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1 Inleiding 

Door haar ligging, recht tegenover het stadion van Feijenoord, kent De Veranda periodiek een 

zeer hoge parkeeroverlast (zie hoofdstuk 2.2), die het functioneren van de wijk ernstig hindert. De 

huidige maatregelen om de druk tijdens wedstrijden en evenementen in De Kuip weg te nemen, 

zoals het hanteren van een evenementen tarief voor parkeren, hebben voor De Veranda niet het 

gewenste effect gegeven. In het kader van Feijenoord City is een uitgebreid mobiliteitsplan 

opgesteld met een keur aan verstandige en regulerende maatregelen. Deze maatregelen 

beschrijven een gerichte oplossing voor een langer tijdbestek (vijf jaar). De kern van het 

probleem, het feit dat de wijk De Veranda ook bij evenementen toegankelijk moet blijven voor 

het bestemmingsverkeer, blijft daarmee op de kortere termijn, bestaan . Vanwege het 

bovenstaande is Empaction gevraagd om een set maatregelen voor te stellen om daarmee te 

komen tot een werkende oplossing voor de wijk en haar bezoekers. 

Uitgangspunt is dus dat de beschikbare parkeerplaatsen in de wijk (ca. 2.000 in de openbare 

ruimte) er eerst en vooral zijn voor: 

• de bewoners en hun bezoekers; 

• de bezoekers van de bestemmingen in de wijk, zoals de Pathé bioscoop, Happy Italy en 

andere vrijetijds- en horecavoorzieningen, winkels en kleine bedrijven. 

Kortom, het parkeerareaal van de openbare plaatsen in de wijk is er primair voor 

bestemmingsverkeer. Dit geldt dus ook tijdens wedstrijden en evenementen in de Kuip, waarbij 

uiteraard restcapaciteit prima aangewend kan worden voor bezoekers van De Kuip.  

Automobilisten parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij het stadion. De Veranda is gesitueerd 

‘voor de deur‘ van De Kuip en komt hierdoor voor bezoekers van het stadion altijd vanzelf en vaak 

als eerste in aanmerking om een parkeerplaats te zoeken. Om de wijk tijdens wedstrijden en bij 

andere evenementen weer terug te geven aan de bewoners en wijkgebonden bezoekers is het 

dus zaak om de wijk minder aantrekkelijk te maken voor (zoekende) stadionbezoekers. 
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2 Situatieschets 

2.1 Structuur van de wijk 

De wijk De Veranda ligt direct naast De Kuip en grenst aan de Maas. De wijk wordt gekenmerkt 

door een diversiteit aan functies.  

De oostkant is een bedrijventerrein dat prima kan voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Een 

belangrijk deel van de openbare ruimte ligt op private grond. De meeste retailfuncties in het 

gebied beschikken over parkeren op een afsluitbaar terrein. Tijdens evenementen wordt een 

belangrijk deel van het gebied met hekken afgesloten.  

De westkant van het gebied is evenzo een bedrijventerrein dat voorziet in de eigen 

parkeerbehoefte. Tijdens evenementen zijn de plaatsen openbaar toegankelijk, met uitzondering 

van de parkeerplaatsen bij de Gamma. Hier bevindt zich ook het afgesloten 

evenementenparkeerterrein P5C. 

Het middengebied kent een gemengde functie. Aan de noordkant is het veelal wonen. Een groot 

deel van de bewoners beschikt over een eigen parkeerplaats onder de appartementen. De 

overige bewoners met een vergunning en het bezoek parkeert in de openbare ruimte. Bij 

voorkeur op de parkeerplaatsen in de straten van de appartementen en als dat niet lukt op de 

parkeerterreinen bij de winkels/horeca. 

Het retail/horeca-gedeelte is gelegen aan de zuidkant, tegen de Stadionweg. Centraal in het 

gebied ligt een aantal parkeerterreinen met een totale capaciteit van ca. 700 parkeerplaatsen. 

Tevens ligt aan de oostelijke kant een gemeentelijke parkeergarage (P5G c.q. “De Veranda”) van 

550 plaatsen. Daarmee kan de wijk ruimschoots voorzien in de eigen parkeerbehoefte (zie 

paragraaf 2.2). 

Tussen het middengebied en de westkant ligt nog een parkeerterrein (P5C). Dit terrein wordt 

alleen bij evenementen in het stadion opengesteld en heeft dus geen functie voor de wijk zelf.  

2.2 Parkeeronderzoek 

In januari 2018 heeft Groen Licht Verkeersadvies in opdracht van de gemeente Rotterdam 

(project Feijenoord City) een onderzoek gedaan naar de parkeercapaciteit en de parkeerdruk in 

de wijk De Veranda en het gebied voor De Kuip. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen 

in parkeerdruk tijdens wedstrijden van Feyenoord en in reguliere situaties.  

Er is gemeten op de volgende dagen en tijden: 

• donderdagavond 25 januari, van 19.00-21.00 uur; 

• zaterdagavond 27 januari, van 19.00-21.00 uur; 

• zondag middag 28 januari, van 14.30-16.00 uur (Feijenoord – ADO Den Haag); 

• dinsdag avond 30 januari, van 19.00-21.00 uur. 
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De volgende tabel is een weergave van de gemeten parkeerdruk op totaalniveau. 

Definities van de gebieden: 

83.01: De “westkant” van De Veranda, zijnde Jan Linssenstraat, Bertus Bolstraat, Bas 

Paauwestraat, Jan Pettersonstraat en Cor Kieboomplein 

83.02: De “oostkant” van De Veranda, zijnde Cor Kieboomplein, Siem Heidenstraat, Piet 

Smitkade, Guus Broxstraat, Puck van Heelstraat, Kees Pijlstraat, Boterdiep, Hoendiep en 

Reitdiep 

83.11 en 83.12 betreffen meetgebieden welke ook buiten de wijk De Veranda vallen, namelijk de 

Stadiondriehoek, Ernst Happelstraat, Stadionweg en Coen Moulijnweg zijn gelegen. 

In het algemeen kan gesteld worden dat oranje (parkeerdruk >80%) en rood (parkeerdruk >90%-

100%) de gebieden zijn waar zich tijdens piekmomenten parkeerproblemen voor doen. Op die 

momenten is het bijzonder lastig een vrije parkeerplek te vinden en is er sprake van veel 

zoekverkeer. De overwegend groene gebieden hebben nog ruim voldoende vrije 

parkeercapaciteit beschikbaar. Uit analyse van de data kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 
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Constateringen: 

• Zondag 28 januari 2018 was een speeldag van Feyenoord (Feyenoord – ADO). Uit de 

meting is duidelijk af te leiden dat er sprake is van een hoge parkeerdruk in de wijk. Met 

name in de parkeervakken op het Cor Kieboomplein en in twee straten in het 

bewonersgedeelte, zie onderstaande weergave voor meer detail. 

• Op de gemeten tijden van donderdag-, zaterdag- en dinsdagavond is veelal voldoende 

vrije parkeercapaciteit beschikbaar. Echter, De Veranda kent op deze tijdstippen ook 

plaatselijk een hoge parkeerdruk. 

3 Huidige parkeerregime 

Het huidige parkeerregime is betaald parkeren. Daarbij is een onderscheid in de tarieven voor de 

parkeergarage (P5G) en het straatparkeren in de wijk. 

Parkeren op straat kan bij De Veranda tijdens reguleringstijden tegen een tarief van €1,67 per uur. 

Regulering is op de volgende momenten: 

• Ma t/m Wo: 9.00-18.00u 

• Do t/m Za: 9.00-23.00u 

• Zo: 12.00-23.00u 
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Tijdens voetbalwedstrijden en andere evenementen in het stadion is het tarief voor parkeren op 

straat €4,00 per uur. 

Tijdens een aantal feestdagen (Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste 

Kerstdag) is parkeren op straat de gehele dag gratis. 

Voor de parkeergarage (P5G) gelden de navolgende tarieven en openingstijden: 

 

4 Situatie bij evenementen 

Het hogere evenemententarief (€4,00 per uur) geldt voor iedereen, dus ook voor de bezoekers 

van de wijkgebonden functies.  

Het woongedeelte van de wijk is bij evenementen met hekken en verkeersregelaars afgezet. Dit is 

enerzijds om de straten beschikbaar te houden voor bewoners en hun bezoek en anderzijds om 

de Piet Smitkade vrij te houden voor hulpdiensten. Dit laatste aspect is voor de bewoners een 

essentieel doel van de maatregelen. 

De parkeergarage (P5G) zijn verhuurd aan het stadion. De parkeerplaatsen zijn alleen bestemd 

voor bezoekers van De Kuip. De Bep van Klaverenstraat wordt opengesteld om zo de 

verkeersstroom naar deze parkeerplaatsen te scheiden van de rest van het verkeer. Er moet van 

tevoren worden gereserveerd. Een kaartje kost €15,00. Bovendien wordt het terrein direct voor 

de parkeergarage vooral ook gebruikt voor bezoekers van het stadion. 

Het parkeerterrein (P5C) tussen het middengebied en de Gamma is ook exclusief voor bezoekers 

van De Kuip. Ook hier wordt van tevoren gereserveerd, maar er kan ook ter plekke worden 

betaald. Kosten: €15,00.  

De bijlage bevat een overzicht van de verschillende parkeervoorzieningen in de omgeving van De 

Kuip. 
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5 Constateringen 

Op basis van gesprekken binnen de gemeentelijke organisatie en met alle belanghebbenden 

groepen in de wijk komen we tot de volgende constateringen: 

• Buiten de evenementendagen kan aan de overkant van de Stadionweg (voor De Kuip) 

gratis worden geparkeerd1. Het beeld is dat tijdens de betaaltijden van De Veranda daar 

volop gebruik van wordt gemaakt. Mede daarom is overdag de parkeerdruk in de wijk 

veel lager. 

• Op evenementendagen zijn de parkeergarage (P5G), het voorterrein en de strook asfalt 

(P5C) primair bedoeld voor bezoekers van De Kuip. De parkeerplaatsen zijn dan in de 

regel goed bezet, maar er is eigenlijk altijd ook wel sprake van enige restcapaciteit. 

• Het parkeren in de wijk tijdens evenementen in De Kuip leidt tot grote en overlast 

veroorzakende verkeerstromen. Er zijn recent aanvullende maatregelen genomen om de 

verkeersstromen voor aanvang van een wedstrijd of evenement beter te geleiden. 

Daardoor is de situatie veel overzichtelijker geworden. Deze aanpassingen worden over 

het algemeen door de bewoners en de ondernemers gewaardeerd. Keerzijde is wel dat 

vertrekkend verkeer niet zomaar naar het oosten kan wegrijden. Dit is cruciaal voor de 

werking van de regeling en het principe achter het mobiliteitsplan, namelijk het scheiden 

van verkeersstromen en borgen van de doorstroming  

• Het hogere evenemententarief heeft er niet toe geleid dat er beduidend minder door 

stadionbezoekers in de wijk wordt geparkeerd. Bij evenementen zijn de openbaar 

toegankelijke parkeerplaatsen in de wijk vol bezet, voor een belangrijk deel door 

stadionbezoekers.  

• De mindere bereikbaarheid heeft voor sommige wijkgebonden functies een impact op 

hun business (één ondernemer geeft aan tot 50% minder omzet te behalen op een 

zondag met een thuiswedstrijd van Feijenoord dan een zondag zonder wedstrijd). De 

horecagelegenheden in de wijk hebben overwegend juist vooral profijt van de dagen dat 

er evenementen zijn in het stadion. 

• Er is voor de verkeersregelaars geen middel beschikbaar om bewoners en hun bezoek te 

identificeren. Daarom is onder de bewoners het beeld dat onder de parkeerders in de 

afgesloten straten ook stadionbezoekers zijn. 

• Voorheen was er een poller-systeem werkzaam, met toegang op basis van passen. 

Volgens bewoners werkte dit systeem in beginsel goed. Echter, na verloop van tijd begon 

het systeem te disfunctioneren. Dit had twee redenen: 

1. Het systeem zelf functioneerde naar verloop van tijd niet meer goed, een 

verschijnsel dat zich vaker openbaart bij poller-systemen.  

2. De administratie van de gemeente bleek moeilijk up-to-date te houden, waardoor 

de controle op de passen in omloop steeds moeilijker werd. 

Een oplossing met pollers is een relatief kostbare en kwetsbare oplossing, zeker voor De 

Veranda waarin geen sprake is van dagelijks gebruik. Deze optie is daarom ook niet verder 

onderzocht. 

• Dat de parkeervoorzieningen P5C en P5G bij wedstrijden en evenementen exclusief 

beschikbaar zijn voor stadionbezoekers wordt door alle belangengroepen geaccepteerd. 

                                                           
1 Als de Stadiondriehoek op enig moment een andere P+R functie krijgt dan bestaat de mogelijkheid dat aan 
het gratis parkeren aldaar een einde komt. 
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Tegelijkertijd geeft De Kuip aan dat zij geen bezwaar heeft tegen maatregelen die ervoor 

zorgen dat stadionbezoekers straks geen gebruik meer zullen maken van de andere 

parkeerplaatsen in de wijk.  

• Op het westelijk gelegen bedrijventerrein en het openbaar toegankelijke deel van het 

oostelijk gelegen bedrijventerrein wordt volop geparkeerd door stadionbezoekers. Tot 

vlak voor de wedstrijd rijden er auto’s rond op zoek naar een gratis parkeerplekje.  

• Het initiatief van vergroening van de wijk wordt toegejuicht, maar de impact op de 

beschikbare parkeercapaciteit op zo’n centrale locatie wordt door winkeliers als een 

zware tol beschouwd. 

Op basis van deze constateringen concluderen we dat de wijkgebonden functies in het 

middengebied van De Veranda (wonen, winkelen en recreëren) zeer geholpen zijn bij een nieuwe 

vorm van parkeerregulering waarin de parkeerplaatsen in de wijk, met uitzondering van de 

plaatsen die expliciet gereserveerd zijn voor stadionbezoekers, onaantrekkelijk zijn voor 

stadionbezoekers en daarmee weer beschikbaar komen voor bewoners en voor bezoekers van de 

wijkgebonden functies. 

Vanuit de interne gemeentelijke organisatie wordt terecht benadrukt dat de gekozen vorm van 

parkeerregulering ook praktisch uitvoerbaar moet zijn. Dat impliceert dat het een methodiek is 

die in voldoende mate aansluit bij het huidige parkeerbeleid en bij de verschillende vormen van 

parkeerregulering die in Rotterdam worden toegepast. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat 

ook de motivatie om iets aan de parkeerdruk te doen op gemeenteschaal voldoende generiek 

toepasbaar moet zijn.  
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6 Voorstel 

6.1 Inleiding 

Belangrijk is te constateren dat enkel met het parkeertarief nauwelijks te sturen valt. De 

parkeerplaatsen in De Veranda zijn qua ligging zeer aantrekkelijk voor een bezoek aan de Kuip. 

Drie uur parkeren in De Veranda kost bij een tarief van €4,00 minder dan een kaartje voor P5G 

dat vooraf aangeschaft moet worden bij Feyenoord. Een hoger tarief maakt het parkeren door 

stadionbezoekers minder aantrekkelijk, maar raakt de bezoekers van de wijkgebonden functies 

harder. Die zullen qua tarief eerder afhaken.  

In het zoeken naar mogelijke oplossingen is het wenselijk dat de oplossing opschaalbaar moet zijn 

naar andere wijken rondom De Kuip. Bij opschaalbaarheid gaat het dan niet alleen om de 

systematiek, maar ook om de praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de oplossing. Er 

dient ons inziens te worden voorkomen dat er per wijk een maatwerkoplossing moet worden 

geïmplementeerd of dat er een leger verkeersregelaars moet worden opgetrommeld. 

6.2 Kuip-bezoekers 

Alle partijen lijken zich te kunnen vinden in de exclusieve beschikbaarheid van P5G (met 

voorterrein) en P5C voor bezoekers van De Kuip. Een belangrijke wens daarbij is wel om de 

verkeeroverlast bij aan- en afrijden te minimaliseren. De huidige maatregelen worden daarbij 

gezien als minimaal noodzakelijk.  

Geconstateerd is dat, vooruitlopend op de ontwikkelingen van Feijenoord City, reeds gestart 

wordt met aanpassingen aan de huidige situatie. Zo zal bijvoorbeeld op korte termijn P6 als 

bouwplaats gaan dienen voor de nieuwe Gamma. De huidige parkeerders van P6 zullen 

waarschijnlijk ondergebracht worden in P5G. Diegene die nu in P5G parkeren zullen dus op zoek 

moeten naar een andere parkeerplek. Ons inziens hebben dergelijke ontwikkelingen en 

verschuivingen geen effect op de hier voorgestelde oplossing.  

6.3 Bezoekers retail en horeca 

Voor de parkeerplaatsen in de wijk zelf werkt het huidige afweermechanisme 

(evenemententarief) voor bezoekers van De Kuip niet. Het heeft een onvoldoende 

afschrikwekkende werking op bezoekers van De Kuip, maar juist wel op de bezoekers van de 

wijkgebonden functies. De oplossing waarvan wij denken dat deze beter reguleert is gebaseerd op 

tijdsduurbeperking. Daarmee kan er maar voor een bepaalde tijd een parkeerrecht worden 

gekocht. Voor de werking is het daarbij essentieel dat er een 100% pakkans bestaat. In het geval 

van een wedstrijd of evenement in De Kuip kan die garantie ons inziens worden afgegeven zonder 

dat er een onmogelijke eis aan de handhaaforganisatie wordt opgelegd. De reden is dat het 

aanvangstijdstip van de wedstrijd/evenement meestal vastligt.  

6.4 Voorstel 1 Tijdsduurbeperking 

Het voorstel is te kiezen voor een tijdsduur die kort genoeg is om met nagenoeg zekerheid een 

bezoeker van De Kuip te weren en die lang genoeg is om de bezoekers van de wijkgebonden 

functies niet te frustreren. Het voorstel is daarom een tijdsduurbeperking van anderhalf uur. Een 

stadionbezoeker is in de regel tenminste twee uur afwezig en met voor handhaving noodzakelijke 

marges blijft er met anderhalf uur voldoende tijd over voor het opleggen van een naheffing.  
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Opmerking: Met een combinatiebezoek aan de functies in de wijk (retail en horeca) is anderhalf 

uur mogelijk niet voldoende. Het voorstel is dat bij de parkeerautomaat gewoon een nieuw 

kaartje kan worden gekocht. Deze optie is namelijk voor de stadionbezoeker niet direct 

bereikbaar.  

6.5 Voorstel 2 Ontheffingsmogelijkheid 

Met een tijdsduurbeperking van anderhalf uur zijn de meeste wijkgebonden functies geholpen, 

maar niet allemaal. Zo duurt een bezoek aan de bioscoop meestal ook langer dan twee uur. Ook 

die bezoeker moet gefaciliteerd worden. Het voorstel is om een pilot te starten door in de 

bioscoop, achter de kaartjescontrole, een beeldscherm aan de muur te hangen waar een 

ontheffing kan worden gekocht. Op deze manier kunnen bioscoopbezoekers langer parkeren.  

Opmerking: een dergelijke oplossing is uiteraard niet exclusief alleen voor de bioscoop. Ook voor 

andere Veranda-ondernemers, waarbij de verblijfsduur van gasten/klanten meestal meer is dan 

anderhalf uur, moet een dergelijke oplossing beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van 

de ondernemer om misbruik te voorkomen. De kans op misbruik ligt namelijk altijd op de loer. Zo 

is het, bijvoorbeeld, geen goed idee om deze verlengmogelijkheid aan te bieden in een 

horecagelegenheid waar vóór een wedstrijd veel voetbalsupporters komen. De voorwaarden voor 

deze ontheffingsmogelijkheid dienen nader gespecificeerd worden. De ervaringen van de pilot 

kunnen hierbij nog richting geven. 

Met deze ontheffing lijkt op basis van de gevoerde gesprekken voor ondernemers een 

tijdsduurbeperking van anderhalf uur een acceptabele oplossing. Harde voorwaarde van hun 

kant: 100% pakkans. Dus zo’n anderhalf uur na start van de wedstrijd of het evenement moet er 

consequent gehandhaafd worden. 

Opmerkingen:  

• Veel parkeertransacties worden tegenwoordig betaald via de mobiele telefoon. Via de NPR zal 

geregeld moeten worden dat op deze manier een parkeertransactie in De Veranda tijdens 

evenementendagen niet verlengd kan worden.  

• Om juridische redenen spreken we bij de extra betaling bij de onderneming over een 

ontheffing van de tijdsduurbeperking in plaats van een verlenging. 

6.6 Aanvullende voorstellen (optioneel) 

6.6.1 Bewoners en hun bezoek 

De meeste bewoners hebben de beschikking over een parkeerplaats op eigen terrein (onder de 

gebouwen). Daarnaast zijn er parkeerplaatsen op straat (langsparkeren). Deze zijn ook voor hun 

bezoekers. Op niet-evenementendagen functioneert dit prima. Op evenementendagen worden 

de plaatsen met verkeersregelaars en hekken beschermd tegen bezoekers van het evenement. In 

principe zal ook hier de tijdsduurbeperking goed werken. Echter, een aanvullende wens is de 

toegankelijkheid van de Piet Smitkade voor hulpdiensten. Deze extra wens, die bij bewoners 

topprioriteit lijkt te hebben, zorgt er mogelijk voor dat aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Momenteel worden de woonstraten en de Piet Smitkade tijdelijk met hekken afgezet en zien 

verkeersregelaars toe op voorkomen van ongewenst gedrag. Deze oplossing is in zekere mate  

effectief, maar allesbehalve efficient. En eigenlijk ook niet opschaalbaar naar andere wijken.  
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Een mogelijk alternatief is het gebruik van neerklapbare paaltjes, zoals die momenteel 

gebruikt worden bij de Bep van Klaverenstraat. Daar staan de paaltjes altijd omhoog, 

behalve op wedstrijddagen en bij evenementen. De paaltjes bij de woonstraten worden in 

dit scenario juist alleen bij wedstrijden en evenementen omhoog gezet. De Piet Smitkade 

wordt op die dagen de enige toegangsweg voor bewoners en hun bezoek. Als alternatief 

voor (of aanvulling op) de Piet Smitkade kan ook gekeken worden naar de 

Puck van Heelstraat als aanrijroute. Vooralsnog lijkt het zinvol om voor dit 

doel voorlopig de hekken en verkeersregelaars te handhaven. Op termijn 

zou daar handhaving kunnen plaatsvinden met behulp van camera’s met 

kentekenherkenning. Het systeem zou dan de kentekens  

van bewoners en aangemeld bezoek als zodanig moeten herkennen. Deze 

werkwijze wordt op steeds meer plaatsen toegepast voor handhaving bij straten die afgesloten zijn 

voor verkeer en bij autoluwe centra en/of milieuzones. Ook bij deze systematiek geldt een 100% 

pakkans, hetgeen essentieel is.  

Opmerking: Strikt genomen heeft deze aanvullende maatregel geen parkeeraanleiding, maar is 

die ‘nodig’ vanwege een bereikbaarheidsvraagstuk. Maar toch raakt het ook aan parkeren. Om 

misbruik te voorkomen is aan te raden om bij wedstrijden/evenementen de bezoekersregeling 

van bewoners ook een tijdsduurbeperking van anderhalf uur te geven, zonder mogelijkheid van 

verlenging. 

6.6.2 Spreiding 

Naast de parkeersituatie veroorzaken de verkeerstromen een behoorlijke overlast. Voor aanvang 

van een wedstrijd/evenement is er sprake van een redelijke spreiding, waardoor de overlast 

beperkt is. Zeker na de recente aanvullende maatregelen.  

Na afloop is de congestie en overlast vele malen groter. Het kan helpen als in overleg met de 

stadion-organisatie stimuleringsmaatregelen worden ingevoerd , zoals ook benoemd in het 

mobiliteitsplan, om meer spreiding te krijgen in de uitstroom. In het bijzonder wordt gedacht aan 

een beloningssysteem als gekozen wordt voor een later vertrekmoment. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een maatregel dat degene die op P5G en/of P5C later dan een uur na afloop van 

de wedstrijd/evenement vertrekt 50% korting op parkeren krijgt bij het volgende bezoek.  

6.6.3 Evenemententarief 

Op het moment dat de tijdsduurbeperking als regulerend instrument wordt ingezet is er geen 

noodzaak meer voor het hanteren van een evenemententarief. Juist om de bereikbaarheid van de 

wijkgebonden functies goed te houden is een evenemententarief in dit geval zelfs af te raden.  

Afschaffen van dit tarief heeft financiële consequenties voor de gemeentelijke parkeerbegroting. 

Ter compensatie kan overwogen worden om ook op maandag- tot woensdagavond in De Veranda 

betaald parkeren in te voeren. Daarmee wordt tevens tegemoetgekomen aan een wens van de 

bewoners. Zij hebben namelijk aangegeven last te ervaren van de lokaal hoge parkeerdruk op 

deze avonden.  
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6.6.4 Oostelijke bedrijventerrein 

Het oostelijke bedrijventerrein heeft veel parkeerplaatsen, veelal op private grond. Een deel is 

openbaar toegankelijk en wordt volop benut (vlakbij het stadion gratis parkeren) en het andere 

deel is met hekken afgesloten. Het is aan te bevelen dat betrokken partijen betere afspraken 

maken over het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit en tegelijkertijd ook de 

randvoorwaarden daarbij te verbeteren. Denk daarbij vooral aan zaken als schoon en (verkeers-

)veilig.  
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7 Plan van Aanpak 

We stellen voor om zo vroeg mogelijk, liefst nog in de eerste helft van 2019 een pilot uit te voeren 

om te bezien of de voorgestelde werkwijze kan rekenen op draagvlak bij alle belangengroepen, 

incl. gemeente en ook in de praktijk de regulerende werking heeft die we ervan verwachten. 

Bijvoorbeeld dus zonder noemenswaardige vormen van misbruik.  

De pilot kent een schaalbaarheid. Wij adviseren te starten met voorstel 1 en voorstel 2 (paragraaf 

6.4 en 6.5). Pas na evaluatie van deze fase door partijen gezamenlijk kan er ons inziens sprake zijn 

van een definitieve invoering van een systeem van parkeerduurbeperking.  

Deze pilot omvat idealiter wat ons betreft de volgende stappen, voordat live kan worden getest: 

• Verkenning van de technische mogelijkheden en beperkingen van de tijdsduurbeperking 

op evenementendagen. Daarbij ook aandacht voor de mogelijke manieren om de 

tijdsduurbeperking te omzeilen.  

• Te onderzoeken of binnen de gemeentelijke kaders een eenvoudige bezoekersregeling te 

maken is die aansluit bij de doelstellingen voor de bereikbaarheid van het gebied bij 

evenementen. 

• Verkenning van de juridische haalbaarheid van de set van maatregelen.  

• Uitwerken van de financiën. 

• Verkennen van politiek draagvlak. 

• Afstemming met belangengroepen om draagvlak te creëren.  

Het idee is om deze taken z.s.m. uit te voeren, indien mogelijk tussen eind februari en eind maart 

en dan te komen met een eerste regeling, die dan na bestuurlijke goedkeuring kan gaan draaien 

bij voorkeur vanaf 13 april tot na de concerten van Marco Borsato. Dan kan begin juli de evaluatie 

plaatsvinden met vertegenwoordigers van alle belangengroepen. Het doel is om dan, met 

eventuele aanpassingen aan de regeling, bij de start van het nieuwe seizoen een definitieve goed 

functionerende regeling te hebben met een breed draagvlak.  

Het kan zijn dat bovenstaand plan van aanpak te ambitieus is. De toets op haalbaarheid, 

technisch-juridisch en organisatorisch en financieel kan bijvoorbeeld meer tijd in beslag nemen. In 

dat geval vindt bij goedkeuring de start van de pilot als voorgesteld (Tijdsduurbeperking en 

Ontheffingsmogelijkheid) later plaats, bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. 

Wij vernemen dat de haalbaarheid van voorstel 1 Tijdsduurbeperking mogelijk eerder het proces 

succesvol kan doorlopen dan andere voorstellen (incl. voorstel 2 Ontheffingsmogelijkheid). Er kan 

in dat geval gekozen worden om de pilot in te gaan door met voorstel 1 te starten. In ieder geval 

is het zaak om zo spoedig mogelijk de haalbaarheid van de voorstellen te bepalen (te beginnen 

met voorstel 1 en 2) om vervolgens ambtelijk en bestuurlijk met de juiste zorg de nodige besluiten 

te kunnen nemen, met als doel zo goed en zo snel als mogelijk de pilot als voorgesteld te starten. 
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Bijlage: Parkeervoorzieningen omgeving De Kuip 


