
1 
 

Memo 
 

Aan 

Leden van de gemeenteraad 

 

Afschrift aan 

 

Datum 

14 juni 2017 

 

Onderwerp 

stand van zaken rond motie 'meer mensen naar de binnenstad' 

 

Op 29 maart 2017 heeft uw raad unaniem de motie ‘meer mensen naar de 

binnenstad’ aangenomen. Aan het college is daarin opgedragen om:  

“een totaalpakket, voor de zomer, aan de Raad voor te leggen waarvan mo-

gelijke verlaging van de parkeertarieven, goedkoper OV en een evenredige fi-

nanciële bijdrage van alle betrokkenen deel uitmaken.” 

 

Via voorliggend memo willen wij uw raad informeren over de inzet van het 

college en de uitkomsten daarvan.  

 

Ten aanzien van de parkeertarieven is het van belang nogmaals expliciet te 

benoemen dat uw raad deze zelf heeft vastgesteld (Verordening Parkeerbe-

lastingen Heerlen 2017 d.d. 8 november 2016). Daarnaast is het ook van be-

lang te memoreren dat het aandeel gemeentelijke parkeerplaatsen in Heerlen 

centrum uitermate beperkt is: voor het centrum excl. ‘t Loon en excl. Maan-

kwartier: 2885 garageplaatsen en 712 straatplaatsen. Verreweg de meeste 

parkeerplaatsen in Heerlen centrum worden aangeboden door Q Park. Het 

geringe aantal straatparkeerplaatsen en hun ligging direct rond het centrum 

is ook de reden dat we in het beleid deze plaatsen hebben aangewezen als 

kortparkeerplaatsen.  

Uit contacten met Q Park is gebleken dat zij van mening zijn dat een tarief-

verlaging niet past binnen hun bedrijfsvoering. Ook de andere aanbieder in 

het centrum, Parking  & Protection is niet bereid zijn om een tariefverlaging 

in overweging te nemen.  

 

Op grond van deze vaststelling, komen wij tot de conclusie dat dit geen op-

lossing biedt voor de voorliggende vraag. De bezettingsgraad van de ge-

meentelijke parkeerplaatsen is dermate hoog, dat dit weinig tot geen ruimte 

biedt voor groei. Het effect van een dergelijke tariefverlaging zal een verdrin-

gingseffect zijn (langparkeerders uit parkeergarages i.p.v. kort parkeerders) 

en vooral meer rondrijdend verkeer op zoek naar een goedkope parkeer-

plaats.  

 

Wel heeft Q Park zich bereid getoond om samen met andere partijen te on-

derzoeken of er andere mogelijkheden kunnen worden gevonden. Zo is geke-

ken naar de mogelijkheid om een pilot op te zetten met de eerste 2 uur gra-

tis parkeren. De kosten van een dergelijke pilot zou dan naar evenredigheid 

door allen betrokken partijen moeten worden gedragen. Hierbij kwamen de 

volgende hindernissen aan het licht: 
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 Voor de ondernemers is het in de praktijk onmogelijk om een evenredige 

bijdrage van alle ondernemers in het centrum te organiseren.  

 Voor de vertegenwoordiger uit de vastgoedsector was uiteindelijk een fi-

nanciële bijdrage niet realistisch.  

Hierdoor zouden de kosten van een dergelijk plan eenzijdig bij de gemeente 

komen te liggen. Dat is niet alleen niet in lijn met de motie maar moet ook fi-

nancieel onhaalbaar worden geacht.  

 

Daarna is verder onderzocht of een pilot kan worden gestart waarbij bezoe-

kers aan het centrum kortingen op hun parkeerkosten kunnen krijgen; een 

vorm van loyalty card. De idee is dat ondernemers zelf gedifferentieerd aan 

klanten een korting kunnen bieden en deze korting rechtstreeks op het par-

keerkaartje kunnen zetten. Een bezoeker van de stad die meerdere winkels 

bezoekt, kan dan korting sparen en uiteindelijk wellicht volledig gratis parke-

ren. Van de zijde van Q Park wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikke-

len van een software toepassing die een dergelijk verfijnde toepassing moge-

lijk maakt. De eerste praktijktesten zijn vorige week van start gegaan. Er 

worden stapjes in de goede richting gezet, aldus Q Park.  

 

De verwachting is dat in juli 2017 duidelijk wordt of de software toepassing 

voldoende stabiel is, om in Heerlen een pilot te starten. Indien dat zo is, zou 

de gemeente Heerlen de licentiekosten voor de ondernemers voor haar reke-

ning kunnen nemen plus de kosten voor een promotiecampagne. De onder-

nemers nemen dan zelf de kosten voor de korting voor hun rekening. De om-

vang van die kortingen bepalen zij zelf. Ondernemers kunnen dus aansluiting 

zoeken op de gerealiseerde omzet.  

Een dergelijke pilot beantwoordt niet volledig aan de motie omdat er geen 

sprake is van een evenredige bijdrage van alle betrokkenen maar het lijkt op 

dit moment wel de meest, zo niet enige, haalbare oplossing.  

 

Daarnaast is ook uitgebreid onderzocht welke de mogelijkheden zijn op het 

vlak van het OV.  

 

Allereerst kunnen we teruggrijpen op het onderzoeksrapport “Gratis openbaar 

vervoer, kansen en mogelijkheden voor de Gemeente Heerlen” uit oktober 

2012. Hierin staan een aantal opties uitgewerkt voor gratis OV en goedkoop 

OV in Heerlen. Voor het aanbieden van gratis OV (bus) binnen Heerlen be-

droegen de kosten destijds ca. € 650.000,- en voor het aanbieden van goed-

koop OV (bus, centrumretourtjes) ca. 450.000,-. De vervoersaanbieder was 

destijds Veolia. 

 

Aan de nieuwe vervoersaanbieder Arriva is gevraagd om een soortgelijk voor-

stel uit te werken. Gezien de wens om meer mensen naar het centrum te 

krijgen, hebben we ook aan Arriva gevraagd om de mogelijkheden voor een 

zogenaamde shopbus te verkennen. Deze shopbus zou het voor bezoekers uit 

de hele gemeente makkelijker maken om naar de binnenstad te reizen terwijl 

de (kort)parkeerplaatsen rond het centrum ter beschikking zouden komen 

voor bezoekers van buiten de gemeente.  

 

Ten aanzien van het gratis OV geeft Arriva aan dat het voor hun lastig is om 

in dit stadium een prijs af te geven. Arriva wordt mede gefinancierd door 
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subsidies vanuit de provincie en dat maakt het in dit geval volgens hen heel 

complex. Arriva geeft aan dat als ze echt een serieus antwoord op de vraag 

zouden willen geven, ze hier veel dieper dienen in te duiken. Dan dient het 

overleg met de opdrachtgever te worden opgestart en moet het gebied nau-

wer worden bepaald. Ook de reizigerscomponent dient dan hier in mee geno-

men te nemen: is het goed uitlegbaar voor de Limburgse reiziger? Arriva 

geeft aan er op dit moment geen voorstander van te zijn om dit voorstel ver-

der uit te werken, mede gezien de complexiteit. 

 

De gratis shopbus blijkt niet mogelijk doordat dit in feite een extra lijn be-

treft. Dit heeft te maken met het feit er gewerkt wordt met een gegunde con-

cessie waarin afspraken gemaakt zijn. Een andere bus inzetten naast het be-

staande OV netwerk kan ertoe leiden dat reizigers daardoor wel gebruik ma-

ken van de gratis bus, maar geen gebruik meer maken van het bestaande OV 

netwerk. Een andere partij mag dit overigens ook niet zonder vooraf toe-

stemming te vragen aan de gemeente en Arriva. Bovendien is het voor de 

communicatie richting de reizigers lastig: hoe verklaren we dat je in de ene 

bus wél gratis kunt reizen en de andere niet? 

 

Arriva geeft zelf aan dat de optie met goedkoop OV middels een apart kaartje 

de meest geschikte optie is. Ze stellen voor om in tegenstelling tot de eerder 

uitgewerkte variant met het centrumretourtje uit 2012 te gaan werken met 

e-tickets. Dit zou betekenen dat reizigers middels een link een e-ticket kun-

nen verkrijgen/kopen en hiermee kunnen reizen. De gemeente Heerlen kan 

zelf bepalen of de reis gratis wordt of dat er een kleine bijdrage wordt ge-

vraagd. Arriva geeft aan dat ze uit ervaring weten dat het beter werkt om 

mensen een kleine bijdrage te vragen voor een dergelijke dienst. Deze vari-

ant kan ook worden uitgevoerd als combi-actie samen met de  winkeliers. Op 

deze manier profiteren de winkeliers echt mee en trek je reizigers echt naar 

de binnenstad (en niet alleen in het OV). Arriva kan op dit moment nog niet 

concreet zeggen wat dit kost; dit is afhankelijk van het aantal verkochte tic-

kets, maar ook van het gebied en dus het gemiddeld aantal reizigerskilome-

ters.  

 

We stellen voor om met Q Park en de ondernemers de pilot ‘loyalty parkeren 

bezoekers’ uit te werken. Daarbij zullen wij ook actief het gesprek zoeken 

met de vastgoedeigenaren om te zien of zij toch mogelijkheden zien om een 

bijdrage te leveren.  

Op het vlak van OV zijn we als gemeente niet tevreden met de antwoorden 

van Arriva tot nu toe. We gaan dan ook opnieuw met hen in gesprek om te 

komen tot een aantal concrete uitgewerkte varianten inclusief kosten.  

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Barry Braeken 

Portefeuillehouder Centrum,  

Cultuur, Ouderen en Buurtgericht Werken.  

Nico Aarts 

Portefeuillehouder  Middelen,  

Beheer en Mobiliteit. 

 


