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Geacht college, 

 

Op 8 april 2020 ontving de raad een memo (gedateerd 7 april) met de 

beantwoording van de vragen van Zó! Zoetermeer over verschillende kwesties 

rondom het parkeren. Deze beantwoording roept de volgende nieuwe vragen op: 

 

 

 

Vergunning voor de huidige bewoners 

 

Bij het vaststellen van het nieuwe parkeerbeleid is besproken dat de mensen die 

op het moment van vaststelling al in de binnenstad woonden recht zouden houden 

op meerdere parkeervergunningen, maar dat het voor nieuwe bewoners 

gemaximeerd zou worden. Vervolgens is gebleken dat in de uitwerking van het 

parkeerbeleid hiervan wordt afgeweken.  

 

Het college zegt in antwoord op de vraag hierover: 

 

Bewoners blijven recht houden op hun huidige parkeervergunningen. Deze 

bewoners hebben in 2020 nog de mogelijkheid om een extra 

parkeervergunning aan te vragen. Vanaf 01-01-2021 hebben zij nog recht 

op hun huidige parkeervergunningen, maar bij een nieuwe aanvraag gelden 

ook voor deze bewoners dan de nieuwe regels. Dit is vastgesteld door het 

college op 4 februari jl. in het besluit uitgifte parkeervergunningen. 

In artikel 2, lid 5c staat het volgende als voorwaarde “aanvrager beschikte 

voor 2021 reeds over een tweede of volgende bewonersvergunning voor het 

gebied waar de aanvraag voor gedaan wordt”. Om maatwerk te kunnen 

leveren gaan wij nog een hardheidsclausule toevoegen aan het besluit. 

 

Vraag 1 

In het door de raad vastgestelde beleid is geen wijziging per 1 januari 2021 

opgenomen. Kan het college aangeven waarom de raad hierover niet geïnformeerd 

is en waarom het besluit niet is voorgelegd aan de raad? 

 

Vraag 2 

Verschillende bewoners geven aan dat zij niets weten van deze wijziging per 1 

januari 2021. Wij horen graag van het college op welke manier de betrokkenen 

zijn geïnformeerd. In de brief die op 4 februari gestuurd is wordt met geen woord 

gesproken over 1 januari 2021. 

 

Vraag 3 

Als raad hebben we geen bericht gekregen over deze wijziging per 1 januari 2021.  

Zijn er nog andere wijzigingen in het afgelopen jaar doorgevoerd? Wij ontvangen 

graag een overzicht hiervan. 

 

Vraag 4 

In de beantwoording wordt gesproken over een ‘hardheidsclausule’. Wat komt er 

in deze clausule en wanneer komt die clausule precies? 

 

 



Parkeeronderzoek 

 

Het parkeeronderzoek dat in de Binnenstad is gehouden blijkt niet toereikend om 

de huidige parkeersituatie goed in beeld te brengen. Het is immers niet relevant of 

iemand die bijvoorbeeld in de Berlijnstraat woont bij Centrum West kan parkeren. 

 

Het college stelt dat de cijfers van het huidige rapport niet verder onderverdeeld 

kunnen worden. Uit de beantwoording krijgen wij de indruk dat het college 

voornemens is om dit zo te laten en pas over 2 jaar weer een onderzoek te laten 

doen. 

 

Vraag 5 

Wij begrijpen niet waarom het onderzoek slechts in zeer beperkte mate relevant 

is. Kan het college toelichten wat de oorzaak is?  

Indien blijkt dat op enige wijze het onderzoek niet volgens afspraak is uitgevoerd 

is het college bereid zich hard te maken voor een verbeterd onderzoek?  

 

Vraag 6 

Is het college bereid om in ieder geval in de tweede helft van oktober 2020 alsnog 

een degelijk onderzoek te verrichten naar de parkeerdruk in de Binnenstad?  

Zo nee waarom niet? 

 

Vraag 7 

Hoe staat het met de nulmetingen die stadsbreed gehouden gaan worden om de 

parkeerdruk te monitoren? Wanneer worden die gedaan? Wordt daarbij wel 

rekening gehouden met de loopafstanden zoals die in het parkeerbeleid zijn 

afgesproken? 

 

 

 

Bezoekersregeling 

 

Bij het vaststellen van de uitbreiding van het betaald parkeren heeft de raad 

besloten dat er een bezoekersregeling moet komen. Om dit mogelijk te maken is 

het tarief van het betaald parkeren extra verhoogd. Inmiddels is wel de extra 

tariefsverhoging doorgevoerd maar de bezoekersregeling is er nog steeds niet. 

 

In de huidige situatie moeten mensen die bewoners komen bezoeken veel geld 

betalen. Stellen die bijvoorbeeld niet samenwonen maar elkaar wel vaak zien 

spekken op dit moment de gemeentekas met grote bedragen. Ditzelfde geldt voor 

bezoek door kinderen, vrienden of familie aan alleenstaande ouderen. Het kan niet 

zo zijn dat het college dergelijk bezoek ontmoedigt. 

 

Vraag 8 

In de beantwoording van de vragen geeft het college aan dat 20 juni als 

invoeringsdatum ‘een mooi streven’ is. Kan het college aangeven of die datum 

gehaald gaat worden of dat de bezoekersregeling door het bestuurlijke traject nog 

langer op zich laat wachten? Welke invoeringsdatum heeft het college op dit 

moment voor ogen? 

 

Vraag 9 

Kan het college ons uitleggen wat er allemaal moet gebeuren om de 

bezoekersregeling in te voeren, wat daarvan inmiddels gedaan is, en wat er nog 

moet gebeuren? 

 

Vraag 10 

Hoe krijgt de bezoekersregeling vorm? Gaat er gewerkt worden met een digitale 

oplossing? Graag een duidelijke toelichting. 

 



Tot slot 

 

Vanwege de crisismaatregelen kan de raad veel minder eenvoudig doorvragen naar 

aanleiding van schriftelijke vragen. Wij begrijpen dat de focus ligt op 

werkzaamheden met betrekking tot de huidige situatie. Wij verzoeken u toch om 

bovenstaande vragen duidelijk en zo volledig mogelijk te beantwoorden. 

 

Hoogachtend 
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