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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Aanleiding
Parkeren in het centrum van Kerkrade is al langere tijd een ‘hot issue’. Het betaald parkeerregime
is een belangrijk onderdeel van de discussie: ondernemers wensen al geruime tijd dat het
parkeren gratis wordt. Eind november 2014 hebben ondernemers deze wens nadrukkelijk bij de
gemeente geuit en daarop heeft de gemeenteraad besloten om het parkeerregime vrijwel direct
te wijzigen. Betaald parkeren heeft plaats gemaakt voor de parkeerschijfzone (‘blauwe zone’). Dit
geldt overigens alleen voor het parkeren op straat; parkeren in de parkeergarages en op het
Atrium-terrein blijven wel betaald.

Belangrijk om te melden is dat het een tijdelijke wijziging betreft, voor de periode van 1-12-2014
t/m 31-12-2015. Dit komt overeen met de periode waarin de grootste overlast
wordt verwacht voor de werkzaamheden die in het kader van het centrumplan
plaatsvinden. Besloten is dat na afloop van dit jaar de parkeersituatie geëvalueerd
wordt en dat het onderwerp opnieuw bestuurlijk behandeld wordt. In voorliggende
rapportage zijn de resultaten van deze evaluatiestudie opgenomen.

Doel
Het doel van deze studie is als volgt omschreven:

Het uitvoeren van een evaluatie van de parkeersituatie in het centrum van Kerkrade, waaruit
blijkt wat de effecten zijn van de wijziging in het parkeerregime van betaald parkeren naar
parkeerschijfzone.

1.2 Aanpak en leeswijzer

Om in deze evaluatiestudie invulling te geven aan het geformuleerde doel, is gekozen om het
onderzoek vanuit verschillende kanten te belichten. Besloten is de volgende benaderingen hierin
een plaats te geven:
1. Theoretische benadering

Wat zegt de theorie over betaald parkeren versus parkeerschijfzone? En zijn er
ervaringen (evaluatiestudies) van andere gemeenten op dit gebied? De theoretische
benadering is uitgewerkt in hoofdstuk 2.

2. Objectieve Parkeersituatie
In 2012 is een parkeertelling in het centrum uitgevoerd. Voor deze evaluatie is eenzelfde
parkeertelling nog twee maal uitgevoerd, waarbij dezelfde uitgangspunten gehanteerd
zijn als in 2012. De objectieve resultaten zijn hierdoor goed met elkaar te vergelijken. De
objectieve parkeersituatie is uitgewerkt in hoofdstuk 3.

3. Subjectieve beleving
Naast de objectieve parkeersituatie is ook de subjectieve beleving onderzocht: wat vindt
men van de parkeersituatie in het centrum? Om de meningen te achterhalen is een
enquête uitgezet onder ondernemers, werknemers, bewoners en bezoekers van het
centrum. De subjectieve beleving is uitgewerkt in hoofdstuk 4.

4. Overige effecten
Het wijzigen van de parkeersituatie heeft op diverse terreinen raakvlakken. Voorbeelden
zijn de parkeerinkomsten, elektra parkeerautomaten, handhaving, etc. Dit zijn
zogenaamde overige effecten, die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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2 Theorie en ervaringen

2.1 Parkeerregulering

Parkeerbeleid heeft primair als doel dat de beschikbare parkeercapaciteit in een gebied zo goed
mogelijk over de verschillende doelgroepen wordt verdeeld. Dit is te bereiken door ‘de juiste
parkeerder op de juiste plaats’ te laten parkeren. Parkeerregulering draagt, als een van de
uitvoeringsaspecten van het parkeerbeleid, actief bij aan het bereiken van de beleidsdoelen door
onder meer het effect ervan op het gebruik van de parkeerplaatsen en als afgeleide op de
parkeerdruk.

In het Handboek Parkeren (CROW-publicatie 311, juli 2012) wordt vermeld dat een gemeente het
parkeren op straat op verschillende manieren kan reguleren, bijvoorbeeld door parkeren op
bepaalde plaatsen te verbieden, lang parkeren te ontmoedigen, kort parkeren te stimuleren, etc.
Deze doelen zijn via verschillende reguleringsmaatregelen te bereiken. Binnen het parkeerbeleid
worden de volgende reguleringsvormen onderscheiden:
- Betaald parkeren;
- Parkeerschijfzone;
- Parkeren voor belanghebbenden.

2.1.1 Betaald parkeren

Het principe bij betaald parkeren is dat de gebruiker moet betalen voor gebruikte parkeerruimte.
Het systeem wordt hierdoor grotendeels of geheel bekostigd door de gebruiker zelf in plaats van
door de wegbeheerder of huurder zoals bijvoorbeeld gemeenten of winkeliers. Betaald parkeren
heeft in het algemeen een positief effect op de bereikbaarheid van de gereguleerde locatie voor
kortparkeerders en niet-dagelijks terugkerende bezoekers per auto. De parkeerdruk op de
gereguleerde locatie daalt. Betaald parkeren ontmoedigt lang parkeren door dagelijkse
bezoekers, voornamelijk woon-werkverkeer.

Het doel van betaald parkeren is dat de juiste doelgroep op de juiste plaats parkeert. Daarvoor is
niet alleen het feit dat voor parkeren moet worden betaald van belang, maar de hoogte van het
parkeertarief is net zo belangrijk. Als het parkeertarief te laag is, wordt de regulerende werking
bijna tenietgedaan. Is het tarief echter te hoog, dan blijven parkeerders weg en wordt het doel
ook niet bereikt.

Het juiste parkeertarief is onder meer afhankelijk van de kwaliteit, het voorzieningenniveau, de
concurrentiepositie van het gebied en de schaarste van het parkeerareaal. Als een functie of een
gebied uniek is, hoeft deze niet te concurreren met andere gebieden en kan een hoger
parkeertarief worden gevraagd. Wanneer een functie meer een lokale rol vervult en daarmee
niet uniek is, zoals een winkelcentrum, zal deze concurrentie ondervinden van vergelijkbare
functies in de regio. Daarmee is de kans dat parkeerders uitwijken groter. Een te hoog
parkeertarief kan een negatieve invloed op de concurrentiepositie van dergelijke functies
hebben.

Betaald parkeren wordt meestal als een fiscale maatregel (gemeentelijke belasting) uitgevoerd.
In ruil voor het betalen van parkeerbelasting kunnen gebruikers gedurende een bepaalde tijd
gebruik maken van een parkeerplaats. Het belangrijkste voordeel van fiscaliseren is dat de
gemeente met de opbrengsten van het parkeren de kosten van bijvoorbeeld handhaving en
onderhoud geheel of gedeeltelijk kan dekken. De opbrengsten zijn afkomstig uit het kort
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parkeren, vergunningen en naheffingen aan parkeerders die geen of onvoldoende
parkeerbelasting hebben betaald. Een nadeel van fiscaliseren is dat de gemeente zelf moet
toezien op de naleving van de betaalplicht. Boetes voor parkeerovertredingen (foutparkeren,
Wet Mulder), gaan naar de staatskas. Daarvoor was tot 1 januari 2015 een ‘schrijfvergoeding’ op
van toepassing. Deze is als gevolg van bezuinigingen echter komen te vervallen.

2.1.2 Parkeerschijfzone

Binnen een parkeerschijfzone, ook wel ‘blauwe zone’ genoemd, mag alleen gedurende een
beperkte tijdsduur worden geparkeerd. Deze duur staat aangegeven op de betreffende
verkeersborden. De parkeerduurbeperking kan de hele dag gelden, of gedurende een deel van de
dag.

Door middel van een parkeerschijf moeten parkeerders de begintijd van het parkeren aangeven.
Hoewel de maatregel geschikt is voor vele toepassingen, wordt de parkeerschijfzone vooral
toegepast in winkelstraten waar bewoners en winkelmedewerkers lang parkeren terwijl de
bezoekers hier kort willen parkeren. Voor winkeliers is een parkeerschijfzone met alleen
kortparkeerplaatsen gunstig. Er ontstaat voor hun klanten namelijk meer vrije parkeerruimte op
korte afstand van de winkel. De maatregel is vooral geschikt voor toepassing op kleine schaal,
bijvoorbeeld in één of enkele winkelstraten, bij een klein winkelcentrum of in het centrum van
een kleine stad. Als het gebied met een parkeerschijfregeling te groot wordt, wordt meestal
overgegaan op betaald parkeren.

Een nadeel van een parkeerschijfzone is dat deze geen parkeerinkomsten voor de gemeente
genereert. De opbrengsten van uitgeschreven boetes gaan naar de staatskas. Het is een
maatregel die de gemeente geld kost, zeker als deze op grote schaal wordt toegepast en er
intensief op de naleving van de regels wordt gehandhaafd. Dit leidt tot een dilemma. Naleving
staat of valt met handhaving, echter heeft handhaving een financiële impact terwijl daar geen
boete inkomsten (Wet Mulder) en parkeerinkomsten tegenover staan. Invoeren van een
parkeerschijfzone kan daarnaast tot een terugloop van langdurige bezoekers leiden, omdat de
eindtijd wordt bepaald door het parkeerregime.

2.1.3 Belanghebbenden parkeren

Belanghebbenden parkeren kan gelden voor zowel groepen parkeerplaatsen als voor individuele
parkeerplaatsen en kan ook met betaald parkeren worden gecombineerd. Belanghebbenden
(bewoners en zakelijke belanghebbenden) kunnen in het bezit van een parkeervergunning komen
door leges of retributie te betalen. Het staat gemeenten vrij om criteria te formuleren voor het
verstrekken van vergunningen en om de hoogte van de leges te bepalen.

Parkeren voor belanghebbenden heeft vooral meerwaarde in woonstraten en in woonbuurten in
of naast gebieden met een hoge parkeerdruk. De maatregel is vooral geschikt om een
ongewenste overloop tegen te gaan van bijvoorbeeld kantoorlocaties, winkelgebieden of andere
functies die veel gemotoriseerd verkeer aantrekken. Belanghebbenden parkeren wordt vaak
toegepast in het schilgebied rondom een parkeerschijfzone of een gefiscaliseerd gebied.

Een belangrijk voordeel van vergunningen is dat ze een goede tot absolute plaatsgarantie geven.
Als het aantal parkeerplaatsen en het aantal verstrekte vergunningen nauw op elkaar aansluiten,
is het wel nodig om goed te controleren op naleving. Bij een adequate handhaving is
belanghebbenden parkeren een efficiënte maatregel, waarmee bewoners van het gebied een
goede parkeervoorziening hebben. Nadeel is dat alleen vergunninghouders de parkeerplaatsen
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kunnen gebruiken c.q. er geen sprake is van dubbelgebruik, waardoor op delen van de dag veel
parkeerplaatsen leeg kunnen staan. Andere nadelen zijn dat de handhaafkosten niet gedekt
kunnen worden door boete-inkomsten van parkeerovertredingen en de opbrengsten uit
vergunningen veelal niet kostendekkend zijn.

2.2 Afschaffen van betaald parkeren

Al dan niet ingegeven door de economische situatie heeft een aantal gemeenten betaald
parkeren gedeeltelijk of geheel afgeschaft, al dan niet in combinatie met een parkeerschijfzone,
of onderzoekt de mogelijkheden daarvan. In veel gemeenten wordt betaald parkeren afgeschaft
met als doel bij te dragen aan een florerend winkelbestand in het centrum van de betreffende
gemeente.

Ondernemers hebben vaak de verwachting dat
klanten wegblijven als gevolg van het betaald
parkeren en/of de hoogte van de parkeertarieven
en dat vooral aan parkeren geld te verdienen valt.
Dat is niet terecht, niet alleen centra met betaald
parkeren zien een teruglopend bezoek, ook
kernen waar geen betaald parkeren is, kampen als
gevolg van de economische situatie en
veranderend winkelgedrag (internetaankopen)
met teruglopende bezoekersaantallen en
leegstand.

In de afgelopen jaren heeft een verandering in het winkelgedrag plaatsgevonden. Naast online
aankopen is de nadruk steeds meer op beleving komen te liggen. Mensen gaan niet meer een dag
winkelen, maar een dag een stad beleven, waarvan winkelen een onderdeel is. Winkels die de
nadruk op beleving en een bijzondere ervaring leggen, groeien tegen de dalende trend in.

Voorbeelden van de goede werking van investeren in de kwaliteit van de stad en “beleving” zijn:
- Maastricht, waar men ondanks een tariefstijging van 84 procent in 2012 (t.o.v. 2005) een

groei in het bezoek van 22% procent wist te bewerkstelligen, naar verwachting onder
andere door het upgraden van het centrum. Vrijwel alle andere steden kenden een
daling van het bezoek.

- Den Haag, waar het verkeerscirculatieplan resulteerde in een verslechterde
autobereikbaarheid, maar een verbetering van de kwaliteit en de sfeer. Den Haag-
Centrum is één van de weinige gebieden waar veel wordt geïnvesteerd door de
toegenomen aantrekkelijkheid.

Twee opvallende conclusies uit het rapport Vervoer naar retail van CROW KpVV die aangeven
waarom parkeerregulering van kracht zou moeten blijven, zijn:
- “Gratis parkeren bestaat niet.” Het gratis maken van parkeren vertaalt zich in de

effecten: verminderde leefbaarheid, verminderde kwaliteit van de openbare ruimte,
hogere belastingen voor alle burgers en/of minder beschikbare gemeentegelden voor
andere functies, sociale overlast en ongewenste kruissubsidies1.

- “Parkeren is een weerstandfactor, geen attractiefactor.” Bij de keuze om een
winkelgebied te bezoeken is het van belang dat de attractie van het gebied (sfeer,

1 Van kruissubsidie is sprake als tekorten op de ene dienst worden gedekt door overschotten op
de andere dienst. Kruissubsidie kan leiden tot oneerlijke concurrentie.

In het rapport ‘Vervoer naar retail’ van CROW
KpVV in samenwerking met de Erasmus
Universiteit (oktober 2013) wordt de conclusie
getrokken dat het aanbieden van gratis of
goedkoop parkeren een dure maatregel is die
vrijwel niets bijdraagt aan winkelbezoek en –
omzet. Maatregelen die goedkoper zijn en wel
substantieel bijdragen aan een florerend
winkelbestand zijn een hogere kwaliteit van de
openbare ruimte, een goede menging van
winkels, horeca en publiekstrekkers en het
regelmatig organiseren van evenementen in
het winkelgebied.
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winkelaanbod, kwaliteit winkels, kwaliteit openbare ruimte, etc.) opweegt tegen de
weerstand. Parkeren is één van de weerstanden, naast moeite, tijd en kosten om er te
komen. Niemand gaat ergens heen om ‘fijn te parkeren’, maar om iets te bezoeken. De
weerstandsfactor bestaat uit de moeite om een parkeerplaats te vinden en de prijs van
het parkeren.

Dat het afschaffen van betaald parkeren landelijk gezien een ‘hot issue’ is, blijkt onder andere uit
andere gemeenten die hier de afgelopen jaren wijzigingen in aangebracht hebben. Dit zijn
wijzigingen waarbij betaald parkeren is afgeschaft of hier onderzoek naar uitgevoerd is, waarbij
parkeeracties zijn gehouden of waar betaald parkeren is ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn in
bijlage 1 opgenomen.

2.3 Conclusie

Parkeerregulering heeft in het algemeen tot doel het parkeren voor de verschillende
doelgroepen te regelen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, door invoering van betaald
parkeren, blauwe zones en met vergunninghouder parkeren of combinaties daarvan.

Een aantal gemeenten heeft het betaald parkeren in het centrum afgeschaft of onderzoekt de
mogelijkheden van het afschaffen van betaald parkeren. Vaak is het doel van het afschaffen van
betaald parkeren het aantrekkelijker maken van het winkelgebied voor bezoekers. In het reeds
aangehaalde onderzoek van CROW KpVV in samenwerking met de Erasmus Universiteit blijkt dat
gratis of goedkoop parkeren een marginale bijdrage levert aan het winkelbezoek en de omzet van
winkels niet structureel toeneemt. Bezoekers kijken bij de keuze voor een winkelgebied vooral
naar de aantrekkelijkheid van het gebied. Het parkeren is daarbij een weerstandsfactor.

Het afschaffen van betaald parkeren leidt tot extra kosten voor de gemeente, zonder dat daar
inkomsten tegenover staan. Bij de overgang van betaald parkeren naar een parkeerschijfzone
gaan de inkomsten door boetes niet meer naar de gemeente, maar naar het Rijk. Dit betekent
dat deze extra kosten door de gemeenschap (hogere belastingen voor de eigen bewoners,
minder subsidiemogelijkheden voor andere zaken e.d.) moeten worden gedragen.

Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat ondernemers en bezoekers in het algemeen
tevreden zijn over de maatregel. De ervaringen worden echter slechts in zeer beperkte mate
kwantitatief onderzocht (voor- en nametingen) of gestaafd door bijvoorbeeld omzetcijfers. Of er
sprake is van een toename van de bezetting en/of bestedingen door het afschaffen van betaald
parkeren is daardoor vaak meer een gevoelsmatige zaak. Ditzelfde geldt voor het argument dat
met afschaffing het verder teruglopen van het aantal bezoekers wordt voorkomen. Bij
gemeenten waar daadwerkelijk gemeten is, gaat het veelal om een min of meer gelijkblijvend
aantal bezoekers.

De wijziging van het aantal parkeerders na afschaffing van betaald parkeren leidt er echter wel
toe dat bezoekers soms moeilijker een parkeerplaats kunnen vinden. In Utrecht leidde het
goedkoop parkeren bijvoorbeeld tijdens het eerste half uur tot ongewenste autoverplaatsingen
over korte afstand, zodat de maatregel daar weer ongedaan is gemaakt.

Behalve betaald parkeren vervangen door parkeerschijfzones komt de omgekeerde maatregel
ook voor. Uit ervaringen van deze betrokken gemeentes komt naar voren dat de regulerende
werking van de parkeerschijfzones onvoldoende is en leidt tot parkeeroverlast in omliggende
gebieden.
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3 Parkeeronderzoek

3.1 Opzet parkeertellingen

Om een goed beeld te krijgen van de situatie voor dat wijzigingen zijn doorgevoerd wordt veelal
een 0-meting gedaan. De 0-meting zou in dit geval bestaan uit een parkeeronderzoek op het
moment dat het betaald parkeerregime nog van kracht was.

Door de vrijwel onmiddellijke ingang van de wijziging naar een parkeerschijfzone was het
uitvoeren van een situatie voorafgaand aan deze wijziging niet meer mogelijk. In 2012 heeft de
gemeente Kerkrade echter een (grootschalig) parkeeronderzoek laten uitvoeren in het centrum
van haar stad. Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken tussen de situatie met
een betaald parkeerregime en de situatie met een parkeerschijfzone, is voor deze evaluatiestudie
van dezelfde indeling uit gegaan. Hoewel in de tussentijd zich uiteraard wijzigingen (opheffen /
aanleggen parkeerplaatsen, wijzigingen winkelaanbod, etc.) hebben voorgedaan, kan wel een
rechtstreekse vergelijking met de nu uitgevoerde onderzoeken plaatsvinden.

In de eerste week van september is een eerste parkeertelling uitgevoerd. Dit vormt de eerste
tussentijdse evaluatie. Om de effecten na enige tijd te meten, is medio oktober de tweede telling
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de parkeertellingen is zoveel mogelijk aangesloten bij het
onderzoek dat in 2012 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat het onderzoeksgebied, indeling in
deelgebieden (secties), maar ook de onderzoeksmomenten gelijk gehouden zijn.

Begin september en medio half oktober 2015 zijn op de volgende maatgevende momenten
parkeertellingen uitgevoerd:
- dinsdagochtend (08.00 – 12.00 uur, werknemers)
- dinsdagnacht (01.00 – 02.00 uur, bewoners)
- koopavond (donderdagavond, 18.00 – 21.00 uur, winkelend publiek)
- marktdag (vrijdagochtend, 08.00 – 12.00 uur, winkelend publiek en werknemers)
- zaterdagmiddag (12.00 – 15.00 uur, winkelend publiek)

In deze periodes zijn per uur en per straat of parkeerterrein (sectie) het aantal geparkeerde
voertuigen geteld. Bij het bepalen van de telmomenten is zoveel mogelijk rekening gehouden
met werkzaamheden, wegafsluitingen, grote evenementen in de omgeving etc., zodat beide
tellingen een zo representatief mogelijk beeld laten zien. In de hierna volgende figuur is het
onderzoeksgebied afgebeeld.
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Afbeelding telgebieden (bron parkeerstudie Kerkrade-Centrum 2012)

3.2 Resultaten parkeertellingen

3.2.1 Parkeerstudie 2012

In 2012 is, samenhangend met het centrumplan en de vestiging van het (toen nog) Red Dot
Design Museum, in het centrum van Kerkrade een bezettingsonderzoek uitgevoerd en is een
inschatting gemaakt van de effecten die die ontwikkelingen hebben op het parkeerareaal.
Destijds zijn op dezelfde dagen van de week en tijdsperioden als genoemd in paragraaf 3.1
parkeertellingen uitgevoerd.

Uit het destijds uitgevoerde onderzoek kwam naar voren dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.
De maximale bezetting werd gemeten op vrijdagochtend en bedroeg ongeveer 70% (1.303 van
1.818 parkeerplaatsen waren bezet). In enkele deelgebieden lag de bezetting op dinsdag- en
vrijdagochtend hoog (≥ 90%).  

In de analyse wordt geconstateerd dat op korte afstand van het centrum voldoende gratis
parkeerplaatsen voorhanden zijn en het gebruik daarvan en van de betaalde plaatsen zichzelf lijkt
te reguleren. Door bezoekers wordt op koopavond en zaterdag meer gebruik gemaakt van de
locaties met gratis parkeren, terwijl hier op doordeweekse dagen meer werknemers staan.
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De resultaten van het parkeeronderzoek waren in 2012 per sectie als volgt:

Dinsdagochtend Dinsdagnacht

Donderdagavond Vrijdagochtend

Zaterdagmiddag Legenda

Opgemerkt wordt dat ten opzichte van de tellingen uit 2012 zich wijzigingen hebben voorgedaan
in het parkeeraanbod. Op de aantallen getelde parkeerders (absolute waarden) is dit niet van
invloed, wel op de bezettingspercentages per sectie en per gebied. Een capaciteitsafname leidt
daarbij tot een grotere parkeerdruk. Daarnaast kunnen de wijzigingen tot een andere verdeling
over de parkeerlocaties leiden.
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3.2.2 1e parkeertelling 2015: september

De eerste van de twee parkeertellingen in 2015 is uitgevoerd begin september. Op moment van
tellen betrof de parkeercapaciteit 1.496 parkeerplaatsen, een afname van ongeveer 18% ten
opzichte van 2012 (-322 plaatsen). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het
verdwijnen van de plaatsen op de parkeerterreinen Mozartstraat (onverhard), Theaterpassage en
ter hoogte van het station, Continium en C-City. De kenmerkende zaken die uit de telling naar
voren komen zijn:
- Het hoogste aantal parkeerders deed zich voor op vrijdagochtend tussen 11.00 uur en

12.00 uur (markt). Op dat moment werden 1.003 geparkeerde auto’s geteld.
- De drukste momenten op de andere dagen waren dinsdagochtend 961, donderdag

avond 614 auto’s en zaterdag middag 761 parkeerders.
- Het aantal bewoners in het gebied (telling ’s nachts) bedroeg 290.
- De bezettingsgraad (maatgevende uur per telperiode) lag over het gehele gebied op de

verschillende dagen relatief laag. Tussen de 19% en 67% (vrijdagochtend het hoogst).
- Per deelgebied traden verschillen op in de bezettingsgraden. Vooral op donderdagavond

(koopavond), vrijdagochtend (markt) en zaterdagmiddag is deze in deelgebied C hoog,
waarbij de parkeerplaatsen vrijwel volledig bezet is (89% tot 99%). Een vergelijkbaar
maar licht lager beeld geldt voor gebied G. Dit is naar verwachting overwegend
winkelend publiek.

- Relatief hoge bezettingen treden verder op in de deelgebieden B (dinsdagochtend) en E
(dinsdagochtend en vrijdagochtend). Dit zijn naar verwachting vooral werknemers met
op vrijdag ook bezoekers van de markt.

Dinsdagochtend Dinsdagnacht
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Donderdagavond Vrijdagochtend

Zaterdagmiddag Legenda

In bijlage 2 zijn de figuren op groot formaat opgenomen.

3.2.3 2e parkeertelling 2015: oktober

De tweede parkeertelling is medio oktober 2015 uitgevoerd. Op moment van tellen betrof de
parkeercapaciteit 1.396, een afname van ongeveer 24% ten opzichte van 2012 (-427 plaatsen).
Dit is een afname ten opzichte van de parkeertelling van september. Het verschil wordt
veroorzaakt door de werkzaamheden aan het centrumplan, waardoor het parkeerterrein
Einderstraat en een deel van het Atrium-terrein niet beschikbaar waren. Het algemene beeld is
vergelijkbaar met de eerste parkeertelling (en die van 2012):

- Het hoogste aantal parkeerders werd in dit geval geteld op dinsdagochtend (986
parkeerders). Bij de eerste telling was dit eveneens hoog op dat tijdstip (961
parkeerders). Min of meer vergelijkbaar met de eerste telling treedt ook hier op
vrijdagochtend (marktdag) een hoge bezetting op: 841 voertuigen.

- Het aantal getelde bewoners (nachtelijke telling) bedroeg 320.
- De bezettingsgraad (maatgevende uur per telperiode) over het totale gebied lag tussen

de 23% en 71% (dinsdagochtend het drukst).
- Hoge bezettingen traden tijdens de tweede meting op in sectie E op vrijdagochtend en

dinsdagochtend, op dinsdagochtend ook in sectie B en sectie G. In sectie C lag de
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bezetting eveneens hoog op dinsdagnacht, donderdagavond en zaterdagmiddag, waarbij
met uitzondering van dinsdagnacht een combinatie van bewoners en winkelend publiek
mogelijk oorzaak hiervan is.

Dinsdagochtend Dinsdagnacht

Donderdagavond Vrijdagochtend

Zaterdagmiddag Legenda

In bijlage 2 zijn de figuren op groot formaat opgenomen.
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3.2.4 Totale bezetting

De bezetting van de twee parkeertellingen in 2015 per sectie is opgenomen in de hierna volgende
tabel.

Tabel: bezettingsgraad per sectie

3.3 Conclusie parkeertellingen

Uit de vergelijking van de beide tellingen uit 2015 komt op grote lijnen een vergelijkbaar beeld.
Qua bezettingen liggen de percentages soms in september en soms in oktober hoger. De hoogste
gemeten bezettingen komen in dat opzicht in september voor, die in oktober liggen daar onder.
De parkeerdruk is in beide perioden relatief hoog in de secties B (met name s’ochtends), C, E en
G. Secties E en G voornamelijk in relatie tot winkelmomenten: markt, koopavond en
zaterdagmiddag.

Als een vergelijking wordt getrokken met de telling uit 2012 ontstaat een ander beeld:
- In 2012 is het beeld/verhouding qua drukte op de beschouwde momenten vergelijkbaar,

echter liggen de aantallen parkeerders in 2015 lager.
- Ten opzichte van 2012 is het absolute aantal parkeerders afgenomen. In 2012 bedroeg het

hoogst gemeten aantal parkeerders +/- 1.300 tijdens de markt. In 2015 is dit aantal gedaald
+/- 1.000. Op koopavond en zaterdagmiddag is een vergelijkbaar beeld te zien.

- Gevoelsmatig lijkt het drukker en liggen de bezettingspercentages ook daadwerkelijk hoger
dan in 2012. Dit hangt echter samen met de afname van het aantal beschikbare
parkeerplaatsen en de werkzaamheden in het kader van het centrumplan:

o Parkeercapaciteit 2012: 1.818
o Parkeercapaciteit 2015, September: 1.496
o Parkeercapaciteit 2015, Oktober: 1.391

Deze afname wordt veroorzaakt door het verdwijnen van de parkeerterreinen Mozartstraat
(onverhard), Theaterpassage en ter hoogte van het station, Continium en C-City. In oktober
waren ook de parkeerterreinen Einderstraat en een deel van het Atrium-terrein wegen
werkzaamheden niet beschikbaar.

De daling van parkeerders kan mogelijk voor een deel te maken hebben met de werkzaamheden
in het kader van C-City, waardoor een groot aantal parkeerplaatsen rondom Continium en het
station gesloten was. In 2012 stonden hier gemiddeld op een dinsdagochtend 119 geparkeerde
voertuigen. Omdat dit de rand van het onderzoeksgebied betreft kan het zijn dat men
alternatieven net buiten het onderzoeksgebied heeft gevonden. Het is ook mogelijk dat
bijvoorbeeld Openbaar Vervoer reizigers, die als voortransport de auto gebruiken, tijdelijk zijn
uitgeweken naar een ander station in de omgeving. Opgemerkt dient te worden dat de
parkeerdruk in gebied A relatief laag is, ook tijdens deze werkzaamheden.

Gebied Dinsdagochtend Dinsdagnacht Donderdagavond Vrijdagochtend Zaterdagmiddag Capaciteit

september oktober september oktober september oktober september oktober september oktober september oktober

A 63% 69% 27% 27% 50% 16% 19% 40% 44% 15% 81 81

B 69% 82% 36% 36% 39% 43% 75% 77% 41% 46% 373 373

C 73% 73% 25% 94% 99% 82% 89% 65% 97% 85% 53 53

D 42% 37% 9% 1% 14% 15% 28% 2% 22% 14% 111 111

E 61% 86% 37% 37% 73% 61% 72% 82% 67% 65% 57 57

F 55% 47% 3% 3% 45% 52% 53% 43% 58% 36% 176 176

G 106% 83% 17% 61% 79% 76% 79% 58% 82% 57% 63 18

H 47% 51% 17% 24% 45% 59% 50% 50% 74% 79% 265 265

I 66% 53% 6% 7% 36% 35% 51% 30% 44% 50% 105 105

J 39% 66% 3% 1% 7% 14% 34% 42% 6% 10% 212 152
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Andere oorzaken van deze daling zijn mogelijk de werkzaamheden in het kader van het
centrumplan, de economische situatie en de veranderingen op het gebied van winkelen (meer
internetaankopen. Het invoeren van de parkeerschijfzone heeft een daling van het aantal
parkeerders -afname van zelfs 10% tot 20%- niet kunnen tegen gaan.
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4 Subjectieve Beleving: de enquête

4.1 Inleiding en opzet

De manier waarop het centrum beleefd wordt is belangrijk en wordt steeds belangrijker (zie
theorie hoofdstuk 2) voor de mate dat men dit centrum bezoekt. Recreëren (bezoeken) is een
bekende vorm, maar ook wonen, werken en ondernemen maakt hier onderdeel van uit. Naast
zaken als het winkelaanbod, de uitstraling van de openbare ruimte en de veiligheid, kan ook
parkeren bijdragen aan deze beleving. Het niet kunnen vinden van een geschikte parkeerplaats,
een te hoog parkeertarief of een straatbeeld vol met geparkeerde auto’s kan doen besluiten uit
te wijken naar een andere bestemming. Deze beleving is geheel subjectief.

Om dit subjectieve gevoel ten aanzien van parkeren te kunnen toetsen, is een digitale enquête
uitgevoerd onder de gebruikers van het centrum. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
verschillende doelgroepen; voor bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers is een
aantal onderdelen in de enquête specifiek voor de betreffende doelgroep opgesteld. Hiervoor is
gekozen omdat zij op verschillende wijzen gebruik maken van het centrum en mogelijk andere
belangen hebben bij de parkeersituatie in het centrum. Voor alle doelgroepen geldt dat ter
introductie een aantal persoonsgebonden vragen zijn gesteld (wel anoniem), een aantal
stellingen zijn voorgelegd en gevraagd is naar welk parkeerregime de voorkeur uitgaat. Daarnaast
hebben respondenten ook zelf hun algemene reactie kunnen invoeren in de open velden.

Voor de enquête geldt dat deze op verschillende wijze digitaal verspreid zijn om een zo groot
mogelijk bereik en hoog mogelijke respons te krijgen. Daartoe heeft communicatie op de
volgende manieren plaatsgevonden:

1. Via de gemeentelijke website;

2. Via e-mail naar adressen die in het kader van het centrumplan zijn verzameld;

3. Via de gemeentelijke Facebook-pagina (1x met technische fout, 2x correct);

4. Via het gemeentelijk Twitteraccount (1x met technische fout, 2x correct).

Omdat de enquêtetool rekening houdt met het IP-adres van de computer, is het niet mogelijk
geweest om de enquête op één computer vaker dan één keer in te vullen. De enquête heeft ruim
twee weken online gestaan (02 - 18 november 2015). Alleen volledig ingevulde enquêtes zijn
meegenomen in de resultaten.

4.2 Resultaten

4.2.1 Algemene respons

Voordat de resultaten per doelgroep gepresenteerd worden (paragraaf 4.2.2 t/m 4.2.5), volgen
hierna puntsgewijs een aantal algemene resultaten die de enquête heeft opgeleverd:
- In totaal hebben ruim 1.050 mensen de enquête volledig ingevuld;
- De gemeentelijke pagina is voor dit onderdeel 3141 keer bezocht, waarvan 1385 unieke

paginaweergaven;
- Het eerste Facebookbericht heeft 14.871 personen bereikt, is 54 keer leuk gevonden en

heeft 65 reacties opgeleverd. Dit ging vooral over het feit dat de link niet actief was, maar
dat dit op de gemeentelijke website wel het geval was. Het eerste bericht met de juiste link
heeft 3.187 personen bereikt, is twaalf keer “geliked”, drie keer gedeeld en vijf personen
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hebben gereageerd. Het derde bericht heeft 1.956 personen bereikt, is drie keer “geliked”, is
drie keer gedeeld en heeft eveneens vijf reacties opgeleverd;

- De drie Twitterberichten zijn in totaal elf keer “geretweed” en drie keer “geliked”;
- De verdeling naar doelgroep varieert sterk en is als volgt:

o Bijna 72% van de respondenten is bezoeker (ruim 750 reacties);
o Ruim 13% van de respondenten is werknemers (ruim 135 reacties);
o Ruim 10% van de respondenten woont in het centrum (ruim 105 reacties);
o Bijna 5% van de respondenten is ondernemer in het centrum (50 reacties).

Afdeling Communicatie geeft aan dat dit een hoge respons is voor Kerkraadse begrippen, hieruit
kan (voorzichtig) geconcludeerd worden dat het onderwerp Parkeren Centrum leeft in Kerkrade.

4.2.2 Conclusie parkeerenquête

In deze subparagraaf zijn de overall conclusies opgenomen. Een nadere uitwerking van de
resultaten per doelgroep is opgenomen in bijlage 3.

Introductie algemeen
De introductievragen waren niet voor alle doelgroepen gelijk en daarom is een aantal reacties
gekoppeld aan een specifieke doelgroep. Zo geldt dat het merendeel van bewoners,
ondernemers en werknemers al ruime tijd bekend is in Kerkrade; zij wonen, werken of
ondernemen vaak al 10 jaar of langer in het centrum van Kerkrade. Binnen alle doelgroepen is de
auto een belangrijk vervoersmiddel: bewoners bezitten bijna allemaal 1 of meer auto’s terwijl de
andere doelgroepen graag gebruik maken van de auto om naar het centrum te komen. Ook als zij
zelf in Kerkrade wonen (buiten het centrum zelf). Dit zijn onder werknemers (48%) en bezoekers
(85%) relatief hoge aantallen. Daarbij wordt wel gestimuleerd dat ondernemers en werknemers
niet in de parkeerschijfzone parkeren zodat deze plaatsen voor bezoekers zijn, echter blijkt dat
dit niet in alle gevallen lukt. Het tussentijds verstellen van de blauwe schijf komt dan ook voor.
Een deel van de bewoners, ondernemers en werknemers geeft dan ook aan dat zij dichter bij het
huis of het werk parkeren dan in de situatie met betaald parkeerregime. Het merendeel van deze
doelgroepen parkeert echter nog steeds op dezelfde locatie als waar zij dit deden voor de
invoering van de parkeerschijfzone. Dit geldt niet voor bezoekers, liefst 44% van deze
respondenten geeft aan nu op een andere locatie te parkeren, waarvan ongeveer tweederde de
auto dichterbij de bestemming parkeert als voorheen. Daarnaast geven bezoekers aan dat zij
vooral het centrum bezoeken om te winkelen (72%). Ook het bezoek aan horeca (16%) wordt
relatief vaak genoemd. Hiervan parkeert het merendeel binnen de parkeerschijfzone (85%),
parkeren op betaald parkeerplaatsen (5%) en gratis parkeerplaatsen (8%) gebeurd minder
frequent.

Stellingen
De stellingen waren niet voor alle doelgroepen gelijk en daarom is een aantal reacties gekoppeld
aan een specifieke doelgroep. Vrijwel alle doelgroepen geven aan relatief tevreden te zijn over de
parkeervoorzieningen in Kerkrade Centrum. Alleen ondernemers zijn hierin meer terughoudend.
Niet alleen wordt de parkeerschijfzone onder alle doelgroepen als verbetering van de situatie
ervaren, ook geeft een aantal doelgroepen en/of het merendeel van de respondenten aan dat
het centrum nu beter bereikbaar is dan voorheen (al is het vinden van een parkeerplaats hierbij
wel een aandachtspunt), een levendiger straatbeeld is ontstaan en dat Kerkrade aantrekkelijker is
geworden door de invoering van de blauwe zone. Bezoekers geven daarnaast aan vaker naar
Kerkrade Centrum te komen en langer in het centrum te verblijven. Handhaving zou in veel
gevallen vaker of strikter kunnen plaatsvinden. Twee opvallende conclusies die vanuit de
stellingen naar voren zijn gekomen zijn:
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- 51% van de bezoekers geeft aan dat zij het centrum nu vaker met de auto bezoeken. De
consequentie kan zijn dat er meer auto’s op straat geparkeerd worden (verminderde
uitstraling van de openbare ruimte) en dat er meer onveilige situaties ontstaan door
extra autobewegingen.

- 14% van de werknemers geeft aan mogelijk (vaker) met een ander vervoersmiddel naar
het werk te komen op het moment dat betaald parkeren opnieuw wordt ingevoerd. Dit
lijkt in te houden dat een wijziging in de modal split ontstaat in een situatie met betaald
parkeren. Minder autogebruik en meer andere vervoerswijzen zou een positieve
ontwikkeling zijn.

Gewenste parkeersituatie
Op de vraag wat de beste situatie is voor het parkeren in Kerkrade Centrum, zijn alle doelgroepen
eensgezind dat zij betaald parkeren niet graag als enig regime terug zien komen. Een situatie
waarbij de eerste (twee) uur gratis zijn en daarna betaald parkeren geldt of waarbij betaald
parkeren wordt gecombineerd met de blauwe zone zodat er keuzemogelijkheden zijn worden al
breder gedragen. Echter geeft het merendeel van de respondenten aan voorkeur te geven aan
een situatie met volledig blauwe zone of zelfs helemaal zonder parkeerregime, zodat overal vrij
geparkeerd kan worden.

Algemene reacties (nabranders)
In de reactie die respondenten aanvullend op het onderzoek hebben kunnen geven, klinken
wisselende signalen. Dat geldt in eerste instantie voor de parkeerschijfzone als instrument. Een
deel van de werknemers en ondernemers is tevreden met de maatregel, zeker gezien het
beperkte winkelaanbod en de werkzaamheden in het kader van het centrumplan is betaald
parkeren volgens hen geen optie op dit moment. Een ander deel van de werknemers en
ondernemers geeft aan meer parkeeroverlast te ervaren op de wijze waarop het in de huidige
situatie geïmplementeerd is, waarbij het middel het doel voorbij gaat omdat nu vooral
werknemers en ondernemers op deze plaatsen geparkeerd staan. Bezoekers hebben hier geen
voordeel bij. Bewoners en bezoekers zijn het in grote lijn eens met genoemde conclusies, maar
hebben vaker aangegeven dat de parkeerschijfzone een goed instrument is. Om de situatie
(verder) te verbeteren hebben respondenten de volgende oplossingsrichtingen relatief vaak
aangedragen:

- (gedeeltelijk) opnieuw invoeren van betaald parkeren;
- strenger handhaven op de naleving van de parkeerschijfzone, waarbij ook op het

verstellen van de parkeertijd wordt gecontroleerd;
- realisatie van extra parkeerplaatsen;
- aanwijzen van parkeerplaatsen voor werknemers of ambtenaren;
- aanbrengen van een betere routering en bewegwijzering.
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5 Overige effecten

5.1 Financieel

Het tijdelijk afschaffen van betaald parkeren en het implementeren van de parkeerschijfzone
heeft behoorlijke financiële consequenties. Dit betreft de misgelopen parkeerinkomsten,
inkomsten uit parkeerboetes en lagere opbrengsten op de locaties waar nog betaald parkeren
geldt (parkeergarages en Atriumterrein), omdat gebruikers daarvan op dit moment mogelijk
eerder geneigd zijn te parkeren op de gratis locaties. Daarnaast heeft het realiseren van de
tijdelijke situatie consequenties gehad: het aanschaffen en aanbrengen van materialen, het
doorlopen van (juridische) procedures en de wijzigingen binnen parkeervergunningen en -
ontheffingen hebben direct en indirect (bijvoorbeeld personeelsuren) kosten tot gevolg gehad.
Dit zijn niet allemaal extra kosten zijn, maar ook bestaande kosten. Aan de andere kant is er ook
kosten bespaard doordat parkeerautomaten bijvoorbeeld niet meer geledigd en geld geteld
hoeft te worden.

Op basis van extrapolatie van de realisatie tot en met week 44, wordt ingeschat dat de inkomsten
voor 2015 in totaal € 515.000,- achterblijven. Dit bestaat overigens uit structurele jaarlijks
terugkerende achterblijvende inkomsten op het moment dat besloten wordt de huidige situatie
te handhaven. Om dit tekort op te vangen is voor de jaarschijf 2015 een voorziening getroffen
van € 600.000,- (parkeerfonds/exploitatie).

5.2 Betaalautomaten

De parkeerautomaten in Kerkrade zijn tijdelijk buiten gebruik gesteld. Omdat deze gedurende
langere tijd niet gebruikt zijn, zal bij het opnieuw in gebruik nemen van de apparatuur mogelijk
(technische) problemen ontstaan. Er zullen mogelijk kosten gemaakt moeten worden om deze
weer naar behoren te laten functioneren. Gezien de kwaliteit van een aantal van deze
betaalautomaten bestaat de mogelijkheid dat een deel vervangen moet worden voor nieuwe
apparaten. Het opnieuw invoeren vergt een investering die hoger wordt naarmate de
parkeerschijfzone langer wordt doorgezet. Exacte kosten zijn pas te bepalen op het moment dat
de betaalautomaten weer in gebruik worden genomen.

5.3 Handhaving

De naleving van de blauwe zone staat of valt met handhaving. In de beleving van mensen wordt
er relatief weinig gehandhaafd, wat er toe leidt dat langer wordt geparkeerd dan toegestaan en
dat geen blauwe schijf wordt geplaatst. Dit is opvallend omdat na invoering van de blauwe zone
in maart is begonnen met verbaliseren. De gemeente Kerkrade heeft hiervoor 2 fte beschikbaar.
Het betreft overtredingen voor respectievelijk langer parkeren dan de schijf aangeeft en het niet
aanwezig zijn van de parkeerschijf. Overschrijding van de toegestane parkeertijd waarbij mensen
de parkeerschijf verstellen blijkt lastig te controleren (arbeidsintensief).

In totaal zijn in de periode maart tot begin november 471 overtredingen geconstateerd. Het
merendeel daarvan betreft parkeren zonder parkeerschijf. Dit aantal kan afgezet worden tegen
de naheffingsaanslagen uit 2014 (in totaal 709). Hierbij dient rekening te worden gehouden met
het feit dat de overtredingen in de parkeerschijfzone in 8 maanden hebben plaatsgevonden.
Doorgerekend op jaarbasis is het aantal gelijk aan de naheffingsaanslagen. Belangrijk verschil is
echter dat de inkomsten uit naheffingsaanslagen voor de gemeente zijn, terwijl de opgelegde
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boetes voor overtredingen naar de staatskas vloeien. In de exploitatie is hiermee rekening
gehouden voor een bedrag van circa € 36.000,-.

De belangrijkste locaties waar fout geparkeerd werd zijn de Einderstraat, J.S. Bachstraat en het
Kloosterraderplein.

5.4 Benchmark regiogemeenten

In onderstaande tabel zijn indicatief de tarieven aangegeven van de kernen in de regio. Waar
betaald parkeren geldt, liggen de tarieven op een vergelijkbaar niveau als in Kerkrade,
uitgezonderd de grote plaatsen (Heerlen, Aachen) waar een hoger tarief geldt. In de regio
bevinden zich ook gemeenten met gratis parkeren of een blauwe zone. Dit zijn voornamelijk de
(Nederlandse) gemeenten.

centrum schil garages

Kerkrade € 1,00 /uur € 0,80 /uur € 1,00 /uur

Heerlen € 2,00 /uur € 1,80 /uur € 1,80 /uur

Landgraaf gratis gratis gratis

Simpelveld blauwe zone blauwe zone -

Bocholtz blauwe zone gratis -

Hoensbroek gratis gratis gratis

Voerendaal gratis gratis gratis

Alsdorf (Dld) €1,00 /uur € 1,00 /uur € 1,00 /uur

Würselen (Dld) €1,00 /uur € 1,00 /uur

Aachen (Dld) € 1,20 - €2,00 /uur € 0,90 - € 1,20 /uur €2,00 /uur

* Tussen de regiogemeenten bestaat een convenant om het parkeerbeleid op elkaar af te stemmen. Niet alle

gemeenten hebben zich hieraan gehouden.

5.5 Creëren van duidelijkheid en uniformiteit

Naar aanleiding van het besluit om de parkeerschijfzone vrijwel direct en voor een tijdelijke
situatie in te voeren, is op een aantal terreinen onduidelijkheid ontstaan. Twee voorbeelden die
hierop van toepassing zijn worden beschreven:

- Op een aantal locaties waar in de situatie met betaald parkeren al een
parkeerschijfzone aanwezig was, gold en geldt nog steeds een maximale parkeerduur
van 1,5 uur. De parkeerschijfzone waarover een jaar geleden is besloten heeft een
maximale parkeerduur van 2 uur. Dit kan voor weggebruikers onduidelijk zijn.

- Voor het in aanmerking komen van een parkeervergunning (op betaald parkeerlocaties)
is in het verleden beleid opgesteld en vastgesteld. Een aanvraag kan zodoende eerlijk
worden behandeld, rekening houdend met de mate waarin de aanvrager
belanghebbende is. Voor de aanvraag van ontheffingen in de parkeerschijfzone is op dit
moment geen beleid vastgesteld, waardoor aanvragen op dezelfde wijze plaatsvinden
als voor de parkeervergunning. Om te voorkomen dat hierover discussie ontstaat, is het
van belang dat hier duidelijke criteria voor worden opgesteld.
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BIJLAGE 1: Ervaringen elders

Opheffen betaald parkeren

Venray: Betaald parkeren gedeeltelijk afgeschaft
Samenwerking en het stimuleren van de lokale economie hebben voor het college van Venray de
doorslag gegeven om voor te stellen om het betaald parkeren permanent af te schaffen. Ook een
afspraak met de plaatselijke ondernemers over een gezamenlijke aanpak om de aantrekkelijkheid
van het centrum te vergroten, heeft een rol gespeeld.

Het collegebesluit is een optelsom van factoren. In het collegeprogramma 2014-2018 wordt het
versterken van de positie van Venray als de tweede stedelijke kern in Noord-Limburg als doel
gesteld. Onderzoek (Empaction, ‘Scenario’s parkeren Venray’, 21 mei 2015) heeft uitgewezen dat
de noodzaak om via betaald parkeren te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen er niet meer is.
Bovendien kan betaald parkeren op weinig sympathie rekenen van de consument en de
ondernemers.

De gemeenteraad heeft –voornamelijk op financiële gronden- eind september anders besloten.
Vanaf 1 december moeten de parkeergarage en de achteraf betaald locaties tegen een lager
tarief worden aangeboden. Om alsnog het gebruik te reguleren moet een blauwe zone worden
ingevoerd.

Haren: Afschaffen betaald parkeren voldoet niet
De gemeente Haren heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het afschaffen
van betaald parkeren en het invoeren van een parkeerschijfzone. Haren kent een regime met
betaald parkeren, waarbij vooraf voor het parkeren moet worden betaald.

Volgens de gemeente stroomt een parkeergebied zonder regulering sneller vol. De frustratie van
het niet kunnen vinden van een geschikte parkeerplaats is volgens de gemeente vele malen
groter dan voor het parkeren te moeten betalen. Daarnaast lijkt een parkeerschijfzone
klantvriendelijker dan betaald parkeren, maar – los van het niet hoeven betalen van parkeergeld
– is het effect gelijk. In beide gevallen moet de parkeertijd van te voren worden ingeschat en
volgt bij overschrijding daarvan een boete. De boete bij een overschrijding van de parkeerduur in
een parkeerschijfzone (verkeersovertreding/Wet Mulder) is daarbij hoger dan bij
tijdsoverschrijding bij betaald parkeren (fiscale parkeerovertreding).

De conclusie daarvan was dat het afschaffen van betaald parkeren en het tegelijkertijd invoeren
van een parkeerschijfzone niet voldoet aan de wens van een breed publiek, inclusief de
ondernemers om zonder tijdsdruk te kunnen winkelen en/of achteraf te betalen. Daarnaast leidt
het afschaffen van betaald parkeren en invoering van een parkeerschijfzone tot structurele
kosten voor de gemeente waar geen inkomsten meer tegenover staan en moeten recent gedane
investeringen op een andere manier worden gefinancierd.

Winschoten: afschaffen betaald parkeren
In Winschoten is op de 900 straatparkeerplaatsen en 200 garageplaatsen per 1 januari vrij
parkeren ingevoerd. Dit betekent dat betaald parkeren is afgeschaft en geen parkeerduur-
beperking wordt opgelegd. Uit een enquête die eind maart 2015 onder ondernemers in het
centrum van Winschoten is gehouden, blijkt dat de effecten van het invoeren van gratis parkeren
aansluiten bij de verwachtingen die de gemeente en de ondernemers hier van hadden. De
ondernemers in Winschoten zijn erg tevreden over de effecten van gratis parkeren, zo blijkt uit
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de enquête. Volgens ondernemers zijn er op enkele plaatsen wel aandachtspunten ontstaan,
vooral als gevolg van toegenomen parkeerdrukte.
Uit de enquête blijkt verder dat een grote meerderheid van de ondernemers het vrij parkeren in
het centrum een verbetering vindt en dat het centrum aantrekkelijker is geworden voor
bezoekers. Een derde van de ondernemers is van mening dat de omzet in de eigen zaak is
toegenomen als gevolg van de invoering van vrij parkeren. De meerderheid van de ondernemers
geeft aan dat hun omzet gelijk is gebleven.

Als nadelige effecten van vrij parkeren wordt genoemd dat bewoners en medewerkers van
bedrijven parkeren op plekken die bedoeld zijn voor centrumbezoekers. Daarnaast wordt door
ondernemers genoemd dat bezoekers langer naar een parkeerplaats moeten zoeken en dat
bezoekers met grotere loopafstanden te maken hebben.

In het vervolg van 2015 wordt nog nader onderzoek gedaan naar de effecten van het afschaffen
van betaald parkeren in het centrum.

Utrecht: pilot gereduceerd tarief eerste half uur Damstraat en Kanaalstraat
In de Kanaalstraat en Damstraat in Utrecht is in 2014 een pilot uitgevoerd, waarbij bezoekers het
eerste half uur konden parkeren tegen een tarief van € 0,20. Als bezoekers langer dan een half
uur parkeren, betalen zij het reguliere tarief (in 2015 € 3,47 per uur). Met deze pilot is de
gemeente tegemoet gekomen aan de wens van ondernemers, die de kosten van het parkeren te
hoog vinden in relatie tot de inkopen die door bezoekers worden gedaan. Uit de evaluatie van de
pilot blijkt dat het aantal bezoekers in deze winkelstraten onveranderd lijkt. Het aantal
parkeerders in de straten is wel toegenomen, maar de oorzaak daarvan is niet een toename van
het aantal bezoekers, maar een toename van het autogebruik om de winkels in de Damstraat en
Kanaalstraat te bezoeken. Vanwege het gelijk gebleven aantal bezoekers en een ongewenste
toename van autogebruik op de korte afstand is de maatregel teruggedraaid en moeten
parkeerders weer het reguliere uurtarief betalen.

Gemeente Zaanstad: opheffen betaald parkeren in winkelgebieden
In de winkelgebieden in Zaandijk, Koog aan de Zaan, Krommenie en Wormerveer (gemeente
Zaanstad) hoeven automobilisten sinds eind 2014 niet langer te betalen voor het parkeren. De
parkeerregulering in deze winkelgebieden vindt plaats door middel van parkeerschijfzones.

Het afschaffen van het betaald parkeren is een afspraak die de coalitiepartijen in de
gemeenteraad hebben gemaakt in het coalitieakkoord. Volgens de verantwoordelijk wethouder
is de inzet van het afschaffen van het betaald parkeren dat mensen gemakkelijker even snel een
boodschap kunnen doen.

Het afschaffen van het betaald parkeren kost de gemeente Zaanstad ongeveer € 250.000,- per
jaar. Dit wordt naast het afboeken van investeringen op de onlangs aangeschafte
parkeerapparatuur veroorzaakt doordat er andere handhavers moeten worden aangetrokken en
het merendeel van de opbrengsten (boetes) bij een parkeerschijfzone naar het Rijk gaan en niet
meer daar de gemeente.

Gemeente Velp: afschaffen betaald parkeren draagt bij aan aantrekkelijkheid
Het College van burgemeester en wethouders van Velp stelt de gemeenteraad voor het betaald
parkeren in het centrum van Velp, met uitzondering van een tweetal straten, op te heffen en in
plaats daarvan een parkeerschijfzone in te voeren. Het doel van deze maatregel is om het
winkelgebied van Velp aantrekkelijk te houden voor bezoekers. Uit onderzoek naar het
afschaffen van het betaald parkeren (Mobycon) blijkt dat volledig opheffen van betaald parkeren
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in combinatie met een parkeerschijfzone de beste optie is. Dit kost de gemeente circa € 186.000,-
per jaar.

Volgens de verantwoordelijk wethouder draagt het afschaffen van het betaald parkeren bij aan
de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Daarnaast zijn kwaliteit, sfeer en diversiteit van het
winkelaanbod sterk bepalend voor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.
Als de gemeenteraad in oktober 2015 besluit in te stemmen met het voorstel van het college
gaat de maatregel per 1 januari 2016 in.

Parkeeracties

Harderwijk: eerste twee uur gratis parkeren
Parkeerders kunnen hun auto in Harderwijk vanaf maart 2015 van maandag tot en met vrijdag
gratis in de Houtwalgarage en op het parkeerterrein aan het Westeinde stallen. Het gaat om een
proef van 1 jaar, waarbij de gemeente hoopt met deze maatregel vooral de eigen bewoners te
verleiden om weer in de binnenstad hun inkopen te doen. Harderwijk wil hiermee de
concurrentiestrijd aangaan met omliggende gemeenten als Ermelo en Putten waar het parkeren
in het centrum helemaal gratis is. Bovendien is uit een passantenonderzoek gebleken dat met
name inwoners van Harderwijk hun eigen binnenstad links laten liggen en hun inkopen elders
doen. Volgens de gemeente zou het feit dat voor een kort bezoek aan de binnenstad al enkele
euro’s aan parkeergeld moet worden betaald hierbij een rol kunnen spelen. Een andere reden
voor deze proef is dat de gemeente de parkeeroverlast in wijken in de schil rond de binnenstad
wil verminderen.

Uit een voorlopige evaluatie blijkt dat het aantal parkeerders in de parkeergarage maart tot en
met juni 2015 met 200% is toegenomen. De toename betreft zowel parkeerders uit Harderwijk
als bezoekers uit de regio. Grote verschuivingen van plaatsen met betaald parkeren naar plaatsen
met de eerste twee uur gratis parkeren doen zich volgens deze voorlopige evaluatie niet voor.
De proef met gratis parkeren is in maart 2015 gestart en duurt tot maart 2016. Afhankelijk van
het succes van de proef wordt daarna besloten de maatregel al dan niet om te zetten in definitief
beleid. De gederfde parkeerinkomsten als gevolg van de proef worden door de gemeente
geraamd op € 90.000 tot €150.000.

Gemeente Doetinchem: op weekdagochtenden gratis parkeren op de achteraf betaald locaties
Van juni 2014 tot en met oktober 2015 is gezamenlijk met de ondernemers een actie geweest,
waarbij in de twee parkeergarages en een terrein met achteraf betaald parkeren het parkeren
gratis was op de weekdagen in de ochtenden. Insteek daarvan was om in de ochtenduren meer
‘reuring’ in de binnenstad te bereiken. De effecten zijn gemonitord, waarbij geconstateerd werd
dat in de ochtendperiode de bezetting van de gratis locaties hoger lag. Dat blijkt echter
grotendeels te wijten aan het verschuiven c.q. een afname van parkeren elders in Doetinchem.
Het verlies aan parkeerinkomsten bedroeg ruwweg op € 25.000,- tot 30.000,- per maand. Van de
zijde van de ondernemers werd de actie als positief ervaren, omzeteffecten zijn echter niet
beschikbaar.

Het totale effect van de actie is beperkt, mogelijk is met de actie een verdere terugloop van
centrumbezoekers voorkomen.
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Invoeren betaald parkeren in plaats van parkeerschijfzone

Betaald parkeren in schilwijken Leiden
De gemeente Leiden is op 1 januari 2012 in diverse wijken rond de binnenstad een proef gestart
met het invoeren van een parkeerschijfzone. Het doel van deze maatregel was om de
parkeerdruk door ‘wijkvreemde’ langparkeerders weg te nemen. Tijdens deze proef heeft de
gemeente Leiden onderzoek laten verrichten naar de gevolgen van de parkeerschijfzone. Uit dit
onderzoek blijkt dat in de parkeerschijfzones veel lege plekken voorkomen, terwijl in de gebieden
buiten de parkeerschijfzone de parkeeroverlast duidelijk is toegenomen. De gemeente Leiden
heeft daarom besloten om te stoppen met de parkeerschijfzone en in plaats daarvan in 2015
betaald parkeren in de betreffende schilwijken in te voeren.

Rijswijk: opheffen parkeerschijfzones en invoeren betaald parkeren
Begin september 2015 is in de commissievergadering Stad van de gemeente Rijswijk de
Kadernota Parkeren 2015-2025 besproken. Deze nota moet worden vastgesteld, omdat het
huidige parkeerbeleid aan vernieuwing toe is. Zo ontstonden er problemen toen de gemeente
Den Haag in de wijk Laak parkeren voor vergunninghouders invoerde, waardoor Haagse
parkeerders massaal uitweken naar aangrenzende straten in Rijswijk. Daarop is in Rijswijkse
wijken ook belanghebbenden parkeren ingevoerd. De Kadernota voorziet onder andere in het
opheffen van de parkeerschijfzones en het invoeren van betaald parkeren.

Met het invoeren van betaald parkeren genereert de gemeente extra inkomsten. Bovendien mag
de gemeente, als de parkeerschijfzones worden omgezet in betaald parkeren, zelf de boetes
innen. Waar boetes voor parkeerovertredingen in de parkeerschijfzone (€ 90) worden geïnd door
het Rijk, brengt de gemeente straks zelf € 60 in rekening bij een overtreding. Daar staat
tegenover dat de gemeente kosten moet maken voor de aanschaf en het onderhoud van
parkeerapparatuur en het inzetten van extra Boa’s.
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BIJLAGE 2: Objectieve parkeertelling

In deze bijlage zijn de resultaten van de twee objectieve parkeertellingen opgenomen (september 2015 en oktober 2015).

Resultaten September 2015

Dinsdagochtend Dinsdagnacht

Donderdagavond Vrijdagochtend
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Zaterdagmiddag Legenda

Resultaten Oktober 2015

Dinsdagochtend Dinsdagnacht
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Donderdagavond Vrijdagochtend

Zaterdagmiddag Legenda
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BIJLAGE 3: Enquêteresultaten

In deze bijlage zijn de enquêteresultaten gepresenteerd, verdeeld naar doelgroep. Dit is een
meer uitgebreide uitwerking van de samenvatting die in hoofdstuk 4 is opgenomen.

Bewoners

Introductie algemeen
Het merendeel van de respondenten die wonen in het centrum, woont 10 jaar of langer in het
centrum van Kerkrade. Daarnaast hebben vrijwel alle bewoners één of meerdere auto’s in bezit,
maar zijn er slechts enkele bewoners die hiervoor een vergunning of ontheffing hebben. Daarbij
is het parkeergedrag van bewoners divers: 34% geeft aan in de blauwe zone te parkeren, 27%
parkeert op privé-parkeerplaatsen en 25% van de respondenten parkeert op voorzieningen waar
geen regime is ingesteld (vrij parkeren). Opvallend is dat ruim 25% van de respondenten aangeeft
dat zij sinds de invoering van de parkeerschijfzone dichterbij de woning parkeren dan in de
situatie met betaald parkeren.

Stellingen
Ten aanzien van de stellingen geven bewoners aan relatief tevreden te zijn over de
parkeervoorzieningen in Kerkrade Centrum. Ook de parkeerschijfzone wordt daarbij als positief
beoordeeld; ruim 80% geeft aan dat zij voorstander zijn van het voortzetten van dit
parkeerregime. Dit is mogelijk ook het gevolg dat sinds de invoering van de parkeerschijfzone het
straatbeeld als meer levendig wordt ervaren. Twee opvallende conclusies vanuit de stellingen zijn
dat (1) bewoners aangeven dat er doorgaans te weinig gehandhaafd wordt op naleving van het
parkeerregime en (2) bijna 20% van de respondenten eerlijk aangeeft de blauwe schijf wel eens
te verstellen, een handeling die in feite in strijd is met de wet.

Gewenste parkeersituatie
Op de vraag wat de beste situatie is voor het parkeren in Kerkrade Centrum, zijn bewoners
eenduidig dat zij betaald parkeren niet graag als enig regime terug zien komen. Slechts 5% geeft
deze situatie als voorkeur op. Een situatie waarbij de eerste (twee) uur gratis zijn en daarna
betaald parkeren geldt (15%) of waarbij betaald parkeren wordt gecombineerd met de blauwe
zone zodat er keuzemogelijkheden zijn (11%) worden al breder gedragen. Echter geeft het
merendeel van de respondenten aan voorkeur te geven aan een situatie met volledig blauwe
zone (47%) of zelfs helemaal zonder parkeerregime, zodat overal vrij geparkeerd kan worden
(17%).

Algemene reacties (nabranders)
In de reactie die bewoners aanvullend op het onderzoek hebben kunnen geven, klinkt vooral het
signaal dat men gecharmeerd is van de blauwe zone. Het oogt volgens veel bewoners (niet
allemaal) drukker dan voorheen en dat werd volgens hen tijd ook, zeker gezien het beperkte en
afnemende winkelbestand een positieve ontwikkeling. Echter, een aantal bewoners geeft aan dat
extra maatregelen gewenst zijn om de garantie voor parkeren te kunnen handhaven.
Maatregelen die genoemd worden om dit te bereiken zijn het in eerste instantie (veel) meer
handhaven, de parkeerschijfzone combineren met een ander parkeerregime zoals betaald
parkeren of het aanleggen van parkeerplaatsen op locaties waar nu terrein braak ligt.
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Bezoekers

Introductie algemeen
De grootste respons is ontvangen van bezoekers van het centrum, met ruim 750 reacties maakt
deze groep bijna 72% uit van alle respondenten. Van deze bezoekers woont het merendeel in
Kerkrade zelf: 85% woont buiten het centrum en 2% woont in het centrum zelf. Daarnaast woont
11% in Zuid-Limburg en woont nog eens 2% elders. De respondenten geven aan dat vooral
winkelen (72%) de voornaamste reden is om het centrum te bezoeken. Ook het bezoek aan
horeca (16%) wordt relatief vaak genoemd. Een aantal respondenten bezoeken voornamelijk
mensen die in het centrum wonen (4%) en de overige respondenten geven aan dat het een
combinatie is van deze factoren, dat zij vooral voor werk het centrum bezoeken of voor sport of
medische zorg in het centrum moeten zijn. Een ruime meerderheid (94%) verkiest daarbij de auto
boven alle andere vervoerwijzen om naar het centrum te reizen. Hiervan parkeert het merendeel
binnen de parkeerschijfzone (85%), parkeren op betaald parkeerplaatsen (5%) en gratis
parkeerplaatsen (8%) gebeurd minder frequent. Opvallend is dat maar liefst 44% van de
respondenten aangeeft op een andere locatie te parkeren dan in de situatie dat betaald parkeren
gold, waarvan ongeveer tweederde de auto dichterbij de bestemming parkeert als voorheen.

Stellingen
Ten aanzien van de stellingen geven bezoekers aan relatief tevreden te zijn over de
parkeervoorzieningen in Kerkrade Centrum. De parkeerschijfzone is een verbetering ten opzichte
van betaald parkeren (86%), het centrum is nu beter bereikbaar dan voorheen (72%) en Kerkrade
is aantrekkelijker geworden door de invoering van de blauwe zone (81%). Men geeft aan het
centrum door deze maatregel doorgaans vaker te bezoeken (68%). Meer verdeeldheid is er ten
aanzien van het vinden van een parkeerplaats, hier is ongeveer net zo vaak negatief als positief
op geantwoord. Respondenten geven doorgaans aan langer in het centrum te verblijven dan
voorheen (56%) en dat wanneer betaald parkeren weer heringevoerd zal worden dit weer korter
zal worden, om de parkeerkosten zo laag mogelijk te houden (75%) of dat er zelfs minder bezoek
aan het centrum wordt gebracht (73%). Daarnaast is een opvallende conclusie dat 51% van de
respondenten aangeeft dat zij het centrum nu vaker met de auto bezoeken. De consequentie kan
zijn dat er meer auto’s op straat geparkeerd staan (verminderde uitstraling van de openbare
ruimte) en dat er meer onveilige situaties ontstaan als er meer mensen met de auto het centrum
bezoeken.

Gewenste parkeersituatie
Op de vraag wat de beste situatie is voor het parkeren in Kerkrade Centrum, zijn ook bezoekers
eenduidig dat zij betaald parkeren niet graag als enig regime terug zien komen. Slechts 4% geeft
deze situatie als voorkeur op. Een situatie waarbij de eerste (twee) uur gratis zijn en daarna
betaald parkeren geldt (17%) of waarbij betaald parkeren wordt gecombineerd met de blauwe
zone zodat er keuzemogelijkheden zijn (13%) worden al breder gedragen. Echter geeft het
merendeel van de respondenten aan voorkeur te geven aan een situatie met volledig blauwe
zone (40%) of zelfs helemaal zonder parkeerregime, zodat overal vrij geparkeerd kan worden
(24%). Deze resultaten komen daarmee overeen met de reacties van de bewoners.

Algemene reacties (nabranders)
In de reactie die respondenten aanvullend op het onderzoek hebben kunnen geven, klinkt vooral
het signaal dat zij tevreden zijn over dit regime maar dat er veel werknemers geparkeerd staan
binnen de blauwe zone. Handhaving zou daarom niet alleen moeten plaatsvinden of de
parkeerduur verstreken is, maar ook of de auto van de plaats af is geweest. Dit is echter een
situatie die voor afdeling Handhaving lastig te controleren is, zie hiervoor hoofdstuk 5. Ook wordt
vaak de reactie gegeven dat het beperkte winkelbestand en de werkzaamheden aan het
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centrumplan eerst verleden tijd moeten zijn, voordat betaald parkeren opnieuw ingesteld kan en
mag worden. Toch zijn er ook reacties dat het vinden van een parkeerplaats nu vele malen
lastiger is, mede omdat men te lang geparkeerd blijft staan en er weknemers staan. En oplossing
zou volgens bezoekers ook kunnen zitten in een duidelijkere routering en/of betere
bewegwijzering.

Ondernemers

Introductie algemeen
Het merendeel van de respondenten die een eigen onderneming in het centrum van Kerkrade
hebben, heeft deze onderneming al 10 jaar of langer en kent de situatie van vroeger en nu goed
(62%). Bij 20% komt de ondernemer en de werknemers nooit met de auto naar het centrum, bij
de overige 80% waar dit wel het geval is wordt vooral geparkeerd op eigen terrein (in totaal 26%)
of op parkeerplaatsen waar geen parkeerregime is ingesteld en vrij parkeren geldt (24%).
Daarnaast maakt een aantal ondernemers gebruik van een parkeervergunning. Het merendeel
van de ondernemers houdt bij het parkeren rekening met bezoekers, zodat deze doelgroep dicht
bij de winkel kan parkeren. Hiertoe proberen zij ook hun medewerkers te stimuleren. Bij 70% van
de ondernemers is het parkeergedrag ook niet veranderd na de invoering van de
parkeerschijfzone. 12,5% geeft echter aan dat zij hierdoor dichterbij kunnen parkeren, mogelijk is
dit op plaatsen waar de parkeerschijfzone geldt. De parkeerduur wordt overigens doorgaans als
precies goed beoordeeld (60%), of wordt door ondernemers als te kort ervaren (32%).

Stellingen
Ten aanzien van de stellingen zijn ondernemers verdeeld als het gaat over de tevredenheid over
de parkeervoorzieningen in Kerkrade Centrum. 46% is tevreden, terwijl 42% minder tevreden is.
Hoewel het merendeel van de ondernemers aangeeft dat de parkeerschijfzone een verbetering is
ten opzichte van het betaald parkeerregime (64%), dat het voor bezoekers aantrekkelijker is
geworden om Kerkrade te bezoeken (74%) en dit eveneens een positieve uitwerking heeft op de
onderneming zelf (62%), geeft toch een aanzienlijk deel van de ondernemers aan dat de
onderneming niet beter bereikbaar is geworden door de maatregel (34% oneens, 12% neutraal).
Dit houdt naar verwachting verband met het feit dat bezoekers doorgaans langer naar een vrije
parkeerplaats moeten zoeken. Ook over een stijging van bezoekersaantallen ontstaat geen
unaniem positief beeld: 55% van de ondernemers geeft aan dat er meer bezoekers uit Kerkrade
en de omgeving komen, 23% is neutraal in deze stelling en 22% is het oneens met deze stelling.
Ondernemers ervaren wel dat bezoekers meer ontspannen winkelen en dat het straatbeeld
levendiger is geworden. Op de stelling of voldoende wordt opgetreden tegen het overschrijden
van de parkeerduur, geeft 48% van de ondernemers aan hier niet mee eens te zijn en 26% hier
neutraal in te staan, slechts 26% vindt dat voldoende gehandhaafd wordt.

Gewenste parkeersituatie
Op de vraag wat de beste situatie is voor het parkeren in Kerkrade Centrum, geven ondernemers
aan dat zij betaald parkeren niet graag als enig regime terug zien komen. Dit is echter minder
overtuigend dan bij de andere doelgroepen, 10% geeft betaald parkeren als voorkeur op. Een
situatie waarbij de eerste (twee) uur gratis zijn en daarna betaald parkeren geldt (20%) of waarbij
betaald parkeren wordt gecombineerd met de blauwe zone zodat er keuzemogelijkheden zijn
(14%) worden al breder gedragen. Echter geeft het merendeel van de respondenten aan
voorkeur te geven aan een situatie met volledig blauwe zone (26%). Een situatie zonder
parkeerregime, zodat overal vrij geparkeerd kan worden, wordt door 24% van de ondernemers
als meest optimale situatie aangedragen. Deze resultaten komen, zij het in mindere overtuigende
mate, overeen met de reacties van de bewoners en bezoekers. In het open veld is door een
ondernemer geopperd om betaald parkeren opnieuw in te voeren zodat parkeerplaatsen niet



Evaluatie Parkeren Kerkrade Centrum BIJLAGE 3: Enquêteresultaten

projectnummer 400804
23 november 2015, revisie 0.0

Pagina 29 van 30

door werknemers worden gebruikt, maar dat op het moment dat bezoekers een aankoop doen in
een winkel of horeca zij een reductie krijgen op het parkeertarief (bijvoorbeeld 2 uur gratis). Op
het moment dat betaald parkeren zonder andere maatregelen wordt ingesteld, conform de oude
situatie, verwacht 50% van de ondernemers dat de omzet zal dalen. Ook 66% van de
ondernemers geeft duidelijk aan tegen het opnieuw invoeren van betaald parkeren te zijn.

Algemene reacties (nabranders)
In de reactie die ondernemers aanvullend op het onderzoek hebben kunnen geven, klinken
wisselende signalen. Dat geldt in eerste instantie voor de parkeerschijfzone als instrument, een
deel van de ondernemers is tevreden met de maatregel terwijl een ander deel aangeeft meer
parkeeroverlast te ervaren. Ook over de maatregelen die getroffen kunnen worden om de
situatie te verbeteren is verdeeldheid. Het (gedeeltelijk) opnieuw invoeren van betaald parkeren,
het strenger handhaven op de naleefbaarheid en het realiseren van extra parkeerplaatsen en/of
het aanwijzen van parkeerplaatsen voor werknemers of ambtenaren zijn daarin het meest
genoemd. Daarnaast geeft een ondernemer aan dat in ieder geval opgehouden moet worden
met het (steeds) veranderen van de situatie, dat komt Kerkrade Centrum niet ten goede.

Werknemers

Introductie algemeen
Het merendeel van de werknemers werkt al geruime tijd (tien jaar of langer) in het centrum van
Kerkrade en woont in Kerkrade maar buiten het centrum (48%) of elders in Zuid-Limburg (41%).
Slechts 7% van de werknemers geeft echter aan nooit met de auto naar het werk te komen. De
mensen die wel met de auto komen parkeren deze voornamelijk op locaties waar geen
parkeerregime is ingesteld (68%) of waar de parkeerschijfzone is ingevoerd (14%). Deze laatste
groep is interessant, zeker omdat 19% van de werknemers eerlijk aangeeft de blauwe schijf wel
eens versteld en nog eens 16% neutraal heeft geantwoord bij deze vraag. Het merendeel van de
werknemers parkeert echter nog steeds op dezelfde locatie als voorheen (83%).

Stellingen
Ten aanzien van de stellingen geven werknemers aan relatief tevreden te zijn over de
parkeervoorzieningen in Kerkrade Centrum. De meerderheid geeft aan dat het na invoering van
de parkeerschijfzone niet moeilijker is geworden om een parkeerplaats te vinden en dat de
afstand waarop men de auto parkeert doorgaans niet is toegenomen (85%). Werknemers zijn
verdeeld (neutraal) of de parkeerschijfzone ook geleid heeft tot een toename van bezoekers-
aantallen, of bezoekers langer in het centrum blijven of dat een levendiger straatbeeld. Het lijkt
alsof werknemers hierin geen verschuiving zien of dat zij hier niet van op de hoogte zijn. Wel
worden relatief werknemers gestimuleerd om niet op parkeerplaatsen te parkeren waar de
blauwe zone geldt, zodat bezoekers hier kunnen parkeren (70%). Opvallend is wel dat 14% van de
werknemers aangeeft dat zij met een ander vervoersmiddel naar het werk zouden gaan op het
moment dat betaald parkeren opnieuw wordt ingevoerd. Dit lijkt in te houden dat een wijziging
in de modal split ontstaat, waarbij minder gebruik wordt gemaakt van de auto en meer met
andere vervoerswijzen, een positieve ontwikkeling.

Gewenste parkeersituatie
Op de vraag wat de beste situatie is voor het parkeren in Kerkrade Centrum, zijn ook werknemers
eensgezind dat zij betaald parkeren niet graag als enig regime terug zien komen. 9% geeft deze
situatie als voorkeur op. Een situatie waarbij de eerste (twee) uur gratis zijn en daarna betaald
parkeren geldt (13%) of waarbij betaald parkeren wordt gecombineerd met de blauwe zone
zodat er keuzemogelijkheden zijn (20%) worden al breder gedragen. Echter geeft het merendeel
van de respondenten aan voorkeur te geven aan een situatie met volledig blauwe zone (28%) of
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zelfs helemaal zonder parkeerregime, zodat overal vrij geparkeerd kan worden (30%). Deze
resultaten komen daarmee overeen met de reacties die eerder al onder de andere doelgroepen
zijn gepresenteerd.

Algemene reacties (nabranders)
In de reactie die werknemers aanvullend op het onderzoek hebben kunnen geven, klinken
wisselende signalen. Dat geldt in eerste instantie voor de parkeerschijfzone als instrument. Een
deel van de werknemers is tevreden met de maatregel, zeker gezien het beperkte winkelaanbod
en de werkzaamheden die plaatsvinden is betaald parkeren volgens hen geen optie op dit
moment. Een ander deel van de werknemers geeft aan meer parkeeroverlast te ervaren, waarbij
het middel het doel voorbij gaat omdat nu vooral werknemers en ondernemers op deze plaatsen
geparkeerd staan. Vooral het strenger handhaven of het (deels) opnieuw invoeren van betaald
parkeren wordt als oplossing aangedragen om de problematiek te beperken of te voorkomen.


