers
op straat in de 196 eeuwse Schil gaan parkeren in plaats van in de parkeergarage.
Voor de bezoekers van de binnenstad bieden de parkeergarages een kwalitatief beter
parkeerproduct, dat in de meeste gevallen minder ver lopen en goedkoper is dan een
parkeerplaats in de 19e eeuwse schil. Doordat er geen alternatieve vergunningen in de 19e
eeuwse schil meer worden uitgegeven aan bewoners van de binnenstad zal er overigens ook
meer lucht komen in de 19e eeuwse schil. Het is dus de verwachting dat er geen grote
parkeerproblemen zullen ontstaan.
De parkeerproblemen in de binnenstad worden veroorzaakt door bezoekers, deze moeten daarom
betalen voor het oplossen van het probleem, en niet de bewoners. De tarieven voor betaald parkeren
moeten dus veel forser omhoog.
De parkeerproblematiek in de binnenstad is divers en wordt veroorzaakt doordat de vraag
vanuit meerdere doelgroepen op bepaalde momenten groter is dan het aanbod. Het is dus
niet zo dat alleen de bezoekers de parkeerproblemen veroorzaken.
Waarom moeten bezoekers in de binnenstad op straat kunnen parkeren terwijl er al parkeergarages
en gratis parkeerterreinen voorhanden zijn?
Het is in de binnenstad niet nodig of wenselijk om het bezoekersparkeren geheel onmogelijk
te maken. De genoemde alternatieven voor bezoekers zijn van goede kwaliteit en (veel)
goedkoper. Er wordt gestuurd op tarief, de keuze ligt bij de mensen zelf. Als zij echt in de
binnenstad moeten of willen parkeren dan blijft dat mogelijk.

Wijziging in tarieven straatparkeren t.o.v. eerste voorstel
Vraagstuk
Is de hoogte van de tarieven voor het straatparkeren goed gekozen? Ook wanneer men kijkt naar de
tarieven in andere steden?
Tarieven in vergelijking met andere steden
De voorgestelde tarieven voor het straatparkeren (betaald parkeerplaatsen) zijn bij het vaststellen
vergeleken met die van andere steden. Uit de grafiek op de volgende pagina is het volgende te
concluderen:
Het eerder voorgestelde tarief voor het kernwinkelgebied in Dordrecht (€ 2,40) behoort tot de
hogere, die ook in de grotere steden wordt gerekend. De verschillen voor de hoogste tarieven zijn
echter klein tussen de verschillende steden. Er zijn veel steden die vergelijkbare bedragen (> € 2
p/u) rekenen. Dordrecht zit met de tarieven voor het kernwinkelgebied in dezelfde bandbreedte als
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 19B eeuwse Schil nog steeds een laag tarief.
14% van het totale aanbod van betaalparkeerplaatsen valt binnen het hoge tarief. De rest zitten in
de lagere tariefgroepen, waarvan 30% in het € 1,20 tarief en 57% in het € 1,- tarief.
Er wordt voorgesteld het uurtarief in het kernwinkelgebied aan te passen naar € 2,20. Daarmee
is het uurtarief sterk vergelijkbaar met andere soortgelijke steden en houdt Dordrecht een
gemiddelde aan.
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Ontwikkeling tarieven
Jaarlijks wordt gekeken naar de verhoging van de tarieven voor het straatparkeren. De inflatie
vormt daarbij 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. Uiteraard zal voor het verhogen
van de tarieven jaarlijks een voorstel aan het college worden voorgelegd.
Afgerond op hele getallen met behoud tariefssturing
Tariefzo n e

2006

2007

2010

1

€ 2,00

€2,40

2

€0,80

3

€0,80

€ 2,20
€ 1,20
€ 1,00

€ 1,40
€ 1,20

Minimale groei tarieven inflatie correctie 3%

2007
€1,00
€1,20
€2,20

2008
€1,03
€1,24
€2,27

2009
€1,06
€1,27
€2,33

2010
€1,09
€1,31
€2,40

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 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
ter goedkeuring.

De nieuwe tarieven in Dordrecht zijn vergeleken met een groot aantal andere steden. In grafiek op de
volgende pagina is een en ander weergegeven. De rechter gestippelde lijn is het eerder voorgestelde
tarief voor het kernwinkelgebied van € 2,40 per uur. De rode lijn is het nu bijgestelde tarief van € 2,20
per uur, dat ook in het definitieve voorstel is opgenomen. De tarieven van Amsterdam en Rotterdam
zijn gebaseerd op van de meest recente tarieven van zomer 2006 (in Amsterdam is het straatparkeren
in de binnenstad nu € 4,40 per uur).
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€0,00

€ 0.50

€1,00

€ 1 .50

€ 2,00

€ 2.50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4.00

€ 4,50

€5,00

Leï op: de onderstaande grafieken uit de Benchmark parkeren 2005 zijn gebaseerd op de tarieven in 2005. Er
zitten dus verschillen met bovenstaande grafiek, die actueler is.
Tarieven straatparkeren per uur (€)

Inspraaknota nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19C eeuwse Schil

33

Stadsontwikkeling

Tarieven garages per uur (€)

Bron: Benchmark parkeren 2005

Bij 4) Gehandicaptenparkeren
Kan het gehandicaptenparkeren in de binnenstad worden verbeterd en uitgebreid, onder meer door de
deze parkeerplaatsen gratis aan te bieden?
De parkeerplaatsen worden niet gratis, maar liggen wel op goede locaties vlakbij veel
gevraagde bestemmingen. 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. Tevens wordt de maximale parkeerduur afgeschaft zodat men
langer op de plaats kan blijven staan. Er is overigens continu aandacht voor het verbeteren
van de toegankelijkheid van Dordrecht voor minder validen.

4.9

Overige reacties

Regels nieuwbouw
•
Nieuwbouw in binnenstad moet 'zelfvoorzienend' zijn qua parkeren. Dit betekent in de praktijk dat
bewoners een duur abonnement in een parkeergarage moeten kopen, terwijl andere inwoners van
de binnenstad in oudbouw een goedkope vergunning kunnen krijgen (ook die er nieuw komen
wonen). Kan dit bij nieuwe parkeerregels voor bestaande nieuwbouw veranderen, zodat deze
bewoners onder dezelfde regeling vallen als alle andere bewoners van de binnenstad?
Op dit moment worden bij nieuwbouwprojecten steeds uitvoeringsregels opgesteld waarin
wordt aangegeven 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 PG worden aangeschaft. De afspraken hieromtrent zijn altijd helder
geweest bij projectontwikkelaars en makelaars en liggen vast in de koopcontracten.
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Kan er een kliklijn worden ingesteld om foutparkeerders aan te geven?
Er is al de mogelijkheid om contact op te nemen met parkeerbeheer, toezicht of politie.
Daarnaast is er een wijklijn en kunt u contact opnemen met de stadswinkel.
De parkeergarage aan de Visstraat moet in de huidige vorm voortbestaan ten behoeve van het
winkelapparaat en dus niet 'van kleur verschieten' naar bewonersparkeren.
Dit is een apart traject, buiten de nieuwe parkeerregels om. De opmerking wordt meegenomen
in dat proces.
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Bijlage 1

Overzicht insprekers

In onderstaand overzicht zijn alle insprekers weergegeven. Waar mogelijk is per inspreker

aangegeven
in welke paragraaf van de inspraaknota het ingebrachte onderwerp wordt behandeld.
Naam
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.

Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.

Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.

Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.

Aardenne
Alblas
Appelman
Asselman
Baars
Bakker
Bastiaans
Bauman
Belangenvereniging Noordendijk / Lijnbaan
Beltman
Benjamin
Berchid-Ghorafi
Berkhof
Berkhout
Beuk
Bewoners Matanas Pad, p/a T. Kleinendorst
Bewonerscommissie De Schakel
Bewonerscommissie De Schouwstock
Bewonersvereniging Beverwijcksplein e.o.
Blijdesteijn
Blom
Boers
Bokornnik Adjeh
Boom
Boom
Borsboom&Hamm advocaten
Bos
Botermans
Bothof
Braanker
Brand
Brandalise
Buis
Buurtcomité Lombardgebied
Buurtcomité Transvaal buurt
Buurtcommissie Hallincqlaan
Candia
Claessen
Claus
Comité Beter Kasperpad Gebied
Cornips
DAG / VRSB
de Boer
de Cloe&v/d Weijden
de Heer
de Meer
de Regt
de Rooij-Abels

B.
E.S.P.
C.M.
J.
C.J.
J.G.

R.
M.
E.
A. W.
S.

A.B.

H.C.
K.

C.
A.V
K.
O.
R.

B.
M. S.
L.

Paragraaf
4.2
4.5
4.8
4.9
4.2
4.6
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2/4.6
4.6
4.9
Zie gehele nota
3.5
3.2
Zie gehele nota
4 . 2 / 4 . 7 / 4 .6
4.2
4.7
3.3/4.2/4.6 / 4 . 5
4.2/4.4/4.8
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2
4.5
Zie gehele nota
4.2
4.4
4.9
4.7
4.6
4.2
4.6
4.2
4.2/4.9
4.6/4.2
Zie gehele nota
Zie gehele nota
3.4/3.5/3.6/4.2
4.6
4.2/4.7
4.2
4.7

R.

4.9
4.9
W.
4.2/4.7
B.G.J.M. Zie gehele nota
4.2
J.
G.&P.
Zie gehele nota

Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr/Mevr.
Dhr/Mevr.
Dhr,
Dhr./Mevr.
Dhr,
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Dhr./Mevr,
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

M.
de Ruiter
A.R.
de Vries
H.M.
Delhaas
isse
Delta Projectontwikkeling B.V. t.a.v. Dhr. Zachariasse
Demurtas en de Mie
R.
den Hartog
den Ouden
H.R.
den Rooijen
C.
Dickens
Dijkshoorn
Dolderman
H.
Drechtsteden Barendrecht
M.
Dubbelman
N.
Einholz
Engels
J.C.
Feenstra
A.
Florisse
M.
Geense
M.C.
Geerts
D.
Greve
W.
Groenenberg
P.
Grootenboer
R.
Hamburger
E.A.
Hamers
H.A.
Heere
Hendriks
R.
Heykoop
J.
Hoek
M.C. P.
Hoek
Hupscher
D.
in't Veld
T.H.
Jansen
F.C.E.
Jelier-Nelemans
Joh. De Wittgymnasium, t.a.v. Dhr. Van Hooff
A.A.
Jongeneel
W.C.T.H
Julsing
Jurgens
E.A.
Kain
R.P.C. M.
Keij
A.
Keinemans
C.
Kleinemans
C.A.
Klok
M.
Klomps
Klopper
Kolenbrander
Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
en
Koninklik Horeca Nederland, Afdeling Drechtsteden
J.H.
Koops
M.M.C.
Koops
J.H,
Koops
T.J
Kops
S.
Kösker
Kraaijeveld-v Hemert
E. R.
Kruijsheer

4.6
4.2
4.7
4.2
4.4/4.5
Zie gehele nota

4.4
Zie gehele nota
4.4
Zie gehele nota
4.9
4.5
4.2/4.7/4.5
4.6
4.5
4.5
4.2
Zie gehele nota

4.2
3.3
4.2/3.2
4.6
4.2
3.6/3.4/4.2/4.4/4.5
3.2/4.7
Zie gehele nota
4.2/4.6
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota

4.8
Zie gehele nota
4.2
4.6
Zie gehele nota
4.7/4.8
4.4
4.2
4.9
4.2/3.2
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.4
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2
4.3/4.2
Zie gehele nota
3.2/4.2/4.6
4.6
4.4
4.2/4.6
Zie gehele nota
Zie gehele nota

Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr. /Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr/Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr. / Mevr.
Mevr.

Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr. / Mevr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

Ku ij ven hoven
Kuipers
Kuiters
Külcü
Laboyrie
Lagendijk
Lammers
Leeuwenstein
Leonard
Mallens
Mampaey
Mans
Maters
Maters
McNally
Meere
Meijers
Meijers
Meintema
Mersbergen
Michielsen
Mol
Mol l
Moret
Muilwijk
Naethuijs-v/d Velden
Neven
Nils
Noordberger
Noorland
Odijk
Oduber
Ooijen
Ouwens
Peters
Petersen
Pijtak
PMN Exploitatie BV
Prince
Quispel
Rederij T. Muller
Reppel
Riddenhof
Robart
Robarts- Vette r
Rodamco Europe, t.a.v. Dhr. De Klerk
Roesten berg
Ronken
Ruijter
Ruiter
Rutten
Saplateras
Scharloo- de Vries
Schipper

M.
W.
P.
A.l

C.
P.

J. T.
J.
J.
G.A.J.
H.M.
F.
F.
B.J.
G.J.
G.
S.
Z.
C.
W. A.
R.J.
H.
J.T.
N. A.
M.
D.
W.
H.

4.2/4.6
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.6
4.9
Zie gehele nota
4.2
4.2
Zie gehele nota
3.3
3.3
4.2
Zie gehele nota
Zie gehele nota
3.4
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.6/4.8
Zie gehele nota
4.9
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.9
4.4

4.6
4.4
4.6/4.7

Zie gehele nota
4.4
R.E.
Zie gehele nota
B.
Zie gehele nota
A.R.
4.2/4.9
Zie gehele nota
M.
Zie gehele nota
Zie gehele nota
3.2 t/m 3 . 6 / 4 . 6 / 4 . 2
M. W.
Zie gehele nota
L.
4.2
4.2
G.H.
4.9
A.
Zie gehele nota
J.
4.2/4.8
Zie gehele nota
J.
4.2
H.A.C. M. 4.2
W.L.H.
4.7
3.2/4.2
L.A.
H.J.W.
Zie gehele nota
3.2
J.
4.2/4.6/4.4
1.
H.J.H.
4.2/4.6
4.2
M.

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr. /Mevr.
Mevr.
Mevr.

Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr,
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.

Schipper-Poldermans
Schlosser
Schooten
Schot
Schot
Schot
Schouten
Schouten
Schouten
Schouwburg Kunstmin
Schrandt
Seepers
Sieben
Sigmund
Slager
Slager
Slurink Bunkerstations
Smits
Soethoudt&Verkoren Fysiotherapie
Soethoudt-Laboyrie
Sperling
Spoon
Stal
Stal
Stal-Kerseboom
Stoel
Stoel
Tegelaar
Tijssen
Timmer
Timmers
Tims
Tonkes
Trifleet Leasing BV
v/ Berg
v/ Kolk
v/d Broek
v/d Heijden
v/d Heuvel
v/d Heuvel
v/d Kamp
v/d Kamp
v/d Linden
v/d Loos-Stoffijn
v/d Made
v/d Neijden
v/d Pluijm
v/d Velde
v/d Vlies
v/d Weide
van Dam
van Damme
van de Graaf-Kamps
van de Werft

J.
F.
M.
M.
M.

H.D.
M.
D.D.

P.H.C.
R.
J.
C.
W.J.
N.
F.
M.A.
M. A.
M.
M.T.
A.
W.
M.E.C.
R.
P.
L.A.
LM.

J.
F. L.
H. L.
B.
R.
Y.V.
A.
A.
F.
T.
R.
B.
Y.P.J.
J.A.M.J.

B.
C.G.
J.
J.

4,6
4.2/4.6
4.3
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2/4.6/4.4
Zie gehele nota
4.2/4.8/4.6
Zie gehele nota

4.2
4.2
Zie gehele nota
4.6
4.7
4.9
4.7
4.2
4.2
4.3/4.7
4.2/4.6
4.2
4.6
4.2
3.2
Zie gehele nota

4.2 / 4.4
4.9
Zie gehele nota
4.2
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2/4.7
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.6
3.3/4.2/4.6
4.2
Zie gehele
Zie gehele
4.2/4.5
4.2 / 4.8
Zie gehele
Zie gehele

4.9
4.2
4.7
4.3/4.2

nota
nota

nota
nota

Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.

van Dijk
van Dijk
van Donk
van Donzel
Van Driel
van Gaars
van Geffen
van Gelderen-v/d Schuit
van Hall
van Hees-van Genneken
Van Hillo
van Holstein
van Hulst
van Kan
van Krimpen
van Maaren
van Mersbergen
van Oijen
van Oost
van Pelt
van Riet
van Rooijen
van Schieveen
van Steen en Timmer
van Straten
van 't Hoff
van Ven
van Vuren en Nieberg
van Wijk
van Winssen
Veldman
Veraart
Ver burg
Verhoef
Veringa
verkerk-klein
Vermaal
Vermeer
Ver m e ij
Vernhout
Versloot
Versluis
Viale
Visser
Vissers
Vissers
Voordendag
Vos
Vos
Vos
Vrolijk
Vugts
WE Woningen 't Nieuwe Blok
Weening

H.
D.J.
A.G.

N.

F.W.
M.J.
T.

M.J.A
M.
F.
M.
C.
Z.

Zie gehele nota
4.7/4.8
4.5

Zie gehele nota
4.2/4.3
4.8
4.6
4.2

Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2/4.3/4.8
Zie gehele nota
4.6
Zie gehele nota
4.6
Zie gehele nota
4.9

F.H.
P.
J.
C.
J. A.

4.5
4.2/4.4/4.7
4.2
4.6/4.2
4.2/4.6
3.2/3.3
4.4/4.5

B.

Zie gehele nota
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.2

4.2/4.8
A.A.G.H. 4.2
P.
4.6/4.2

C.

R.

Zie gehele nota
4.2
4.4/4.9
Zie gehele nota
4.4
4.2
Zie gehele nota
4.5/4.9

J.G.L.

4.8/4.6

C.P.
J.H.

R.
B.

H.A.
G.

Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.6/4.8
Zie gehele nota
4.9/4.4
4.4 / 4.2

W.K.

4.6
4.4

A.A.
R.C.
M.

Zie gehele nota
4.7
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.9
4.9

Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

Wong-si-kwie
X
Yilmaz
Zaat
Zine-el-Abine
Zoek
Zurmuhlen van Spengler

R.
D.
G.A.M.
J.
L.

4.3
Zie gehele nota
Zie gehele nota
4.6/4.3
4.4
Zie gehele nota
4.2 / 4.6

Bijlage 2

Overzicht inspraakreacties

In de hoofdtekst van de inspraaknota zijn de inspraakreacties samengevat weergegeven. De basis
hiervoor is een gedetailleerde bestudering van alle inspraakreacties. In deze bijlage is een meer
gedetailleerd overzicht gegeven van de inspraakreacties. Feitelijk is dit overzicht een eerste weergave
van alle inspraakreacties, voordat zij zijn samengevat. Het overzicht bevat alleen de inspraakreacties.
De beantwoording is in de hoofdtekst opgenomen.
De structuur van onderstaand overzicht is gelijk aan hoofdstuk 3 en 4 van de inspraaknota. In het
overzicht wordt echter begonnen met 1 in plaats van 3.

1.

De parkeersituatie

1.2

Reacties op de problematiek

Er is algemeen tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners in binnenstad.
•
Door slimmer om te gaan met ruimte zou capaciteit verhoogd kunnen worden {aantal specifieke
straatgebonden voorstellen).
•
Er kunnen groenstroken, plantenbakken, wegversmallingen, drempels en kinderspeelplaatsen
weggehaald worden om meer parkeerplaatsen te maken.
•
Bepaalde delen van de binnenstad waar 's zomers terrassen staan kunnen tijdens de winter
gebruikt worden als parkeerruimte. Daarnaast waren een aantal van deze pleinen vroeger ook
onderdeel van het parkeerareaal.
•
Een aantal kantoren in de Schil of binnenstad beschikt over parkeerterreinen. Deze zouden op
zaterdag bij het parkeerareaal kunnen worden getrokken om het aanbod tijdens piekmomenten te
vergroten en zo de druk op het centrum te verkleinen.
•
De gemeente heeft het parkeerprobleem zelf veroorzaakt door de introductie van de Rollers. De
parkeercapaciteit in het pollergebied is allemaal komen te vervallen.
De wijze waarop in het voorstel de problematiek is beschreven en hoe daar in de verdere nota mee
om wordt gegaan roept vraagtekens op.
•
Het verband tussen de beschreven problemen en de later in het voorstel beschreven oplossingen
is te zwak. Lossen de voorgestelde oplossing de beschreven problemen wel op?
•
Het centrale probleem is het tekort aan parkeerplaatsen en niet dat de huidige regels niet voldoen.
Het voorstel lost het echte probleem dus niet op.
•
Het is niet helder genoeg wat het probleem is.
•
Er is onvoldoende rekening houden met het feit dat er grote verschillen zijn per gebied.
•
Er wordt in twijfel getrokken of er (adequate) parkeertellingen zijn uitgevoerd (op een goede
wijze).
Reacties op de aard en oorzaak van de problematiek
• Te veel vergunningen voor te weinig parkeerplaatsen.
• Wordt nu teveel door 'vreemden' in de eigen woonstraat geparkeerd, waardoor bewoners van de
straat zelf er niet kunnen staan.
•
Er is geen parkeeroverlast in het grootste deel van de 19e eeuwse Schil, hier hoeven dan ook
geen nieuwe maatregelen genomen te worden.
•
Er is alleen een parkeerprobleem op zaterdag.
•
De bewoners van de binnenstad moeten niet opdraaien voor de parkeerproblemen die
ondernemers in de binnenstad ondervinden.

1.3
•

Reacties op de visie
Eenduidigheid is niet in alle gevallen een verbetering. Het afschaffen bestaande, goed
functionerende aparte regeling voor specifieke straten of wooncomplexen zorgt ervoor dat oude
problemen terugkomen.

•

•
•

1.4
•
•

•
•
•

1.5
•
•

1.6
•

•
•
•
•
•
•
•

De nota voorziet in een eenvoudigere en eenduidigere regels, wat op zou neerkomen op een
eenvoudigere administratie en handhaving. Ondanks dat de regels eenvoudiger worden staat in
de nota dat de kosten omhoog moeten om de kosten voor het nieuwe systeem te dekken.
Er is vrijwel geen mogelijkheid meer om op straat te parkeren, deze nieuwe regels veranderen
daar weinig aan.
Kunnen er meer parkeergarages worden aangelegd om uiteindelijk de parkeercapaciteit te
vergroten, wat het onderliggende probleem is?
Reacties op de doelen
Een daling van de parkeerdruk in de binnenstad zou het hoofddoel van de nota moet zijn, dit is nu
onvoldoende uitgewerkt.
Het toekennen van minstens één parkeervergunning is positief voor mensen die op de wachtlijst
staan en nu geen parkeervergunning kunnen krijgen. Mensen met twee vergunningen of meer
krijgen er echter een probleem bij.
Het terugdringen van de vraag naar vergunningen is niet de goede beschrijving voor het doel. Het
voorstel voorziet eerder in het terugdringen of herverdelen van de uit te geven vergunningen.
Het verkrijgen van in ieder geval één vergunning is een goede zaak voor mensen die nu op de
wachtlijst staan.
Het ontbreekt aan een goede onderbouwing van de gekozen doelen. De doelen en daaraan
gekoppelde uitwerking zijn onvoldoende gebaseerd op de feitelijke problemen in de stad.

Reacties op beoogd resultaat
Er moet worden vastgelegd dat de nieuwe regeling na 1 jaar wordt geëvalueerd en dat er een
terugweg mogelijk is naar de 'oude' regels.
De beoogde resultaten hebben vooral betrekking op het verbeteren van het
vergunninghoudersparkeren. Er wordt te weinig ingegaan op een verbetering van het parkeren
voor niet vergunninghouders.
Algemene reactie op plannen
PMN exploitatie BV is onvoldoende betrokken bij de planvorming. Vanuit PMN exploitatie BV
worden diverse onderbouwing die ten grondslag liggen aan de probleemstelling, doelen en
maatregelen in twijfel getrokken.
Het opstellen van parkeermaatregelen zonder dat er een vastgestelde parkeernota ligt is geen
goede gang van zaken.
De aangedragen onderbouwing van diverse aspecten van het voorstel is onvoldoende
controleerbaar gemaakt.
Er is onvoldoende inbreng vanuit de politiek in de plannen, zodat niet duidelijk is wat de
standpunten zijn.
De plannen zijn onvoldoende onderbouwd. Het beleid is niet gebaseerd op parkeertellingen. Er is
onvoldoende cijfermatig inzicht in de gevolgen van de nieuwe parkeerregels op de parkeerdruk.
Er is onvoldoende gecommuniceerd over de plannen. Het lijkt alsof de gemeente de plannen
zonder al te veel ophef wil doordrukken.
De kosten voor de parkeerregulering in het algemeen en deze nieuwe plannen in het bijzonder
zijn te hoog. De kosten moeten door de bewoners worden opgebracht.
Er moeten geen engels woorden worden gebruikt zoals 'runshopplaatsen' in een beleidsplan van
een Nederlandse overheid.

2.

Aandachtspunten parkeermaatregelen

2.1

Inleiding

2.2

Inperken van de vraag naar vergunningen op piekparkeertijden

Bij punt 1) Inperking vergunningen tot maximaal 2
Door inperken van het maximale aantal vergunning tot 2 raak ik of mijn bedrijf vergunningen kwijt wat
leidt tot onacceptabele problemen.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
Een tweede vergunning is geen luxe voorziening, dit is een achterhaalde insteek. Een tweede
auto is in veel gevallen noodzakelijk voor een gezin of tweeverdieners.
•
Het veranderen van de manier van uitgifte van een vergunning per bewoner naar maximaal 2 per
zelfstandige woning is onzinnig als het maar op 0.7% van de bewonersvergunningen effect heeft.
•
De gemeente biedt huishoudens in de binnenstad met 2 auto's geen enkel serieus alternatief voor
het parkeren van de tweede auto als er geen tweede vergunning verleend kan worden.
•
Hoe wordt omgegaan met bedrijfsverzamelgebouwen waar meerderde bedrijven hetzelfde adres
delen?
•
In de binnenstad bestaan in meerdere losse appartementen opgedeelde woonruimtes. Hier wonen
soms zeven mensen op één adres. Wordt voor deze kleine groep een uitzondering gemaakt?
• Kunnen nu verleende vergunningen {2e, 3e en meer) wel worden ingetrokken? Dit is een verleend
/verworven recht.
• De vergunningen moeten worden afgeschaft of gratis worden voor bewoners.
•
Mogelijk vervallen 2de vergunning waar men jarenlang op heeft gewacht. Verliezen tweede
vergunning leidt tot problemen voor bewoners. Maakt wonen in de Binnenstad lastig.
• Wanneer er op 1 adres een invalidenvergunning is afgegeven, kan er dan een uitzondering
gemaakt worden voor de tweede reguliere vergunning?
•
Kan er een ruimere overgangsperiode worden ingesteld dan nu het geval is?
• Ons bedrijf krijgt met de nieuwe parkeerregels maar 1 vergunning, dit is te weinig voor het
parkeren van onze 20 werknemers en bezoekers. Bovendien zijn er aan de Binnen Kalkhaven
tijdens kantooruren altijd voldoende parkeerplaatsen. Kunnen wij worden uitgezonderd van de
nieuwe parkeerregels?
• Ons bedrijf heeft in het verleden 6 vergunningen toegekend gekregen van de gemeente, wat gaat
er nu veranderen?
• Ons bedrijf heeft momenteel 6 vergunningen nodig voor een goede bedrijfsvoering. Een
teruggang naar 2 parkeervergunningen is onaanvaardbaar.
• Ons bedrijf beschikt over meerder POET en moet in de nieuwe regels de huidige vergunningen
inleveren. Dit is onacceptabel voor een goede bedrijfsvoering.
• Ons bedrijf krijgt volgens de nieuwe regels nog maar twee vergunningen. Medewerkers die nu een
zakelijke vergunning hebben raken die kwijt waardoor zij niet meer in de buurt kunnen parkeren.
Bovendien zijn er aan de Buiten Walevest tijdens kantooruren altijd voldoende parkeerplaatsen,
kunnen wij worden uitgezonderd van de nieuwe parkeerregels?
• Ons bedrijf heeft veel werknemers die vaak tot 's avonds laat moeten werken. Het toekennen van
slechts 1 onbeperkte vergunning zorgt ervoor dat werknemers de auto verder weg moeten
parkeren en in het donker naar hun auto moeten lopen.
• Maar 10% van de huishoudens beschikt over een tweede auto. De winst van het inperken van het
maximaal aantal vergunningen is dus zeer beperkt.
•
In combinatie met het verhogen van de tarieven krijgen bewoners van de binnenstad door deze
maatregelen minder mogelijkheden, maar gaan zij daar toch meer voor betalen.

Bij punt 2) Nieuwe vergunningtarieven
De voorgestelde kosten voor de diverse type vergunningen zijn te hoog en de tarieven stijgen teveel in
een keer.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
De tarieven voor een eerste vergunning in de 19e eeuwse Schil stijgt ineens met ruim 50%. Wordt
met deze kostenstijging ook het parkeersituatie voor de bewoners veel beter dan nu het geval is?
•
Een verhoging van de vergunningtarieven is op zichzelf begrijpelijk. Het percentage waarmee de
kosten voor vergunningen nu ineens stijgen is echter buiten proporties. Is het mogelijk de
vergunningen gefaseerd in te voeren, eventueel voor nieuwe vergunningen wel gelijk hoog tarief.
•
De kosten voor een parkeervergunning stijgen voor bewoners van de 19e eeuwse Schil fors als
de tarieven gelijk getrokken worden met de binnenstad. Waarom is er geen onderscheid gemaakt
tussen de binnenstad en (delen van de) 19e eeuwse Schil?
•
Het vergunningtarief voor een 2de vergunning stijgt exorbitant. De relatief grootste verhoging
betreft de 19e eeuwse Schil en de zakelijk onbeperkte vergunning, tot wel 300% ineens. Is deze
verhoging reëel en noodzakelijk?
•
Komt er een speciale regeling voor 65+-ers met een kleine AOW of mensen in de bijstand, zijn
kunnen de verhogingen niet meer opbrengen.
• Is er een alternatief voor mensen die een tweede parkeervergunningen te duur vinden en ook niet
te ver willen lopen ivm sociale veiligheid?
• We willen niet meer gaan betalen als er geen garantie is voor een parkeerplaats. Er is nu te vaak
geen plaats en meer betalen is dan ook niet terecht. Het plan biedt onvoldoende verbeteringen
voor de persoonlijke parkeersituatie, alleen een verhoging in de kosten.
•
De vergunningen moeten voor bewoners goedkoper worden in plaats van duurder.
•
In de nota staat dat er bij het vaststellen van de vergunningtarieven rekening is gehouden met een
indexering naar 2006. In de 19e eeuwse Schil gaan eerste vergunningen van € 8,- naar € 12,50,
volgens welke indexering is dit?
•
Door de grote kostenstijging van de vergunning moeten wij onze auto wegdoen, wil de gemeente
dit?
•
De bewoners van de binnenstad moeten nu opdraaien voor het parkeren voor ondernemers en
bezoekers. In de binnenstad moeten de zakelijke vergunningen veel duurder worden en worden
ingeperkt tot maximaal 1.
•
Is het mogelijk de vergunningtarieven voor de eerste auto gelijk te houden en alleen de tweede
auto extra te belasten? De eerste vergunning wordt immers altijd toegekend, het (veel) hogere
tarief (in de Schil) heeft geen sturend effect op de vraag.
Bij punt 3) POET
Bewoners met een POET worden hiervoor gestraft door de nieuwe parkeerregels. Het verplichten tot
gebruik van POET is onredelijk als men deze ruimte anders zou willen gebruiken.
Er is veel onduidelijkheid over POET. De gemeente moet duidelijker communiceren over alle details
van POET zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
• Wat zijn de exacte maatvoering, definitie en kenmerken voor ruimtes die als POET worden
aangemerkt?
•
Mag het beschikbaar hebben van een POET worden gekoppeld aan de vergunning? Wat als de
POET in gebruik is als hobbyruimte? Hier is onduidelijkheid/onzekerheid over.
•
De ruimte is te klein, vervalt mijn 1e vergunning dan toch? Wanneer wel/niet?
•
Is bekend hoeveel er nu al op Poet staat en hoe zich dit verhoud tot de vergunningvraag (mensen
die op eigen terrein parkeren en daarom nu geen (2de) vergunning nodig hebben)?
•
ledere inwoner van Dordrecht heeft gelijke rechten. De gemeente mag geen onderscheid maken
tussen met en zonder POET.
•
Mensen met een POET worden hiervoor gestraft omdat hun eerste straatvergunning meteen voor
de hogere tweede vergunningprijs is. Kan er voor mensen met POET een aparte prijs komen?
•
De POET plekken worden verrekend in de nieuwe parkeersituatie na invoering van de
parkeerregels. Er is echter geen rekening gehouden met het feit dat mensen nu al gebruik maken
van POET.

•
•
•

Mensen die een eigen parkeerplaats aanschaffen worden benadeeld omdat voor hen mogelijkheid
voor een (goedkopere) eerste vergunning vervalt.
Ik bezit nu een bergingsruimte waar je een auto zou kunnen stallen. Ik gebruik de ruimte nu
anders en wil dit blijven doen. Verlies ik dan toch mijn recht op eerste vergunning?
Hoe wordt omgegaan met een inrit, is dit ook POET?

Bij punt 6) Terugbrengen bezoekerskaarten van 15 naar 10
Het verminderen van het aantal bezoekerskaarten van 15 naar 10 staat op gespannen voet met het
oprekken van de periode voor betaald parkeren van 18.00h tot 22.00h (19e eeuwse Schil). Hierdoor
zijn er juist meer kaarten nodig, in plaats van minder.
Het parkeren voor bezoekers wordt erg lastig gemaakt in de 19e eeuwse Schil. Bezoekers moeten 's
avonds gaan betalen. Hierdoor komen er minder mensen op bezoek.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
De mantelzorg / thuiszorg komt minimaal één keer per week. Dit is al 12 keer per kwartaal. Kan
hier iets voor geregeld worden.
•
Blijft de kraskaart voor bezoekers?
• Wordt de kaart langer geldig nu betaald parkeren van 18.00h naar 22.00h gaat?
• Wat gaat het bezoekersparkeren kosten?
• Gelden de bezoekerskaarten ook voor de parkeergarages?
• Voer het Rotterdamse systeem in, dit werkt veel beter.
Bij punt 7) Afschaffen schipperskaarten
Het afschaffen van de schipperkaart zorgt ervoor dat het voor Dordrecht bezoekende schippers
lastiger wordt in de buurt van hun schip te parkeren.
De schippers zorgen tijdens de vakanties voor extra parkeerdruk in een periode dat het al druk is.
Kunnen schippers niet worden verplicht van de 2 gratis parkeerterreinen of parkeergarages gebruik te
maken?
Overige punten
•
De parkeergarage aan de Visstraat moet in de huidige vorm blijven voortbestaan ten behoeve van
het winkelapparaat en dus niet 'van kleur verschieten'.
•
ledereen die in Dordrecht woont of werkt (ongeacht waar) en een auto heeft moet een vast bedrag
betalen voor het parkeren, vervolgens moet het parkeren overal gratis zijn voor de eigen inwoners
van Dordrecht.
• Afschaffen bestaande aparte regeling voor specifieke straten of wooncomplexen zorgt ervoor dat
oude problemen terugkomen.
2.3

Uitbreiden van mogelijkheden voor vergunningen in dalparkeertijden

Bij punt 1) Wijzigingen in zakelijke vergunningen (deels ook op 3.1. tariefverhogingen)
Diverse ondernemers hebben bezwaar tegen de geldigheid van beperkte vergunning die niet
overeenkomt met hun pa r keerbehoefte. Zij moeten hierdoor een duurdere onbeperkte vergunning
kopen. Daarnaast is de algemene stijging in tarieven, alsmede het inperken tot 2 vergunningen een
probleem.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
• De zakelijk beperkte vergunning is voor winkeliers in de binnenstad niet geschikt omdat deze tot
18.00h geldig is, terwijl zij dan pas hun winkel sluiten. Daarnaast biedt de beperkte vergunning
geen mogelijkheden voor de koopavond en de zaterdag wat een gewone werkdag is voor
winkeliers.
•
Minder vergunningen voor bedrijven in binnenstad leidt tot problemen voor werknemers (concreet
schouwburg, kunstmin, ook anderen)

•

•

•
•

•

•
•

2.4

Er is vooral bezwaar tegen inperking tot 2 vergunningen vanuit ondernemers die er nu meerdere
hebben. Deze vergunningen zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Kan hier een uitzondering
voor worden gemaakt.
Een aantal bedrijven aan de randen van de nieuwe sector 1 (havenzijde) geven bij
bovengenoemd punt aanvullend aan dat in hun straat nu overdag een lage parkeerdruk is. Het
inperken van de vergunningen komt op deze groep dus wat vreemd over.
De onbeperkte zakelijke vergunning is te duur. Veel winkeliers kunnen met beperkte vergunning
niet uit de voeten en moeten dus een onbeperkte vergunning aanschaffen.
De kosten voor de zakelijke vergunning liggen een stuk hoger dan de bewonersvergunning terwijl
men van hetzelfde product 'parkeren' gebruikt maakt en de vergunningen zelfs minder lang geldig
zijn.
De geldigheid van de beperkte zakelijke vergunningen in tijden en dagen is te veel beperkt voor
bepaalde groepen ondernemers (horeca kent bv andere tijden). Zij moeten hierdoor een veel
duurdere onbeperkte vergunning aanschaffen.
Nieuwe regels en tijden zorgen voor een onacceptabele kosten stijging.
Vanuit Horeca ondernemers is bezwaar tegen de vergunningen voor werknemers en eigenaren.
Een beperkte vergunning is voor horeca ondernemers niet geschikt vanwege de afwijkende
openingstijden. Een onbeperkte vergunning is verder te duur en 1 onbeperkte vergunning per
onderneming is problematisch omdat er vaak meerdere mensen personeel/leidinggevenden zijn.

Aanpassen wijze van vergunningverlening

Het opnieuw moeten aanvragen van een parkeervergunning is vervelend voor bewoners en levert een
hoop extra administratie op. Kan dit niet anders?
De nieuwe vergunningen moeten snel verleend worden. Dit geldt helemaal voor de ronde waarin de
tweede vergunningen worden verstrekt. Het kan niet zo zijn dat mensen die nu een tweede
vergunning hebben hier eerst weer een jaar op moeten wachten.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
Er zijn veel diverse vragen gesteld over wijze van toekennen nieuwe vergunningen van diverse
soorten: 1e / 2e, zakelijk, etc.
•
Is een combinatie van 1 bewonersvergunning + 1 zakelijke vergunning op 1 adres mogelijk?
•
Blijft het mogelijk met een vergunning in P-garage te staan
•
Kunnen bewoners in de binnenstad (nu) zonder auto ook een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld
incidenteel autogebruik, bv huur? Kan men als later een auto wordt gekocht ook direct beschikken
over een eerste vergunning?
•
Hoe wordt omgegaan met kerken bij vergunningen, zijn dit bedrijven?
•
Hoe wordt omgegaan met panden met 1 voordeur (adres) waar meerdere mensen wonen in
kamers/verdiepingen? Zelfde geldt voor panden met meerdere bedrijven
•
Hoe kunnen we snel(ler) een vergunning krijgen?
• Staat nu op wachtlijst, moet voor de nieuwe regels opnieuw vergunning aanvragen?

Bij punt 2 Werkwijze verlening eerste en tweede vergunning
Er staat in de nota dat voor sectoren 3 en 7 sowieso geen tweede vergunningen worden uitgegeven,
dit is niet correct.
Is het mogelijk een aantoonbare afhankelijkheid van de tweede auto als criterium voor een tweede
vergunning te hanteren in plaats van vestigingsduur?
Is het mogelijk bewoners een speciaal tarief te laten betalen voor het parkeren op de
mengvormplekken wanneer zijn geen (tweede) vergunning hebben?
Is het mogelijk meerdere kentekens op één vergunning te laten zetten of de vergunning alleen op
naam te laten zetten (zonder kenteken)?

2.5

Herverdelen vergunninghouderssectoren

Is het verder opsplitsen van de sectoren in kleine gebieden onderzocht? Dit doet meer recht aan de
specifieke parkeersituatie in de diverse deelgebieden. Het is zo beter mogelijk op maat vraag en
aanbod af te stemmen.
Diverse sectoren worden in de plannen groter gemaakt wat tot gevolg heeft dat bewoners hun auto
soms veel verder van huis moeten parkeren.
Sector 12 wordt te groot, dit betekent dat voor huidige bewoners van sector 12 er straks geen
parkeerplaats voor de deur is.
Sector 1 wordt te groot, dit betekent datje mogelijk verder weg moet gaan parkeren.
Sector 3 dient te worden aangepast:
• Sector 3 wordt te groot, dit betekent dat je mogelijk verder weg moet gaan parkeren.
•
Het parkeerterrein Cornelis de Witstraat bij Sector 3 voegen is ongewenst omdat een loopafstand
van 600 meter onacceptabel groot is. Daarnaast is het strijdig met een van de doelstelling van de
nieuwe parkeerregels dat er alleen geparkeerd moet worden in de eigen sector.
• Kan de parkeerplaats op de Grote Markt ook als alternatief voor sector 3 dienen?
•
Kan sector 3 worden opgedeeld in 3 of 2 delen waarbij het respectievelijk verdeeld wordt over
sector 12, 1 en 10 of over sector 2 en 10?
•
Kan de Binnen/Buitenkalkhaven van sector 1 naar 11?
•
Kan sector drie worden uitgebreid tot aan de Steeg o vers loot en niet tot aan de Museumstaat?
• Wij wonen in de Vest en willen graag een eerste vergunning in de parkeergarage Drievriendenhof.
•
Ik woon in de Kolfstraat en krijg straks geen vergunning meer parkeren in de P-Garage
Drievriendenhof. Hierdoor moet ik aanzienlijk verder lopen.
2.6

Gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en 19e eeuwse Schil

Bij punt 1) invoeren avondregulering in 19e eeuwse Schil
Het invoeren van avondregulering in de 19e eeuwse Schil leidt voor specifieke groepen gebruikers en
functies tot knelpunten en is niet in overeenstemming met de daadwerkelijke problematiek in het
gebied.
De parkeersituatie en problematiek in de binnenstad en de 19e eeuwse Schil zijn zeer verschillend.
Met het invoeren van één avondregulering wordt het streven naar eenduidigere regels een doel op
zich.
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
Het nut en noodzaak voor avondregulering in de gehele 19e eeuwse Schil wordt betwist. Er zijn
kleine gebieden met een overloop vanuit de binnenstad, maar dit betreft dus niet de gehele Schil.
Het gebied buiten/rond de Singel kent bijvoorbeeld geen parkeerprobleem. Hier hoeft dus geen
avondregulering te worden ingevoerd.
•
Bewoners zonder (2de) vergunning moeten door de invoering van de avondregulering elders gaan
parkeren. Deze parkeren nu na 18.00h voor de deur en zijn vroeg weg, waardoor de
olievlekwerking alleen maar wordt verplaatst.
• Bewoners die momenteel geen vergunning nodig hebben omdat zij overdag altijd weg zijn,
hebben door de avondregulering nu wel een vergunning nodig. Is hier rekening mee gehouden?
•
Betaald parkeren na 18.00h (tot 22.00h) bij scholen en cursusinstellingen levert problemen op.
• Avondbezoek van bewoners van de 19e eeuwse Schil moet in de toekomst gaan betalen voor het
parkeren. Dit is onvriendelijk en leidt tot minder bezoek.
•
Kan de avondregulering tot 20.00h worden ingesteld, en dan ook voor de binnenstad? Dit is voor
bezoekers van de stad een stuk vriendelijker.
•
De avondregulering lost in veel straten geen probleem op maar maakt alleen het parkeren
duurder.
•
In de 19e eeuwse Schil zijn verschillende maatschappelijke functies straks moeilijker toegankelijk
omdat men er 's avonds moet betalen voor het parkeren. Voor deze zorg-, sociale en culturele

functies moet er compensatie komen voor het betaald parkeren.
Bij punt 2) afschaffen zondagregulering
Het afschaffen van de zondagregulering is ongewenst. Bewoners hebben hierdoor straks op zondag
een verhoogde parkeerdruk. Daarnaast komt het op bewoners oneerlijk over dat zij die dag wel
betalen voor hun (duurdere) vergunning en bezoekers gratis kunnen parkeren.
Het is niet duidelijk wat het voordeel is van het afschaffen van de zondagregulering, terwijl het voor
bewoners een aantal duidelijke nadelen heeft.

Bij punt 3) In dit voorstel is geen uitbreiding gebieden opgenomen
Waarom wordt er niet direct betaald parkeren ingevoerd in het gebied Groenedijk / Noordhoveweg /
Oranjelaan / Gevaertsweg / Stooplaan, Lijnbaangebied. Met het duurder worden van het parkeren in
de binnenstad neemt druk op dit gebied alleen maar toe.
Een aantal jaar geleden was niet iedereen overtuigd van het plan om betaald parkeren in te voeren in
het lijnbaangebied, maar de situatie is nu zo verandert dat meer mensen het willen. Bewoners waren
destijds niet tegen het principe van betaald parkeren, maar tegen de specifieke wijze waarop de
gemeente het wilde invoeren.
Waarom wordt er geen betaald parkeren ingevoerd in heel Dordrecht? Het is niet eerlijk dat alleen de
bewoners van de binnenstad moeten betalen voor het parkeren.
Algemeen
De avondregulering in de binnenstad kan worden afgeschaft, na 18.00h is er niemand meer in de
binnenstad en is er overal voldoende parkeerplek.
2.7

Afstemmen en combineren verschillende typen parkeerders

Bij punt 1a) Invoeren mengvorm parkeren
Invoeren van een mengvorm, in combinatie met het loslaten van de maximale parkeerduur voor
bezoekers, leidt tot capaciteitsproblemen voor vergunninghouders (m.n. bewoners).
Specifieke reacties binnen dit onderwerp
•
Er zijn diverse straten in de binnenstad waar nu alleen vergunninghoudersparkeren mogelijk is.
Door het breed invoeren van mengvorm parkeren zal er logischerwijze meer zoekverkeer komen
terwijl dit in de nota juist als probleem is benoemd.
• Door het verdwijnen van de vergunninghoudersplaatsen hebben bewoners minder garantie op
een parkeerplaats dan voorheen.
• Overdag een mengvorm invoeren is prima, maar na 20.00h moeten alleen vergunninghouders in
de binnenstad kunnen parkeren.
• De binnenstad zou juist alleen voor vergunninghouders moeten zijn en helemaal niet voor
bezoekers.
•
Door het loslaten van de maximale parkeerduur zal er in bepaalde delen van de 19e eeuwse
langer en vaker worden geparkeerd door bezoekers van de binnenstad. Hier is immers het tarief
het laagst.
•
Het invoeren van mengvorm parkeren leidt in een aantal straten, waaronder de Taankade, tot
ongewenste autobewegingen van bezoekers. Het aantal zoekbewegingen in de (krappe)
binnenstad zal toenemen waardoor de leefbaarheid achteruitgaat.
•
Kan de mengvorm ook alleen tijdens kantooruren (overdag) worden ingevoerd. Dan heb je het
beste van twee systemen, overdag bezoekers en werknemers, 's avonds de bewoners.
•
Kan het Grotekerkseplein bij het vergunninghoudersgebied blijven?
•
Kan het Rozenhof bij het vergunninghoudersgebied blijven?
•
Kunnen de Houttuinen bij het vergunninghoudersgebied blijven?
• Kan het Otto Dickplein bij het vergunninghoudersgebied blijven?

Bij punt 1b) Runshopplaatsen
Meer clusteren runshopplaatsen (min 10 pp per locatie) en langs invalswegen centrum.
Op de Vrieseweg moeten er ook 1 of 2 komen.

2.8

Bezoekersparkeren: sturen op tarief

Bij 1) Voorgestelde tarieven en tariefzones
De nieuwe tarieven in de binnenstad zone 1 en zone 2 moeten gelijk zijn, anders gaan bezoekers
parkeren in zone 1 of hier in ieder geval een plaats zoeken wat tot ongewenst zoekverkeer leidt.
Het parkeertarief van € 2,40 per uur voor bezoekers is te duur. Parkeren in Dordrecht moet juist
goedkoper worden om te kunnen concurreren met buurgemeenten en bezoekersvriendelijk te zijn.
Het voorstel gaat niet ver genoeg. Bezoekers moeten worden gestimuleerd te parkeren in de garages
en terreinen, en tegelijkertijd moet het straatparkeren vele malen duurder worden zoals in Amsterdam.
Dit zorgt ervoor dat bewoners meer plaats hebben.
Het nieuwe parkeertarief in tariefzone 3 is maar € 0,20 duurder dan de P-garages, dit geen stimulans
om voor kort parkeren in de garages te gaan staan.
Door het loslaten van de maximale parkeerduur en het geringe verschil in tarief zullen meer bezoekers
op straat in de 19e eeuwse Schil gaan parkeren in plaatst van de in de parkeergarage.
Het gebruik van de parkeergarages moet meer gepromoot worden door het goedkoper te maken, bv
1e uur gratis
Om meer bezoekers naar Dordrecht te trekken moet het bezoekersparkeren juist goedkoper worden,
bijvoorbeeld het eerste uur gratis.
Meer p-garages bijbouwen, kleine schaal.
In de straten/wijken van de 19e eeuwse Schil die dicht tegen het kernwinkelgebied liggen is het tarief
voor straatparkeren maar € 0,20 duurder dan het tarief van de parkeergarage. Bezoekers van de
binnenstad en 19e eeuwse Schil worden hierdoor niet gestimuleerd in de garages te parkeren.
Het verhogen van de tarieven voor straatparkeren in de gehele 19e eeuwse Schil van € 0,80 naar € 1
per uur is onzinnig. De 19e eeuwse Schil is immers geen winkelgebied.
De parkeerproblemen in de binnenstad worden veroorzaakt door bezoekers, deze moeten daarom
betalen voor het oplossen van het probleem, en niet de bewoners. De tarieven voor betaald parkeren
moeten dus veel forser omhoog.
Bij 4) Gehandicaptenparkeren
Kan het gehandicaptenparkeren in de binnenstad worden verbeterd en uitgebreid, onder meer door de
deze parkeerplaatsen gratis aan te bieden?
Kan de gehandicaptenparkeerplaats in onze straat worden opgeheven, deze wordt bijna nooit
gebruikt.
Overig
Waarom moeten bezoekers in de binnenstad kunnen parkeren terwijl er al 3 parkeergarages en 2
grote parkeerterreinen voorhanden zijn?

2.9

Overige reacties

Regels nieuwbouw
•
Nieuwbouw in binnenstad moet 'zelfvoorzienend' zijn qua parkeren. Dit betekent in de praktijk dat
bewoners een duur abonnement in een parkeergarage moeten kopen, terwijl andere inwoners van
de binnenstad in Oudbouw een goedkope vergunning kunnen krijgen (ook die er nieuw komen
wonen).
•
Kan dit bij nieuwe parkeerregels voor bestaande nieuwbouw veranderen, zodat deze bewoners
onder dezelfde regeling vallen als alle andere bewoners van de binnenstad?
•
Door het invoeren van de avondregulering in de 19e eeuwse Schil is het voor nieuwbouw zonder
recht op een parkeervergunning een stuk lastiger geworden. Bij de afspraken rondom onze
nieuwbouw konden wij na 18.00h op straat parkeren. Nu deze afspraak veranderd wordt kan ook
de afspraak dat wij geen parkeervergunning mogen krijgen ter discussie komen.
•
Dat nieuwbouw moet voorzien in één eigen parkeerplaats is redelijk, maar waarom ook geen
tweede vergunning op straat?
•
Bewoners die hier al een tijd wonen en moeten parkeren in de Drievriendenhof vinden dat zij veel
te veel betalen. Deze bewoners grijpen de nieuwe parkeerregels aan om te kijken of er
veranderingen in de bestaande situatie te regelen is.
Overige opmerkingen
•
Blijft de persoonlijke P-m eter/Smartcard bestaan?
•
De pendelbus van P-energieterrein/weeskinderdijk moet ook via het station rijden en 24h per dag
oproepbaar zijn.
•
Het parkeerterrein Energiehuis zou vanaf het lijnbaangebied beter bereikbaar te voet bereikbaar
moeten zijn. Bijvoorbeeld met een aparte voetgangerstoegang vanaf de Groenedijk.
•
Meer controle foutparkeren
•
Belijning vakken beter onderhouden
• T.h.v Singel 491 zijn tbv werkzaamheden 4 parkeerplaatsen weggehaald en nooit meer
teruggeplaatst.

