
 

 

 

Addendum Parkeernota 2010 

 

 

Parkeerregulering in Heerlen 
 
 
Inleiding 

Heerlen streeft naar een evenwichtige balans tussen parkeervraag- en aanbod. Iedere wijk in 

Heerlen kent echter locaties waar de balans niet in evenwicht is. Daar staan op het 

maatgevende moment dus te veel of juist te weinig auto’s. De oorzaak verschilt per locatie en 

vraagt dan ook om maatwerk.  

 

Het parkeerbeleid van de gemeente Heerlen is erop gericht mensen zoveel mogelijk te laten 

parkeren in de buurt van hun bestemming. Daarbij probeert de gemeente onder andere via 

parkeerregulering de balans te vinden. Via bijvoorbeeld betaald parkeren, vergunningparkeren 

of ‘blauwe zone’-parkeren. Ieder systeem met eigen regels, voorwaarden, kosten-baten etc.. 

Dit maakt het Heerlense parkeerbeleid niet altijd even helder. Tijd voor een kritische blik.  

 

Relatie met Parkeernota 2014 en planning 
Naar aanleiding van het collegevoorstel ‘Parkeerschijfzone met gratis ontheffing’  

(BWV-13000231) heeft het college besloten om de pilot in Schaesbergerveld voort te zetten. 

Daarbij is aan de afdeling Stadsplanning gevraagd om een nieuwe Parkeernota 2014 op te 

stellen en hierin integraal de diverse parkeersystemen mee te nemen. Deze notitie is de basis 

voor één van de hoofdstukken van de nieuwe parkeernota. Om de proef in Schaesbergerveld 

snel te kunnen formaliseren wordt de notitie als addendum toegevoegd aan de huidige 

Parkeernota 2010. Dit maakt een start met de uitvoering van maatregelen mogelijk alvorens 

er een Parkeernota 2014 is vastgesteld. Daarmee wordt veel tijd gewonnen.   

 

De notitie bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt de huidige situatie besproken. 

Daarbij gaat het om een beschrijving van de parkeerproblematiek die de buurten van Heerlen 

op dit moment ervaren. Met name het centrum heeft daarin een bijzondere positie. In het 

tweede deel zal een voorstel worden gedaan om te komen tot een heldere en eenduidige 

parkeerregulering in Heerlen.  In de notitie worden diverse actiepunten benoemd. Die punten 

zullen worden meegenomen in de Parkeernota 2014.   
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1. Parkeren in de buurt: de huidige situatie 

In Heerlen zijn diverse buurten waar parkeervraag en –aanbod niet in balans zijn.  

Dat heeft meestal verschillende oorzaken. Vaak is er gewoonweg een tekort in het aanbod. 

Ook Heerlen kent buurten die ontstaan zijn in een tijd waarin autobezit nog iets heel 

bijzonders was. Inmiddels is het autobezit flink toegenomen. De beschikbare parkeerruimte is 

echter niet meegegroeid. Gevolg: een te hoge parkeerdruk. 

Dan zijn er buurten waar geparkeerd wordt door mensen die niet in de buurt van hun 

bestemming terecht kunnen. Een voorbeeld is het parkeren door studenten en medewerkers 

van de Hogeschool en Zorgacademie in de aangrenzende buurt Welten. Blijkbaar is er 

onvoldoende parkeergelegenheid of voldoet het parkeren in de buurt van beide complexen 

kwalitatief niet aan de vraag (bijvoorbeeld gratis parkeren). 

 

De parkeerdruk in de buurten van Heerlen is dan ook in een driedeling uiteen te zetten.   

1. Er zijn buurten waar er hoofdzakelijk parkeeroverlast is als gevolg van 

bestemmingsverkeer. Dus bewoners en bezoekers die in die buurt moeten zijn en moeilijk de 

auto kunnen parkeren. Dit met name vanwege een toenemend autobezit en een tekort aan 

parkeercapaciteit.  

2. Als tweede zijn er buurten die een te hoge parkeerbezetting kennen als gevolg van 

parkeerders die elders een bestemming hebben. Daarbij is er een onderscheid te maken 

tussen kortparkeerders (<2 uur) en langparkeerders.  

3. Dan is er nog een restcategorie van buurten waar er over het algemeen weinig 

parkeerproblemen zijn. Uiteraard kan ook daar op een specifieke locatie of in een bepaalde 

straat een parkeerprobleem zijn, maar over het algemeen is de balans daar in evenwicht. 

 

Bijzondere aandacht verdient het stadscentrum. Daar komen alle doelgroepen samen. Het 

gaat om bezoekers, bewoners en werknemers. Een behoorlijke parkeervraag dus. Toch blijkt 

uit onderzoek dat een deel van het parkeeraanbod dagelijks ongebruikt blijft. Er is dus niet 

zozeer sprake van een kwantitatief tekort aan parkeerplaatsen, maar een kwalitatieve 

‘mismatch’. Voor ieder van de genoemde doelgroepen is de maximum parkeerduur te kort of 

het parkeertarief te hoog. Dit heeft tot gevolg dat een deel van hen ervoor kiest om niet in de 

buurt te parkeren, maar om de auto op een zekere afstand te zetten. Mensen parkeren dan 

vaak in een andere buurt. Dat heeft negatieve gevolgen voor de parkeercapaciteit in die 

buurten.  

 

2. Parkeerregulering 

In het eerste deel is aangegeven wat de parkeerproblemen in Heerlen zijn. Deze problemen 

vragen via maatwerk om specifieke oplossingen. Onder andere via parkeerregulering dient de 

parkeerbalans gevonden te worden. In Heerlen worden meerdere instrumenten om parkeren 

te reguleren naast elkaar ingezet. Samen vormen deze het Heerlense parkeer-

reguleringsbeleid. 

 

Een parkeerreguleringsbeleid is het geheel van regelingen en voorschriften die in een gebied 

gelden voor het gebruik van parkeerplaatsen. 

 

Parkeerregulering is echter slechts één instrument; er zijn meer instrumenten die de mobiliteit 

geleiden en de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in een gebied kunnen verbeteren. De 

keuze voor de inzet van één of meer parkeermaatregelen kan geen doel op zich zijn, maar 

dient onderdeel te zijn van een integrale visie op de ontwikkeling van de mobiliteit in een 
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gebied. Middels een nog op te stellen visie op mobiliteit in Heerlen zal hieraan worden 

voldaan. 

 

2.1 Concentrische cirkels 

In Heerlen zal worden gewerkt met cirkels voor parkeerregulering. De kern vormt het gebied 

van betaald parkeren. Daaromheen zijn er twee ringen. De eerste ring omcirkelt het gebied 

van betaald parkeren. Hier geldt vergunningparkeren. Daarbuiten geldt dan een 

parkeerschijfzone met gratis ontheffingen op kenteken.   

 

 

Schematisch ziet het er dus zo uit.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedere cirkel gelden andere criteria, tarieven, bezoekersregelingen etc.. Het gaat in ieder 

geval om de aspecten parkeerdruk en parkeerduur. Zo wordt betaald parkeren alleen 

ingevoerd in die gebieden waar een zeer hoge parkeerdruk geldt en dan met name afkomstig 

van kortparkeerders. Dit terwijl een parkeerschijfzone met name interessant is om 

langparkeerders te weren en tegelijkertijd toch bezoek aan bewoners een mogelijk te bieden 

in de zone te parkeren. In de komende paragrafen wordt ieder systeem besproken. 

 

2.2 Betaald parkeren 

Het parkeertarief is een belangrijk sturingsmiddel in parkeerbeleid. Door betaald parkeren in 

te voeren komt er meer parkeerruimte vrij. Hiermee kan bijvoorbeeld het ‘runshoppen’ worden 

bevorderd. Even snel in Heerlen een boodschapje doen is mogelijk als er ook snel een 

parkeerplek gevonden kan worden. De aanwezigheid van voldoende kortparkeerplaatsen is 
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een belangrijke voorwaarde voor het economisch functioneren van de binnenstad. Daarnaast 

wil de gemeente Heerlen graag dat mensen ook langere tijd verblijven in de binnenstad.  

Gezien de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen op straat dient het langer parkeren in de 

garages plaats te vinden. Door een parkeertarief te hanteren dat verschilt tussen garage en 

straat is het mogelijk het gewenste gedrag te sturen. Er zijn een aantal locaties in Heerlen die 

op het maatgevende moment onder de 50 procent zakken of juist boven de 80 procent (Nieuw 

Eyckholt) scoren. Voor een evenwichtige parkeerbalans dienen er eventueel maatregelen 

genomen te worden.  

 

Actiepunt 1: komen tot een voorstel voor het in evenwicht brengen van de parkeerbalans op 

straat in het centrum.    

 

Een belangrijke doelgroep zijn de bewoners van het centrum en hun bezoek. Er zijn diverse 

bewoners die de kosten voor een abonnement in de garages te hoog vinden. Daarnaast zijn er 

regelmatig verzoeken aan de gemeente om voor mantelzorgers een uitzondering op het 

betaald parkeren te maken. Het zou dan kunnen gaan om een abonnement op het betaald 

parkeren bijvoorbeeld via de uitgifte van parkeertickets met een bepaalde geldigheidsduur. 

 

Actiepunt 2: komen tot een voorstel voor het bieden van maatwerk aan bewoners en hun 

bezoek in het centrum. 

 

2.3 Vergunningparkeren 

Via de uitgifte van vergunningen kan voorrang gegeven worden aan bepaalde doelgroepen in 

specifieke straten. De niet-vergunninghouders kunnen dan gedurende de geldende 

vergunning-tijden geweerd worden. Dit heeft gevolgen voor de parkeermogelijkheden voor 

bezoekers aan een adres in het vergunning-gebied. Om deze reden is in Heerlen bewust 

gekozen de vergunning niet op kenteken te verstrekken. Hierdoor kan deze door 

vergunninghouders worden ‘uitgeleend’ aan hun bezoek. Helaas is het op deze manier in de 

praktijk ook mogelijk om de vergunning te ‘verkopen’ aan bijvoorbeeld bezoekers of 

werknemers in de binnenstad. De vergunning wordt dan tegen een aantrekkelijk tarief door de 

vergunninghouder doorverkocht. Dit is uiteraard een vorm van fraude en onwenselijk. Dit pleit 

voor het verstrekken van vergunningen op kenteken. Ook in relatie tot het digitaliseren van 

parkeren waarin het kenteken een belangrijke rol speelt is het waarschijnlijk dat ook in 

Heerlen in de toekomst vergunningen op kenteken verstrekt gaat worden. Een goede 

bezoekersregeling is op dat moment noodzakelijk. 

 

Actiepunt 3: komen tot een voorstel voor het digitaliseren van het vergunningparkeren met 

daarin als specifiek aandachtspunt het parkeren door bezoekers.     

 

2.4 Parkeerschijfzone 

Een parkeerschijfzone maakt sturen op parkeerduur mogelijk. Hierdoor kunnen 

langparkeerders gedurende de geldende tijden worden geweerd. In woonwijken heeft het 

invoeren van een parkeerschijfzone het voordeel dat ook bezoekers van bewoners bijvoorbeeld 

maximaal 2 uur kunnen parkeren. In de wijk Schaesbergerveld is het systeem van een 

parkeerschijfzone met een gratis ontheffing op kenteken als pilot ingevoerd. De ervaringen 

met dat systeem zijn positief. Iets meer dan 80 procent van de bewoners geeft aan tevreden 

te zijn. Op basis van deze pilot heeft het college dan ook besloten de pilot te continueren en in 

een nieuwe Parkeernota de verschillende systemen in samenhang te bekijken. 

 



Pagina 5/7 

 

2.5 Afbakening systemen 

Een goede heldere afbakening van de diverse reguleringssystemen op basis van objectieve 

criteria is heel belangrijk. Voor parkeren is de loopafstand tot de bestemming heel belangrijk. 

Daarbij is de afstand die mensen bereid zijn af te leggen groter op het moment dat de duur 

van het bezoek toeneemt. Zo accepteert woon-werk verkeer langere loopafstanden. Bovendien 

is de aantrekkelijkheid van de looproute voor hen van minder belang in vergelijking met 

consumenten. Mede op basis van de ervaringen opgedaan in de pilot Schaesbergerveld is een 

indeling gemaakt in loopafstanden. Vertrekpunt is het hart van Heerlen centrum. Voor deze 

afbakening is gekozen voor de hoek Saroleastraat-Bongerd ongeveer ter hoogte dus van de 

V&D. 

 

Het eerste systeem betreft het betaald parkeren. Er is sprake van een hoge parkeerdruk en 

een bereidheid om te betalen voor een bezoek. De parkeerkans dient groot genoeg te zijn om 

aantrekkelijk te zijn voor het zogenaamde ‘runshoppen’. De buitenste grenzen van dit systeem 

zijn ongeveer gelegen op 250 meter. Voor grotere afstanden blijkt uit onderzoek neemt de 

betalingsbereidheid sterk af.  

 

Vervolgens is er een ring van vergunningparkeren. De buitenste grens daarvan ligt op 500 

meter. Die grens is conform ASVV 2012 de afstand die mensen bereid zijn om te lopen voor 

een bezoek aan de binnenstad gedurende de maximale 2 uur die gelden in een 

parkeerschijfzone. Daarbij komt deze zone ook grotendeels overeen met het stedelijk wonen 

rondom het centrum zoals dat is gedefinieerd in de concept-structuurvisie. 

 

Als derde ring is er het parkeren in een parkeerschijfzone met gratis ontheffing voor 

bewoners. De buitenste grens (mede bepaald op basis van de ervaringen van de pilot in 

Schaesbergerveld) van deze zone ligt op 1500 meter. Uiteraard moet na invoering blijken of 

die afstand ook overal toereikend is. Daarbij wordt aan de bewoners in deze zone gevraagd 

welke voorkeur zij hebben. De mogelijkheid (indien daar voldoende draagvlak voor is) over te 

stappen op het systeem van vergunningparkeren is dus een mogelijkheid. In principe geldt 

dus parkeren in een parkeerschijfzone tenzij bewoners iets anders aangeven. 

 

Naast het reguleren van het parkeren als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de 

binnenstad zijn er ook andere locaties in Heerlen waar er sprake is van een hoge parkeerdruk 

in de buurt als gevolg van het parkeren door niet-bestemmingsverkeer. Een voorbeeld 

daarvan is Welten. Deze wijk kent een hoge parkeerdruk door de nabijheid van diverse 

onderwijsinstellingen. Zoals de Zorgacademie (met gevolgen voor bijvoorbeeld de Doom) of de 

Hogeschool ( met gevolgen voor bijvoorbeeld de Pof. Itersonsstraat). Ook die parkeerdruk kan 

gereguleerd worden door het instellen van vergunningparkeren of een parkeerschijfzone. 
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2.5 De systemen in kaart 

Naast de loopafstand is het van belang dat de grenzen logisch gekozen worden. In een kaart 

ziet de verdeling in zones er dan als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Inkomsten, kosten en planning 

Het voorgestelde totale parkeersysteem is ruimschoots kostendekkend. De inkomsten van 

betaald parkeren dekken dan ook de kosten voor de invoering en instandhouding van de 

gebieden van vergunningparkeren en parkeerschijfzones. Daarnaast kennen beide systemen 

ook eigen inkomsten (leges) waardoor de kostendekkingsgraad alleen maar toeneemt. 

 

In totaliteit bestaan de inkomsten van het parkeren in Heerlen uit het deel dat wordt 

opgebracht door betaald parkeren (€1.560.250,-), de betaalde vergunningen (€257.240,-) en 

de uitgedeelde parkeerboetes (€262.683). De totale gemeentelijke inkomsten zijn dus 

€2.080.173,-.    

 

Voor betaald parkeren zijn de kosten €443.759,-. De betaalde vergunningen kosten ongeveer 

het bedrag wat ze ook opleveren, dus €219.319,-. Dan zijn er nog de kosten voor handhaving. 

De kosten voor de naheffing van parkeerboetes zijn €48.673,-. In totaal gaat het dus om 

€711.751,-. 
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In totaliteit gaat het op dit moment dus om €2.080.173,- inkomsten en  €711.751- kosten.  

 

Actiepunt 4: Onderzoek naar de kostendekking van het vergunningparkeren 

 

Op basis van de kaart kan geconcludeerd worden dat er een verschuiving zal plaatsvinden in 

een deel van de vergunning-gebieden naar parkeren in een parkeerschijfzone met een gratis 

ontheffing. Een eerste inventarisatie laat zien dat dit gaat om enkele straten in Heerlen. Naar 

schatting tientallen ontheffingen.  Daarnaast kunnen er nieuwe straten worden toegevoegd 

aan het gereguleerd parkeren. Een exacte berekening wat de gevolgen zijn voor de 

gemeentelijke begroting is niet te maken. Op basis van de proef Schaesbergerveld is wel een 

schatting te maken. 

 

2.6.1 Schatting van de kosten en baten na invoering  

De ontheffingen en vergunningen zullen grotendeels kostendekkend worden verstrekt. In het 

bepalen van het tarief voor de vergunningen is rekening gehouden met jaarlijkse verstrekking 

van alle vergunningen en de bijbehorende administratieve kosten. Bovendien wordt een deel 

van het tarief in rekening gebracht ten behoeve van de handhaving. Ontheffingen dienen enkel 

bij aanvraag betaald te worden (€25,- per ontheffing) en vervolgens voor iedere mutatie 

(eveneens €25,-). Dit betekent dat de ontheffingen niet jaarlijks worden vernieuwd. Dit om 

kosten te besparen. In dit tarief wordt geen rekening gehouden met de kosten voor 

handhaving. Op basis van de proef in Schaesbergerveld is duidelijk geworden dat handhaven 

wél essentieel is voor het slagen van het systeem. Naar inschatting zal er bij volledige 

uitbreiding van het gereguleerd gebied in principe één FTE extra handhavingscapaciteit 

noodzakelijk zijn. Die kosten worden terugverdiend door het uitschrijven van bekeuringen. 

Hoewel het grootste deel van het bedrag terugvloeit naar de Rijkskas, blijft er voldoende over 

voor de dekking van de kosten van handhaving. Op basis van de proef in Schaesbergerveld is 

duidelijk geworden dat aldaar ongeveer 400 bekeuringen zijn uitgedeeld. De inkomsten van de 

gemeente (na afdracht aan rijk en administratieve kosten) zijn ongeveer €30,- per bekeuring. 

Het totaalbedrag was daar dus €12.000,-. Na invoering van het gereguleerd parkeren in het 

totale benoemde gebied zullen, op basis van de resultaten van de proef in Schaesbergerveld, 

de inkomsten de kosten voor handhaving hoogstwaarschijnlijk dan ook dekken. 

 

Actiepunt 5: Inrichten eenvoudige digitale aanvraag en betalen van vergunning, bijvoorbeeld 

via IDeal  

 

2.6.2 Planning 

In februari zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd omtrent de gebiedsafbakening en 

inrichting van het gereguleerd parkeren in Heerlen. Vervolgens zal de uitvoering ter hand 

worden genomen. Daarbij dient een uitgebreid communicatietraject opgezet te worden waarbij 

aan de bewoners van de verschillende zones uitgelegd zal worden welk systeem in hun straat 

ingevoerd kan worden en wat dit voor hen zal inhouden. 

 

De in deze notitie benoemde actiepunten worden meegenomen in de Parkeernota 2014.     

 

   

    
 


