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Bijlagen
1

Het parkeerbeleid Zoetermeer 2019 en de parkeerverordening 2020 zijn op 16 december 2019 vastgesteld
door de raad. Tijdens deze vergadering is er tevens een amendement aangenomen voor een
bezoekersregeling parkeren in de binnenstad. Amendement 1912-1 betreft een bezoekersregeling parkeren
voor bewoners in de binnenstad en de financiering hiervan.
Ter uitvoering van het amendement moest er een besluit worden genomen. Er moest worden besloten
wanneer men wel of niet voor de bezoekersregeling in aanmerking komt. Deze regels zijn in het gewijzigde
uitvoeringsbesluit uitgifte parkeervergunningen vastgelegd onder begripsomschrijving lid g en artikel 7a.
Update bezoekersregeling
Bij de berekening van het aantal rechthebbende woonadressen is gebleken dat er veel meer huishoudens in
de binnenstad recht hebben op een bezoekersregeling dan waar de gemeente in eerste instantie van
uitging. Dit komt door een fout in de eerste berekening, 942 woningen in plaats van 3113 woningen. Het
aantal “gratis” bezoekersuren valt hierdoor veel lager dan eerder berekend. We doen uiteraard ons best om
deze fout in de toekomst te voorkomen. Het college heeft besloten om 2020 te gebruiken als een periode om
te inventariseren hoeveel behoefte er is voor deze bezoekersregeling. Om deze reden gaan we van
september tot en met december de bewoners van het centrum gebied 67 uur gratis aanbieden. Er is
afgelopen week 75 uur gecommuniceerd vanuit P1, maar dit klopt helaas niet en hadden zij foutief
doorgekregen vanuit de gemeente.
Indien alle huishoudens gebruik maken van deze regeling, betekent dit een overschrijding van € 115.000,op het gestelde budget door de raad. De ervaring in andere gemeenten leert dat nooit ieder huishouden
gebruik maakt van een dergelijke bezoekersregeling. We hebben nog geen ervaring met de
bezoekersregeling en daarom wordt deze in december geëvalueerd, zo kunnen we een betere inschatting
maken van het verwachte gebruik in 2021. Hierover wordt de raad in januari geïnformeerd. Voor januari en
februari zal ook een beperkt aantal “gratis” uren beschikbaar komen ter overbrugging.
Naar aanleiding van de evaluatie kunnen zich verschillende opties aandienen, maar ook mogelijk
tussenvarianten van onderstaande opties:
a. Het betaald avondparkeren en de daarbij behorende bezoekersregeling beperken tot een kleiner
gebied waar daadwerkelijk sprake is van overlast, waardoor de kosten binnen het budget
kunnen blijven met een reëel aantal “gratis” bezoekersuren.
b. De bezoekersregeling handhaven op een zodanig, naar verwachting laag aantal “gratis”
bezoekersuren dat de kosten binnen het budget blijven en voor bezoekersuren boven dat aantal
een gereduceerd tarief in rekening brengen.

c.

De bezoekersregeling handhaven met een reëel aantal “gratis” bezoekersuren, waarvoor een
extra tariefsverhoging nodig is om binnen het daarvoor benodigde budget te kunnen blijven.
d. De bezoekersregeling volledig wijzigen van gratis naar gereduceerd tarief voor de
bezoekersuren.
De bewoners in het betaald parkeren gebied hebben vorige week een brief ontvangen over het aanvragen
van de bezoekersregeling van P1. Deze brief is verstuurd op 24 augustus. Zij horen in de week van 7
september of de aanvraag is goedgekeurd en de regeling zal dezelfde week ingaan.
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