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Onderwerp:
Proef parkeerduurbeperking in De Veranda

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Op 14 juni jl. heeft wethouder Bokhove de Commissie Majeure Projecten, Organisatie 
en Financiën geïnformeerd inzake een adviesrapport over de parkeerproblematiek in 
de wijk De Veranda (19bb015786). Het advies heeft na toetsing op juridische 
haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid geresulteerd in een aangepaste proef in 
de vorm van een parkeerduurbeperking van maximaal 90 minuten op dagen dat 
Feyenoord of het Nederlands elftal thuiswedstrijden speelt in De Kuip en op de dag 
van de bekerfinale in De Kuip.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Mobiliteitsplan Feyenoord City en Position Paper Feyenoord City

Toelichting:
De parkeerduurbeperking betreft het instellen van een maximale parkeerduur in de 
wijk van 90 minuten teneinde langparkeerders te weren. Na afloop van de maximale 
parkeerduur is het gedurende 60 minuten niet toegestaan om binnen dezelfde 
parkeerzone te parkeren. De maximale parkeerduur zal gelden van 3 uur voor 
aanvang van de wedstrijd tot 2 uur na afloop van de wedstrijd. Dit is overeenkomstig 
het tijdvenster van het huidige evenemententarief en de zogenaamde “Feyenoord” 
verkeersregeling.

De parkeerduurbeperking geldt niet voor houders van een parkeervergunning voor 
bedrijven, bewoners of bezoekers van bewoners die via een bezoekersvergunning 
worden aangemeld. Voor hen verandert er niets.
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De parkeerduurbeperking geldt eveneens niet voor parkeerplaatsen waarvoor een 
huurovereenkomst is gesloten voor gebruik door specifieke doelgroepen op deze 
momenten en dus niet vallen onder het fiscale (publiekrechtelijke) parkeerregime.

De proef wordt op 22 februari 2020 gestart en stopt na de laatste wedstrijd van het 
huidige voetbalseizoen. Vervolgens zal de proef worden geëvalueerd. Van de 
uitkomst van de evaluatie zal u op de hoogte worden gesteld.

De parkeerduurbeperking geldt voor het gebied met inbegrip van de volgende straten: 
Adriaan Kooningsstraat, Bas Paauwestraat, Bep van Klaverenstraat, Bert 
Heesakkerstraat, Bertus Bulstraat, Burgerhoutstraat, Cor Kieboomplein, Ernst 
Happelstraat, Guus Broxstraat, Jan Pettersonstraat, Johan Weberstraat, Kees 
Pijlstraat, Piet Smitkade (gedeelte tussen Bertus Bulstraat en Siem Heidenstraat), 
Puck van Heelstraat, Richard Dombistraat en Siem Heidenstraat.

Bewoners en ondernemers in de wijk zullen middels een brief worden geïnformeerd. 
Bezoekers van het stadion zullen via de kanalen van Stadion Feijenoord worden 
geïnformeerd. Voor overige bezoekers wordt middels bebording op straat aandacht 
geschonken aan de nieuwe situatie.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het besluit tot invoering van een parkeerduurbeperking is genomen op basis van 
artikel 11 van de parkeerverordening. Afdwinging van de maatregel vindt plaats 
middels fiscale handhaving. De gevolgen voor de reguliere parkeerexploitatie zijn 
gering. Voor eventuele doorzetting van de parkeerduurbeperking na evaluatie van de 
proef worden financiële en juridische aspecten opnieuw meegewogen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

Detsecretari De burgemeester,

V.J.M. Röi

R
O

T-
B-

02


