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Onderwerp 

Het reguleren en het inrichten van parkeren in Heerlen door gebiedsafbakening  

 

Inleiding/aanleiding 

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 om maatwerk. Het parkeerbeleid van de gemeente 

Heerlen is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te laten parkeren in de buurt 

van hun bestemming. Daarbij probeert de gemeente onder andere via parkeerregu-

lering de balans te vinden. Via bijvoorbeeld betaald parkeren, vergunning parkeren 

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.  

 

Naar aanleiding van het collegevoorstel ‘Parkeerschijfzone met gratis ontheffing’  

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

te zetten. Daarnaast heeft het college besloten om een nieuwe Parkeernota 2014 

voor te bereiden waarin de diverse parkeersystemen integraal worden meegeno-

men. Het nu voorliggende voorstel zal één van de hoofdstukken vormen van de 

nieuwe parkeernota.   

 

Addendum Parkeernota 2010 

Het addendum bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt de huidige 

situatie besproken. Daarbij gaat het om een beschrijving van de parkeerproblema-

tiek die de buurten van Heerlen op dit moment ervaren. Met name het centrum 

heeft daarin een bijzondere positie. 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.  

 

In het tweede deel wordt een voorstel gedaan om te komen tot een heldere en 

eenduidige parkeerregulering in Heerlen, t.w. betaald parkeren, vergunning 

parkeren en parkeerschijfzone. Verder worden diverse actiepunten benoemd.  
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Actiepunt 1: komen tot een voorstel voor het in evenwicht brengen van de 

parkeerbalans op straat in het centrum.  

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

en hun bezoek in het centrum. 

Actiepunt 3: komen tot een voorstel voor het digitaliseren van het vergunning 

parkeren met daarin als specifiek aandachtspunt het parkeren door bezoekers.     

Actiepunt 4: Onderzoek naar de kostendekking van het vergunning parkeren 

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

bijvoorbeeld via IDeal  

Die punten zullen worden meegenomen in de Parkeernota 2014.   

 

 

Kernthema: 

Mobiliteit & Parkeren 

 

Bevoegdheid 

Raad 

 

Voorstel 

In te stemmen met het Addendum Parkeernota 2010 waarin de gebiedsafbakening 

en inrichting van het gereguleerd parkeren in Heerlen is opgenomen.  

 

Argumenten 

1. Gebiedsafbakening schept helderheid 

Door de gebieden te benoemen waar betaald parkeren, vergunning parkeren en 

‘blauwe zone’-parkeren is of kan worden ingevoerd, is voor eenieder helder welke 

systemen waar gelden. 

 

2. Benoemen van criteria maakt objectieve afweging mogelijk   

In de notitie zijn criteria benoemd waarop de keuze voor de verschillende zones is 

gebaseerd. Dit maakt een objectieve afweging mogelijk. 

 

3. Het reguleren van parkeren brengt een evenwichtige parkeerbalans dichterbij 

De visie in de Parkeernota 2010, de totstandkoming van een evenwichtige 

parkeerbalans, komt door reguleren dichterbij. Het sturen op evenwicht wordt 

immers mogelijk door het instellen van de diverse parkeersystemen.  

 

Tegenargumenten 

1. Maatwerk is maar tot op zekere hoogte mogelijk. 

De voorgestelde indeling zal niet voor iedereen de ideale oplossing zijn. Er zullen 

altijd bewoners zijn met specifieke parkeerwensen waar dit systeem niet een 

antwoord op is. 

 

2. Vooruitlopen op de Parkeernota 2014 kent risico’s. 

Door dit onderdeel al vast te laten stellen voordat de Parkeernota 2014, dus het 

bredere perspectief, is opgesteld brengt het risico met zich dat onderdelen van het 

voorstel wellicht niet of niet helemaal in de alsdan vast te stellen Parkeernota 2014 

past. Het kan ook zijn dat maatregelen zoals die nu worden voorgesteld niet meer 
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nodig zijn als gevolg van het eventueel wijzigen van bijvoorbeeld het betaald 

parkeren.   

 

Kosten en dekking 

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,-. 

 

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

kosten.  

 

Kosten en dekking 

 

Jaar 2014: 

601720 Baten Parkeerbelasting (B&O) 

Betaald parkeren: 

Begroot: Opbrengsten € 1.560.250.-- 

601550 Lasten parkeerapparatuur B&O 

Begroot: Kosten €    443.759.— 

  ------------------ 

Saldo voordeel € 1.116.491.— 

  ========== 

 

601725 Baten Parkeren 

Vergunningparkeren: 

Begroot: Opbrengsten €    257.240.-- 

601585 Lasten Parkeren (PZ) 

Begroot: Kosten €    219.319.-- 

  ------------------ 

Saldo voordeel €      37 .921.— 

  ========== 

 

605901 Baten naheffing Parkeerboetes 

Parkeerboetes: 

Begroot: Opbrengsten €    262.683.-- 

605902 Kosten naheffing Parkeerboetes 

Begroot: Kosten €      48.673.— 
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  ------------------ 

Saldo voordeel €     214.010.— 

  

 

 

Communicatie 

In de periode maart 2014-december 2014 zal een uitgebreid traject worden 

doorlopen, waarbij de communicatie richting bewoners en andere belanghebbenden 

een belangrijk onderdeel is.  

 

Evaluatie 

Ieder jaar zal in de parkeermonitor de parkeerbalans in Heerlen in kaart worden 

gebracht.  

 

Planning, procedure en uitvoering 

- februari 2014: raad 

- maart 2014: start proces, waaronder formaliseren parkeerschijfzone Schae-

bergerveld, inventariseren voorkeur bewoners, inrichten systeem (o.a. digita-

liseren van parkeren), fysiek inrichten van de zones, verstrekken onthef-

fingen en vergunningen etc.. 

- 1 januari 2015: invoering van het nieuwe parkeren in de buurt. 

 

 

 

 

Bijlagen ter inzage 

1. Addendum ‘Parkeernota 2010’ 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

 

mw. C.L.A.F.M. Bruls  dr. P.F.G. Depla 
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raadsbesluit 

 

 

De raad der gemeente Heerlen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  

registratienummer; 

gegeven de agendering door het Presidium; 

gehoord het advies van de raadscommissie voor ; 

besluit: 

 

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

 

 

de griffier,  de voorzitter,  

 

 

mr. J.H.M. Martens  dr. P.F.G. Depla  


