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Onderwerp
Het instemmen met de conceptnota ‘Parkeernota – Visie en Ambitiedocument’ en 
met de Nota van Zienswijzen.

Inleiding/aanleiding
De huidige parkeernota van Heerlen stamt uit 2010, met een addendum uit 2014
(‘Addendum Parkeernota 2010’). Zowel in het coalitieakkoord 2014-2018 als in het
addendum is aangegeven dat een nieuwe parkeernota zou worden opgesteld waarin 
de diverse parkeersystemen integraal zouden worden meegenomen.

In tegenstelling tot de vorige parkeernota is ervoor gekozen om deze nieuwe nota 
in twee delen op te knippen: het gedeelte ‘Parkeervisie en Ambitie’ en het gedeelte
‘Parkeermaatregelen’. Deze tweedeling is gehanteerd omdat er enerzijds behoefte 
is aan een duidelijke meerjarige richting die ‘vast’ is en als kapstok dient voor het 
beleid. Anderzijds is de (parkeer)wereld sterk in ontwikkeling en moeten we de 
concrete maatregelen flexibel aan kunnen passen aan deze ontwikkelingen. Om 
ervoor te zorgen dat niet telkens het gehele beleid opnieuw dient te worden 
vastgesteld of er talloze addenda geschreven worden is ervoor gekozen om de 
maatregelen verder uit te werken in het tweede gedeelte zodat deze, op basis van 
het eerste gedeelte (‘Visie en Ambitiedocument’), naar behoefte aangepast kan 
worden. Dit deel ‘Parkeermaatregelen’ zal bestaan uit separate uitvoeringsnota’s 
die na vaststelling van het visiedocument gefaseerd zullen worden opgesteld en ter 
besluitvorming zullen worden voorgelegd.

Onderhavige conceptnota ‘Visie en Ambitiedocument’ geeft de parkeervisie en de 
ambitie van de gemeente Heerlen weer voor de periode tot en met 2026. Deze nota 
geldt als rode draad voor het totale parkeerbeleid. De nota geeft de richtlijnen voor 
de verdere uitwerking van alle parkeervraagstukken. Het visiedocument maakt op 
zijn beurt weer onderdeel uit van het totale mobiliteitsbeleid van de gemeente 
Heerlen.

Bij de uitwerking van de nota zijn de nog aanwezige aandachtspunten uit de 
huidige parkeernota meegenomen, is afstemming gezocht met de relevante lokale 
beleidsvelden en het regionaal, provinciaal en landelijk beleid en is rekening 
gehouden met een aantal actuele thema’s zoals het parkeren van bezoekers van 
bewoners van het centrum, het werknemers parkeren, het digitaliseren van het 
parkeren en het parkeren voor mantelzorgers.
Bij de totstandkoming van de nota is een uitgebreid proces gevolgd waarbij in- en 
externe belanghebbenden actief zijn betrokken. De klankbordgroep, bestaande uit 
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ambtenaren en externe projectbegeleiders, raadsleden en vertegenwoordigers van 
bedrijven, bewoners, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, MO-raad en Q-park, 
heeft vanuit de visie doelgericht werken meegewerkt aan en nagedacht over het 
formuleren van doelstellingen waaraan het parkeerbeleid invulling aan moet geven. 

De samen met de klankbordgroep geformuleerde doelstellingen van het 
nieuwe parkeerbeleid luiden - in willekeurige volgorde - als volgt:

- Toegankelijk: Het nieuwe parkeerbeleid is voor een ieder begrijpelijk. Het 
hiervan afgeleide parkeerproduct is uitnodigend. Het parkeerverblijf is 
aantrekkelijk en betaalbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar 
en deze parkeerplaatsen zijn voor alle doelgroepen en vanuit alle invalsroutes 
bereikbaar.

- Leefbaar: Het parkeerproduct is afgestemd op menselijke behoeftes, 
verlangens en eisen van de te onderscheiden doelgroepen. Ook voor niet-
parkeerders dient het parkeren naar tevredenheid geregeld te zijn, zodat 
ontevredenheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het beleid wordt steeds 
langs de meetlat van duurzaamheid en het thema ‘Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO)’ gelegd. Veiligheid voor voertuig en 
persoon worden gewaarborgd. De invulling van het parkeren in de openbare 
ruimte brengt de kwaliteit van deze ruimte niet in het gedrang. 

- Praktisch passend: Het parkeerbeleid en het hieruit voortvloeiende product is 
acceptabel, eerlijk en in balans. Het is doelgroep- en locatiegericht ingevuld 
waarbij keuzevrijheid aanwezig is naar locatie, tarief, kwaliteit en dergelijke. 
Vanuit perspectief van eerlijkheid is het beleid uitvoerbaar en handhaafbaar 
op straat. 

Aan de hand van de actuele thema’s en de geformuleerde doelstellingen is de 
parkeervisie voor de gemeente Heerlen bepaald met daarin de onder ‘voorstel’ 
benoemde beleidskeuzes.
Deze beleidskeuzes resulteren in een aantal uitvoeringsmaatregelen. Deze 
maatregelen zullen worden uitgewerkt in separate uitvoeringsnota’s die 
samen het onderdeel ‘Parkeermaatregelen’ van deze nota zullen gaan 
vormen. 

Tevens zijn er een aantal acties genoemd die, na definitieve vaststelling van de 
nota, apart worden opgepakt. Het gaat hierbij om de bezoekersregelingen voor 
bewoners en de tariefdifferentiatie. Tevens zullen de technologische ontwikkelingen 
rond het digitaal parkeren worden betrokken bij de inrichting van de stadsafsluiting.

De concept-nota heeft van week 50 (2015) tot en met week 4 (2016) ter inzage 
gelegen. De binnengekomen zienswijzen zijn in het visiedocument verwerkt, de 
nota van zienswijzen is ter vaststelling bijgevoegd.

Het nieuwe parkeerbeleid is op de raadsinformatieavond van 6 januari 2016 
gepresenteerd.

Kader
Het voorstel past binnen het Programma Leefomgeving.
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Kernthema:
Mobiliteit & Parkeren

Bevoegdheid
Algemene kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad.

Voorstel
1. In te stemmen met de conceptnota ‘Parkeernota – Visie en Ambitiedocument’ 

met daarin opgenomen de volgende beleidskeuzes:
1.1 Meer centraal stellen van de bewoners en hun bezoekers in de betaald 

parkeergebieden door hen voortaan als aparte doelgroepen te 
beschouwen en te faciliteren;

1.2 De loopafstand van de parkeerlocatie tot het centrum van Heerlen 
sterker relateren aan de prijs;

1.3 Gehandicapten de mogelijkheid te geven om ook gebruik te kunnen 
maken van de overige parkeerplaatsen in het betaald parkeergebied 
tegen dezelfde condities als de gehandicaptenparkeerplaatsen;

1.4 Invoeren van een eenduidig digitaal parkeersysteem in de betaald- en 
vergunning gebieden waarbij rekening wordt gehouden met de meest 
optimale vorm van handhaving;

1.5 Afhankelijk van de parkeerbalans ook andere doelgroepen dan 
bewoners en hun bezoekers te faciliteren in de vergunning- en blauwe 
zonegebieden; 

1.6 Mantelzorgers faciliteren middels producten die specifiek zijn voor het 
betreffende deelgebied waarin zij zorg verrichten.

1.7 Op termijn ook de huidige blauwe zones te vervangen door een 
eenduidig digitaal systeem waarbij rekening wordt gehouden met de 
meest optimale vorm van handhaving;

1.8 Een vaste prioritering per doelgroep per gebied te hanteren indien er 
als gevolg van een beperkte parkeercapaciteit keuzes gemaakt moeten 
worden.

1.9 Elektrisch laden van auto’s zo veel mogelijk te faciliteren, waarbij het 
parkeren de hoofdfunctie blijft en het laden niet op de 
kortparkeerplaatsen wordt toegestaan;

1.10 Nieuwe parkeerproblemen te vermijden door de parkeernormen te 
actualiseren;

1.11 Een parkeerfonds in te stellen waarin allereerst de afkoop van niet 
realiseerbare parkeerplaatsen wordt opgenomen.

2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen.

Argumenten
1.1 Ook bewoners van het centrum dienen voldoende keuzevrijheid voor het 

parkeren te hebben.
Bewoners van het centrum (betaald parkeergebied) en hun bezoekers hebben een 
afwijkende parkeerbehoefte met betrekking tot verblijfsduur en 
aanwezigheidsmoment. Op dit moment dienen ze echter gebruik te maken van de 
parkeermogelijkheden voor de overige centrumbezoekers (kort- en 
langparkeerders). Om ook voor de doelgroep bewoners en hun bezoekers een 
toegankelijk, leefbaar en praktisch passende parkeeroplossing te bieden is het 
noodzakelijk om passende producten aan te kunnen bieden. Hierbij zal er een 
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aparte bezoekersregeling voor de openbare straatparkeerplaatsen worden ingericht 
voor de bezoekers van de centrumbewoners en zal er met Q-Park worden overlegd 
voor een meer flexibele vorm van de bewonersabonnementen.

1.2 Betaald parkeren is het meest efficiënte reguleringsinstrument.
Betaald parkeren is noodzakelijk als instrument om de juiste doelgroepen op de 
juiste plaats te faciliteren. De tarieven worden afgestemd op de specifieke situatie 
van Heerlen waarbij een praktisch passend systeem wordt gerealiseerd waarin 
keuzemogelijkheden worden geboden door de tarieven te relateren aan de afstand 
tot het centrum (hoe verder van het centrum, hoe lager het tarief).

1.3 Gehandicapten dienen zoveel mogelijk bij de maatschappij te worden 
betrokken.

Kenmerkend voor deze doelgroep zijn dat de maximale acceptabele loopafstand 
van parkeerplaats tot bestemming zeer beperkt is en dat de groep meer tijd nodig 
heeft om vanaf het parkeren van de auto tot aan de bestemming te geraken. In de 
regel parkeren gehandicapten op de speciale gehandicaptenparkeerplaatsen. Als 
keuzemogelijkheid (of in geval deze speciale vakken bezet zijn) kunnen ze parkeren 
op de reguliere parkeerplaatsen. Echter daar worden ze geconfronteerd met de 
fysieke beperking van de reguliere parkeervakken (standaard afmetingen) en de 
bijbehorende hinder. Vanuit de doelstellingen ‘toegankelijkheid, leefbaarheid en 
praktisch passend’ van het beleid is een compensatie voor de extra benodigde tijd 
voor de parkeerhandeling te rechtvaardigen. Dit kan worden gerealiseerd door 
tarieven voor zowel de speciale gehandicaptenparkeerplaatsen als de overige 
betaalde parkeerplaatsen voor gehandicapten gelijk te trekken.

1.4 Het digitaliseren van het parkeren biedt voor alle producten de meest 
efficiënte oplossing.

Digitalisering van zowel het betaald parkeren als het vergunningparkeren maakt 
een flexibeler parkeersysteem mogelijk waarbij de verschillende doelgroepen 
eenvoudiger kunnen worden gefaciliteerd en waarbij handhaving efficiënter kan 
worden geregeld. Om dit systeem in te kunnen voeren is het wel noodzakelijk dat 
de parkeervergunningen op kenteken worden verstrekt.

1.5 De parkeerbehoefte dient binnen het betreffende gebied te worden 
opgevangen en het parkeren dient in balans te zijn.

Werknemers van bedrijven of instellingen die gevestigd zijn in de gereguleerde 
gebieden (vergunning- of blauwe zonegebieden) hebben in bepaalde gevallen niet 
de mogelijkheid om te parkeren in het gebied waar ze werkzaam zijn. Dit kan 
leiden tot overlast in de aanliggende ongereguleerde gebieden. Tegelijkertijd is er 
in bepaalde gereguleerde gebieden nog voldoende restcapaciteit aanwezig om 
naast de bewoners nog andere doelgroepen te faciliteren. Door, onder nader te 
bepalen voorwaarden, de mogelijkheden voor het verstrekken van vergunningen 
en/of ontheffingen in deze gebieden te verruimen kan de overlast in andere 
gebieden worden voorkomen en kan toch een evenwichtige parkeerbalans bereikt 
worden. 

1.6 De huidige parkeermogelijkheden brengen voor de mantelzorger beperkingen 
voor wat betreft gebruiksgemak en financiën met zich.
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De zorgverlening vloeit bij de mantelzorger direct voort uit de sociale relatie die 
hij/zij met de hulpbehoevende heeft. De doelgroep mantelzorger kan daarom niet 
gelijk worden geschakeld met de doelgroep bezoeker. In het kader van de 
doelstelling ‘leefbaar’ is voor deze doelgroep een apart product gewenst. 

1.7 De blauwe zones zijn niet digitaal te handhaven.
Om uiteindelijk een eenduidig digitaal parkeersysteem te realiseren zal er op 
termijn een ander systeem in de plaats van de blauwe zones moeten worden 
ingevoerd. Dit systeem zal dezelfde mogelijkheden voor zowel bewoners als 
bezoekers moeten krijgen. De doelstelling en de totstandkoming van de blauwe 
zones kan hierbij zonder meer worden overgenomen.

1.8 In geval van beperkte parkeercapaciteit zullen er keuzes gemaakt moeten 
worden.

Afhankelijk van de functie van het betreffende gebied zullen de beschikbare 
plaatsen eenduidig aan specifieke doelgroepen worden toegekend waarbij dient te 
worden opgemerkt dat niet alle doelgroepen op het zelfde moment een claim op de 
parkeerplaatsen zullen leggen. 

1.9 Het parkeerregime wordt bepaald door de functie en het gebruik van het 
betreffende gebied.

Elektrisch laden van voertuigen mag vanuit de doelstellingen ‘toegankelijk’ en 
‘praktisch passend’ geen nadelige invloed hebben op het beoogde gebruik van de 
betreffende parkeerplaats. Het laden dient daarom ondergeschikt te zijn aan de 
parkeerfunctie. Primair geldt het plaatselijke parkeerregime inclusief tariefstelling.

1.10 De nieuwe parkeernormen voldoen hiermee weer aan de meest recente 
inzichten.

De steeds veranderende mobiliteitswereld dwingt het Kennisplatform CROW er toe 
om periodiek haar parkeerkencijfers te actualiseren. De meest recente 
parkeerkencijfers van het CROW dateren uit 2012 terwijl de vigerende normen 
gebaseerd zijn op de kencijfers van 2008. Door de parkeernormen periodiek te 
actualiseren kan de openbare ruimte optimaal afgestemd worden op de 
verkeersbehoefte.

1.11 Het instellen van een Parkeerfonds is een eerste stap op weg naar een meer 
integraal, transparant en toekomst gericht parkeerbeleid.

Door in een parkeerfonds de afkoop te regelen van niet realiseerbare 
parkeercapaciteit, op basis van de nieuwe parkeernormen, kunnen de middelen 
direct worden aangewend voor de aanpak van lokale parkeervraagstukken. Op 
termijn kan het parkeerfonds worden uitgebreid tot een mobiliteitsfonds. 

2. Voor de totstandkoming van de nieuwe parkeernota is een zorgvuldig proces 
vereist.

Alle belanghebbenden hebben gedurende acht weken de kans gekregen om op de 
parkeernota te reageren. Er zijn een drietal zienswijzen binnengekomen die geleid 
hebben tot één aanpassing, te weten een verduidelijking van de overzichtskaarten.
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Tegenargumenten
1.1 Invoeren van een bezoekersregeling voor bewoners kan leiden tot een te 

hoge druk op de kortparkeerplaatsen voor het centrum.
Door een speciale bezoekersregeling in te voeren kunnen de kortparkeerplaatsen in 
het centrum ook bezet gehouden worden door de doelgroep bezoekers van 
bewoners. Een oplossing is het stellen van een limiet aan de totale parkeertijd voor 
deze doelgroep om het parkeren te concentreren op de parkeerplaatsen waarvan 
het gebruik zodanig is dat dubbelgebruik mogelijk is. Een uitgebreid 
parkeeronderzoek in het centrum zal duidelijkheid verschaffen over deze locaties. 

Kosten en dekking
De nota ‘Visie en Ambitiedocument’ bevat de richtlijnen voor de verdere uitwerking 
van de verschillende parkeerthema’s. De financiële consequenties zullen in de 
verdere deeluitwerkingen (als onderdeel van het onderdeel ‘Parkeermaatregelen’) 
inzichtelijk worden gemaakt en worden voorgelegd.

Communicatie
Als vervolg op de toelichting op het proces wordt een communicatietraject 
vervolgd.

Evaluatie
Tijdens de sessies met de klankbordgroep is aangegeven dat het beleid dynamisch 
dient te zijn. Dit betekent dat het beleid zodanig vormgegeven dient te worden, dat 
door het aanpassen van de uitvoeringsmaatregelen, eenvoudig kan worden 
bijgestuurd. Vooralsnog is voorzien om de komende twee jaar in totaal vier keer de 
praktijk van het parkeren in Heerlen te monitoren en af te zetten tegen het 
vastgestelde beleid. Tevens vindt op deze momenten een terugkoppeling plaats 
naar de klankbordgroep.

Planning, procedure en uitvoering
Commissie Leefomgeving 13 april 2016, Raad 20 april 2016.

Bijlagen
1. Concept-nota ‘Parkeernota: Visie en Ambitiedocument’
2. Nota van zienswijze Parkeervisie

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris, de burgemeester,
drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel

Dit voorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder. 
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016

registratienummer BWV-16001913;

gezien het advies van de raadscommissie voor ;

besluit:

1. In te stemmen met de conceptnota ‘Parkeernota – Visie en Ambitiedocument’ 

met daarin opgenomen de volgende beleidskeuzes:

1.1 Meer centraal stellen van de bewoners en hun bezoekers in de betaald 

parkeergebieden door hen voortaan als aparte doelgroepen te 

beschouwen en te faciliteren;

1.2 De loopafstand van de parkeerlocatie tot het centrum van Heerlen 

sterker relateren aan de prijs;

1.3 Gehandicapten de mogelijkheid te geven om ook gebruik te kunnen 

maken van de overige parkeerplaatsen in het betaald parkeergebied 

tegen dezelfde condities als de gehandicaptenparkeerplaatsen;

1.4 Invoeren van een eenduidig digitaal parkeersysteem in de betaald- en 

vergunning gebieden waarbij rekening wordt gehouden met de meest 

optimale vorm van handhaving;

1.5 Afhankelijk van de parkeerbalans ook andere doelgroepen dan 

bewoners en hun bezoekers te faciliteren in de vergunning- en blauwe 

zonegebieden; 

1.6 Mantelzorgers faciliteren middels producten die specifiek zijn voor het 

betreffende deelgebied waarin zij zorg verrichten.

1.7 Op termijn ook de huidige blauwe zones te vervangen door een 

eenduidig digitaal systeem waarbij rekening wordt gehouden met de 

meest optimale vorm van handhaving;

1.8 Een vaste prioritering per doelgroep per gebied te hanteren indien er 

als gevolg van een beperkte parkeercapaciteit keuzes gemaakt moeten 

worden.
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1.9 Elektrisch laden van auto’s zo veel mogelijk te faciliteren, waarbij het 

parkeren de hoofdfunctie blijft en het laden niet op de 

kortparkeerplaatsen wordt toegestaan;

1.10 Nieuwe parkeerproblemen te vermijden door de parkeernormen te 

actualiseren;

1.11 Een parkeerfonds in te stellen waarin allereerst de afkoop van niet 

realiseerbare parkeerplaatsen wordt opgenomen.

2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.H.M. Martens R.K.H. Krewinkel


