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1. Inleiding 
 
De afgelopen decennia is het autobezit in Nederland toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een 
toenemende druk op de parkeercapaciteit. In veel steden en dorpen in Nederland is de parkeerdruk 
groot. Met name in de centra is het parkeren van de auto een crime, doordat de ruimte op die locaties 
extra schaars is. De problemen doen zich echter niet alleen voor in de centra, maar ook in de 
woonwijken.  
 
Het voorgaande heeft een zodanige invloed op het verkeersgedrag en de verdeling van de 
parkeerdruk, dat de aanpak van de parkeerproblematiek eenvoudigweg niet valt weg te denken uit het 
gemeentelijke beleid. In het huidige beleid is de Notitie Parkeren gemeente Wisch de leidende notitie. 
De voormalig gemeente Gendringen kende geen specifiek parkeerbeleidsstuk.  
 
In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2006 is als aanbeveling opgenomen het 
bestaande parkeerbeleid te evalueren en een nieuwe beleidsnotitie te realiseren. In het GVVP is voor 
het parkeren als doelstelling opgenomen de realisatie van een eenduidig parkeerbeleid voor de 
gemeente Oude IJsselstreek. Dit moet in praktijk leiden tot voldoende parkeerplaatsen op de daarvoor 
gewenste locaties voor nieuwe en bestaande locaties.  

 



 4 

2. Achtergronden 
 
In deze notitie komen een aantal parkeerreguleringsmaatregelen aan bod die hieronder worden 
toegelicht: 
 
1. Beperking toegestane parkeerduur 
Het beperken van de toegestane parkeerduur is vooral bedoeld om het langparkeren op locaties met 
beperkte parkeervoorzieningen tegen te gaan. Het betreft locaties in de omgeving van publiek 
aantrekkelijke bestemmingen, zoals winkels. Op deze locaties is de hoofdfunctie bezoekersparkeren, 
waarbij het langdurig innemen van parkeerplaatsen ongewenst is.  
 
2. Betaald parkeren  
Betaald parkeren wordt ingevoerd als de vraag naar parkeerplaatsen op bepaalde locaties hoger is 
dan het aanbod. Met betaald parkeren wordt parkeren op bepaalde locaties ontmoedigd. Met betaald 
parkeren zorgt de gemeente er voor dat de parkeerruimte die op een bepaalde locatie aanwezig is, 
optimaal wordt verdeeld onder de bewoners, bedrijven en bezoekers.  
 
3. Parkeerfonds (fiscalisering) 
Vooral in centrumgebieden worden steeds meer woningen/appartementen gebouwd op plaatsen waar 
eerder sprake was van een enkele woning of bedrijf. Juist in deze gebieden is de druk op openbare 
parkeerplaatsen groot. Vaak is bij nieuw- of verbouw de openbare ruimte te gering om voldoende 
parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein. Door in deze situaties vast te houden aan de geldende 
parkeernormen, kunnen gewenste ontwikkelingen worden geblokkeerd. Het is echter ook niet de 
bedoeling om de parkeeroverlast te vergroten door nieuwe ontwikkelingen.  
 
Een parkeerfonds biedt mogelijkheden deze problematiek op te lossen door als compensatie voor het 
gebruik van openbare parkeerplaatsen in de omgeving een bedrag te storten in het fonds. Met deze 
gelden heeft de gemeente dan de mogelijkheid om op andere locaties in het centrum extra openbare 
parkeerplaatsen aan te leggen. 
 
De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2007 het principebesluit genomen om als uitgangspunt aan te 
nemen het centrum van Varsseveld als ‘pilot’ te benoemen voor het instellen van een parkeerfonds. 
Ook heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het parkeerfonds onderdeel te laten 
uitmaken van de evaluatie van het parkeerbeleid. De raad neemt in november 2008 via een apart 
voorstel het definitieve besluit over de ‘pilot’ in Varsseveld.  
 
4. Reservering van parkeerruimte 
De reservering van parkeerruimte vindt plaats voor belanghebbendenparkeren en voor bijzondere 
categorieën van weggebruikers, voertuigen of personen (bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerplaatsen). 
Belanghebbendenparkeren kan via een vergunningensysteem of via fysieke belemmeringen worden 
ingevoerd. Hiertoe moet wel een Parkeerverordening worden opgesteld. 
 
5. Vrachtwagenparkeren in woonwijken 
Het parkeren van grote voertuigen in woonwijken levert verkeersonveilige situaties op. Daarnaast 
ervaren bewoners overlast en hinder, zoals het belemmeren van het uitzicht vanuit de woning.  
 
6. Wegsleepverordening  
Verkeerd geparkeerde voertuigen kunnen tot directe overlast leiden voor iedereen die gebruik maakt 
van de openbare ruimte. Deze overlast kan niet direct worden opgelost door handhaving. Directe 
overlast kan alleen worden opgelost door het voertuig weg te slepen.  
 
7. Parkeernormen 
De parkeernormen spelen bij nieuw- of verbouwingsplannen van burgers een rol. Burgers vragen 
hiervoor een bouwvergunning aan die wordt getoetst aan de bouwverordening. In de bouwverordening 
staan zaken over het parkeren geregeld. In algemene zin kan worden gesteld dat het aantal 
toereikend moet zijn om de behoefte, die het gebouw en het gebruik daarvan oproept, te dekken. 
Hierbij wordt teruggevallen op de kencijfers van ‘Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen 
(ASVV 1996), uitgebracht door de stichting CROW. Als regel wordt gewerkt met kentallen, alleen 
wordt hierbij opgemerkt dat hiervan in de praktijk kan worden afgeweken en dat deze kentallen een 
grote bandbreedte kennen.  
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3. Visie 
 
3.1 Visie 
 
De visie op het parkeren is: 
 

Het verminderen van de parkeerdruk zodat de kans op een vrije parkeerplaats voor 
automobilisten wordt vergroot en parkeeroverlast voor de inwoners wordt beperkt. 

 
3.2 Hoofdvarianten 
 
Op basis van deze visie zijn een aantal hoofdvarianten voorgelegd aan de commissie Ruimte en 
Groen. De gekozen hoofdvarianten zijn: 
 
1.  Algemeen parkeerbeleid. 

Een algemeen parkeerbeleid richt zich op alle automobilisten. Door een tekort aan 
parkeerplaatsen krijgt het taakveld verkeer en vervoer steeds meer te maken met aanvragen 
voor specifieke parkeerplaatsen: 

- aanwonenden verzoeken om parkeerverboden in de straat waarbij voor 
henzelf ontheffingen worden verleend;   

- bedrijven verzoeken om parkeerplaatsen op openbare parkeerterreinen voor 
bezoekers en eigen personeel; 

- winkels verzoeken om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.  
 
Voor het verlenen voor van vergunningen en ontheffingen moet een parkeerverordening 
worden opgesteld. De aanvraag van gehandicaptenparkeerplaatsen is geregeld in een 
reguliere procedure.  

 
2. Parkeren faciliteren. 
 Het faciliteren van parkeren vergroot de kans voor een automobilist op een vrije parkeerplaats. 

Het parkeren wordt gefaciliteerd door bijvoorbeeld de aanleg van extra parkeerplaatsen, het 
instellen van blauwe zones in dorpscentra of het flexibel  toepassen van parkeernormen. De 
parkeernormering kent zowel een onder- als een bovengrens. Bij flexibilisering van de normen 
wordt de bovengrens toegepast.  

 
3. Algemeen beleid parkeeroverlast. 
 Een algemeen beleid richt zich gemeentebreed op het beperken van de parkeeroverlast van 

foutief en hinderlijk geparkeerde auto’s. Het uitbreiden en/of optimaliseren van de 
parkeercapaciteit past hier als maatregel in.  

 
4. Handhaving proactief. 
 De overlast en hinder van het parkeren wordt niet alleen opgelost door het nemen van fysieke 

maatregelen. Het verkeers- of parkeergedrag is menselijk gedrag. Daarom is een vorm  
van controle en handhaving in overleg met de politie noodzakelijk. Het voordeel van 
proactieve handhaving is dat de parkeeroverlast direct wordt opgelost. Nadeel is dat onder 
burgers ergernis kan ontstaan door de directe wijze van politieoptreden.  
   

5.  Parkeercapaciteit uitbreiden. 
Bij het uitbreiden van de parkeercapaciteit wordt door de aanleg van extra parkeerruimte de 
kans op een vrije parkeerplaats voor automobilisten vergroot. 

 
3.3 Meetbaar 
  
De gevolgen van de keuzes in deze hoofdvarianten zijn meetbaar door een tweetal kernindicatoren: 
-  de waardering over de kwaliteit van de parkeervoorzieningen wordt via enquêtes gemeten in 

het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP); 
- het aantal klachten wordt via enquêtes en inventarisaties gemeten in de 

Leefbaarheidsmonitor; 
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4. Beleidskader 
 
Beleidskeuze Doelen en doelgroepen Maatschappelijke effecten Kernindicatoren Hoofdmaatregelen 

Algemeen parkeerbeleid. 
 

De kans op een vrije 
parkeerplaats voor alle 
automobilisten vergroten 
of verkleinen. 
 

De mobiliteit van alle 
automobilisten wordt 
vergroot of verkleind. 

Uitbreiden en/of 
optimaliseren 
parkeercapaciteit. 

Parkeren faciliteren. De kans op een vrije 
parkeerplaats voor 
automobilisten vergroten.  

Automobilisten kunnen  
eenvoudiger parkeren. 
 

A.  
De categorieën ‘slecht’ en 
‘matig’ nemen in de 
waardering over de kwaliteit 
van parkeervoorzieningen op 
korte termijn met 5% af of 
nemen juist op lange termijn 
met 10% toe (Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan 
2010 e.v.).* 
 
B.  
Het aantal parkeerklachten 
neemt met 10-25% af 
(Leefbaarheidsmonitor 2010 
e.v.). ** 
 
 
 
 
 

Uitbreiden en/of  
optimaliseren 
parkeercapaciteit. 
Flexibel toepassen 
parkeernormering. 

 
 
 
 
 
 
 
*  Basisjaar Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan is 2006. 
** Basisjaar Leefbaarheidsmonitor is 2008. 
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Beleidskeuze Doelen en doelgroepen Maatschappelijke effecten Kernindicatoren Hoofdmaatregelen 

Algemeen beleid 
parkeeroverlast.  

De overlast van 
foutief en hinderlijk 
geparkeerde auto’s 
gemeentebreed beperken. 

De inwoners in de gemeente 
merken op lange termijn dat 
parkeeroverlast verminderd. 

Uitbreiden en/of 
optimaliseren 
parkeercapaciteit. 

Handhaving proactief. 
 

De politie stimuleren om 
proactief te controleren op 
foutief en hinderlijk 
geparkeerde auto’s.  

Parkeeroverlast voor 
inwoners verminderd, maar 
de controle kan leiden tot 
wrevel onder inwoners.  

A. 
De categorieën ‘slecht’ en 
‘matig’ nemen in de 
waardering over de kwaliteit 
van parkeervoorzieningen op 
korte termijn met 5% af of 
nemen juist op lange termijn 
met 10% toe (Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan 
2010 e.v.).* 
 
B. 
Het aantal parkeerklachten 
neemt met 10-25% af  
(Leefbaarheidsmonitor 2010 
e.v.). ** 
 

Het stimuleren van 
proactieve handhaving op 
parkeeroverlast in de 
prioritering van de politie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Basisjaar Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan is 2006. 
** Basisjaar Leefbaarheidsmonitor is 2008. 
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Beleidskeuze Doelen en doelgroepen Maatschappelijke effecten Kernindicatoren Hoofdmaatregelen 

Parkeercapaciteit uitbreiden. 
 

De kans op een vrije 
parkeerplaats voor 
automobilisten vergroten.  

Automobilisten kunnen 
eenvoudiger de auto kwijt 
en de parkeeroverlast voor 
de inwoners wordt beperkt. 

A. 
De categorieën ‘slecht’ en 
‘matig’ nemen in de 
waardering over de kwaliteit 
van parkeervoorzieningen op 
korte termijn met 5% af of 
nemen juist op lange termijn 
met 10% toe (Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan 
2010 e.v.).* 
 
B. 
Het aantal parkeerklachten 
neemt met 10-25% af  
(Leefbaarheidsmonitor 2010 
e.v.). ** 
 

De aanleg van extra 
parkeerplaatsen 
(bijv. via een parkeerfonds). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Basisjaar Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan is 2006. 
** Basisjaar Leefbaarheidsmonitor is 2008.
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