
Nota van zienswijzen parkeernota ‘Visie en Ambitiedocument’

Het ontwerp van de parkeernota ‘Visie en Ambitiedocument’ heeft met ingang van 11 december 2015 
op basis van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende acht weken ter inzage gelegen. 
Gedurende die termijn kon eenieder zijn zienswijze schriftelijk aan het college kenbaar maken. 

De openbare kennisgeving van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden middels publicatie in het 
gemeenteblad op overheid.nl en tevens heeft een kennisgeving plaatsgevonden op de website van de 
gemeente Heerlen. Het ontwerp van de parkeernota heeft gedurende de openingstijden analoog bij 
de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis ter inzage gelegen en kon digitaal worden ingezien via 
de gemeentelijke website en via het gemeenteblad. 

Er zijn in totaal door drie personen/partijen schriftelijke reacties ingediend. Deze Nota zienswijzen 
bevat een overzicht van de ingediende inspraakreacties alsmede de gemeentelijke reactie hierop. 

De navolgende personen/partijen (geclusterd per hoofdonderwerp van de reacties) hebben een 
reactie ingediend:

 indiener 1 J. Van Laar, MVGM Winkelmanagement;
 indiener 2 H. Timmermans;
 indiener 3 D. Schipper, NSI.

Proces / stakeholders
Bij de totstandkoming van de nota is een uitgebreid proces gevolgd waarbij in- en externe 
belanghebbenden actief zijn betrokken. De klankbordgroep, bestaande uit 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 beleid invulling aan moet geven. 
De werkgroep, bestaande uit werknemers van de gemeente Heerlen, heeft meegewerkt aan de 
uitwerking van deze doelstellingen.

1. J. Van Laar, MVGM Winkelmanagement

Vindt de in het rapport opgenomen kaarten niet duidelijk en verzoekt om toezending 
gedetailleerde tekeningen. 

Reactie:

In de beleidsnota worden geen nieuwe gebieden gedefinieerd, de bijlage geeft slechts 
globaal een overzicht van de stand van zaken per oktober 2015. Hoewel de tekeningen ook 
in detail zijn te raadplegen via de gemeentelijke website worden de tekeningen in de nota 
vervangen door duidelijkere exemplaren.

2. H. Timmermans

Geeft aan dat er in de loop van 2016 zaken veranderen op gebied van parkeren. Is van 
mening dat dit voor medewerkers van de gemeente die niet in Heerlen wonen, maar van 
verder moeten komen, bijzonder ongunstig uit pakt. Geeft aan dat in de toekomst niet 



meer kan worden geparkeerd in of rond het Bekkerveld vanwege de blauwe zone. 
Hetzelfde geldt voor veel andere aan het centrum grenzende straten. Hij is van mening dat 
in veel straten met vergunning parkeren overdag echter voldoende plaats is. De bewoners 
zijn dan immers veelal werken. Hij geeft tevens aan dat Nieuw Eijckholt geen alternatief is, 
omdat daar lang niet iedereen terecht kan. Vraagt of medewerkers van de gemeente door 
de week een parkeervergunning kunnen krijgen tijdens kantooruren. Daarmee zou Heerlen 
zich een werkgever tonen, die oog heeft voor de personele woon/werk problemen. 

Reactie:

Een van de uitgangspunten uit de nieuwe parkeernota is dat parkeerders die hun 
bestemming hebben in het centrum (betaalde parkeergebieden), in dit betreffende gebied 
parkeren of aan de rand daarvan op de hiervoor bestemde parkeerterreinen. Hiermee 
wordt voorkomen dat de leefbaarheid in de wijken grenzend aan het centrum  nadelig 
wordt beïnvloed door de parkeerders uit het centrum (zowel voor wat betreft het “blik op 
straat” als het daarmee samenhangende zoekverkeer). De eventuele restcapaciteit die in 
de vergunning gebieden (en blauwe zonegebieden) aanwezig is zal dan ook alleen voor de 
inwoners en werknemers uit de gebieden zelf worden ingezet. Werknemers uit het centrum 
kunnen naast het parkeerterrein Nieuw Eijckholt kiezen voor commerciële aanbieders van 
parkeerplaatsen waarbij er zijn die speciale tarieven rekenen voor werknemers. In het 
kader van de voorgenomen tariefdifferentiatie zal er worden onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn m.b.t. de parkeertarieven van het straatparkeren op grotere afstand 
tot het centrum. 

De zienswijze vormt geen aanleiding om de parkeernota inhoudelijk aan te passen.

3. D. Schipper, NSI

1. NSI geeft aan de ambities toegankelijk, leefbaar en praktisch te onderschrijven. 
Het is voor NSI niet duidelijk of ze de evenwichtige parkeerbalans van 50% tot 
80% onderschrijven omdat het voor hun niet duidelijk is hoe de parkeerbalans 
wordt berekend. Ze geven aan geïnformeerd te willen worden over – c.q. 
inhoudelijk input te willen leveren op de wijze waarop de parkeerbalans wordt 
berekend.

2. Naar mening van NSI is er in de huidige situatie geen sprake van een 
parkeertekort bij winkelcentrum ’t Loon die tot verhoging van de thans geldende 
parkeertarieven aanleiding geven. Ze geven aan dat blijkens de huidige 
parkeerbalans sprake is van een overschot aan parkeerplaatsen in het centrum. 
Bovendien voldoet het aanwezige aantal parkeerplaatsen bij ’t Loon ruimschoots 
aan de bezettingsgraad van 50% tot 80%. Er wordt ook aangegeven dat er thans 
een lagere parkeerbehoefte bestaat voor Winkelcentrum ’t Loon. Gelet op het 
thans bestaande overschot in het centrum verwachten ze evenmin een toeloop 
(c.q. uitwijkgedrag) vanuit het centrum.

3. Het rapport ‘Heerlen, positionering winkelcentrum ’t Loon van RHO d.d. 28-01-
2015 wordt als integraal onderdeel van de zienswijze bij de inspraakreactie 
gevoegd (bijlage 1). Omdat er behoefte bestaat om de toestroom naar 
Winkelcentrum ’t Loon te bevorderen wordt er gepleit voor de invoering van 
blauwe zones van 2 uur op de omliggende parkeerterreinen omgeving Loon en 
Homerusplein. Voor zover daartoe vereist en in lijn met het feit dat ’t Loon 
enerzijds en het kernwinkelgebied complementair zijn aan elkaar en een 



verschillend winkelend publiek aantrekken, bepleit NSI een andere zone-indeling 
dan de huidige indeling van de parkeernota. NSI wordt graag geïnformeerd over- 
en levert graag haar input op de zone-indeling c.q. invoering van de blauwe zones.

4. Gelet op de loopafstand van de parkeerterreinen op maaiveld naar ’t Loon c.q. het 
centrum, wordt een verlaging van de thans geldende parkeertarieven bepleit, zulks 
in overeenstemming met het gestelde in par. 5.2.1 sub 2 en 5.2.5 sub 8 van de 
Parkeernota.

Reactie:  

1. Een parkeerbalans met een bezetting tussen de 50% en de 80% komt overeen met 
de landelijk gehanteerde cijfers. 50% is een ondergrens die enerzijds wordt 
gehanteerd om een rendabele exploitatie te kunnen draaien en anderzijds om 
maatschappelijk te kunnen legitimeren dat de voorziening gewenst is. De 80% 
bovengrens wordt gehanteerd omdat dit de grens is waarbij bezoekers het 
parkeerterrein als vol ervaren. De parkeerbalans wordt bepaald aan de hand van 
een parkeeronderzoek op maatgevende momenten.

2. De parkeernota is een visiedocument. Er worden geen concrete voorstellen voor 
tariefwijzigingen gedaan. Pas bij het opstellen van het gedeelte 
parkeermaatregelen zullen er, aan de hand van de in de parkeernota opgenomen 
beleidsuitgangspunten, voorstellen t.a.v. de tarieven worden gedaan. Er zijn dan 
ook in de parkeernota geen voorstellen gedaan om de parkeertarieven te 
verhogen. Dat er momenteel een lagere parkeerbehoefte bestaat voor 
winkelcentrum ’t loon is met de huidige leegstand niet meer dan logisch. 
Uitwijkgedrag vanuit het centrum is inderdaad momenteel niet te verwachten. Dit 
heeft echter vooral te maken met de huidige regeling en de gelijke tarieven.

3. De standpunten t.a.v. de positionering van winkelcentrum ’t Loon zoals opgenomen 
in het meegestuurde rapport zijn reeds als inspraakreactie op de structuurvisie 
meegenomen en worden hier niet opnieuw behandeld. In de parkeernota wordt 
binnen de huidige en toekomstige functies bepaald hoe er zo goed mogelijk kan 
worden voldaan aan de voorgestelde ambities. Het toegepaste parkeerregime rond 
’t Loon is afgestemd op het huidige en gewenste gebruik waarbij er, gezien de 
korte loopafstand tot kernwinkelgebied, een directe relatie met dit parkeerregime 
bestaat. Doordat de maximale parkeerduur op de straatparkeerplaatsen rond ’t 
Loon beperkt is tot twee uur komen deze plaatsen ten goede aan bezoekers die 
boodschappen of snelle aankopen komen doen. Voor de bezoekers die langer willen 
parkeren staat de parkeergarage ter beschikking.

De blauwe zonegebieden of parkeerschijfzones worden in bepaalde (gedeelten van) 
woonwijken ingevoerd om oneigenlijke langparkeerders (bv parkeerders met 
bestemming centrum) te weren en bewoners zo goed mogelijk te faciliteren. 
Invoeren van een blauwe zone binnen een betaald parkeergebied is niet aan de 
orde. Gezien de korte afstand van ’t Loon tot het kernwinkelgebied zou een 
gedeelte van de kortparkeerders met bestemming centrum die nu nog op de 
straatparkeerplaatsen aldaar parkeren, uitwijken naar de parkeerplaatsen rond ’t 
Loon. Het kortparkeren daar zou in geval van een blauwe zone immers gratis zijn. 
Dit zal leiden tot minder beschikbare kortparkeerplaatsen voor bezoekers van ’t 
Loon. Ook zal het leiden tot grotere kosten voor de gemeente (in een blauwe zone 



is altijd meer handhaving vereist) terwijl daar geen inkomsten tegenover staan. 
Door het wegvallen van het betaald parkeren rond ’t Loon zal de hele 
parkeerexploitatie in de stad ongunstiger uitvallen.    

De huidige parkeerzone indeling houdt rekening met de verschillende functies van 
’t Loon en het kernwinkelgebied. Het gehanteerde parkeerregime (maximaal 2 uur 
parkeren) is hierbij afgestemd op het winkelend publiek van ’t Loon. De 
tariefstelling komt overeen met die van het kernwinkelgebied zodat er geen sprake 
zal zijn van uitwijkgedrag vanuit het centrum. 

Invoeren van een parkeerschijfzone en wijziging van de parkeerzone indeling heeft 
nadelige gevolgen voor de parkeerexploitatie en zal nadelig uitpakken voor de 
parkeerders rond ’t Loon en wordt derhalve niet overwogen.

4. Zoals onder punt 2 reeds vermeld worden in de parkeernota geen concrete 
voorstellen voor tariefswijzigingen gedaan. De in par. 5.2.1 sub 2 en 5.2.5 sub 8 
van de parkeernota genoemde gewenste tariefdifferentiatie zal na vaststelling van 
het visiedocument nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt niet alleen gelet op de 
loopafstand tot het centrum, maar ook naar de specifieke locatie.

De zienswijze vormt geen aanleiding om de parkeernota inhoudelijk aan te passen.


