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Gevraagd besluit: 

Indien uw raad ervoor kiest parkeerplaatsen in de Beatrixstraat toe te staan daartoe de “Verordening tot 

wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2014” vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Raad heeft op 16 juni 2014 een motie van PvdA en CDA aangenomen waarbij het college opdracht kreeg 

het parkeerregime in de Beatrixstraat aan te passen. Het college legt de raad twee opties voor waarbij naast 

drie gehandicaptenparkeerplaatsen: 

1. géén, of  

2. maximaal 10 parkeerplaatsen voor kort, maximaal 1 uur, parkeren worden gerealiseerd. 

Bij keuze voor optie 2 wordt de raad voorgesteld de “Verordening tot wijziging van de Verordening 
parkeerbelastingen 2014” vast te stellen. 
 

Inleiding 

In uw vergadering van 16 juni 2014 heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen het 

parkeerregime van de ‘zilvergrijze’ middenberm van de Beatrixstraat af te halen en het college van 
burgemeester en wethouders toe te staan een beperkt aantal ‘stop-and-go’ en invalidenparkeergelegenheden te 

realiseren en het vestigen van kwalitatief hoogwaardige terrassen erop te stimuleren. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De Beatrixstraat op een zodanig wijze in te richten dat aan de wensen van alle belanghebbenden zo goed 

mogelijk tegemoet wordt gekomen. 

 

Kader 

Uitwerkingsplan Stadshart en Verordening Parkeerbelastingen 2014. 

 

Argumenten 

 

Het oorspronkelijke plan 

De Reconstructie van de Beatrixstraat is een project waarvoor een uitvoerig participatie traject is doorlopen. 

Doel daarvan was om een hoogwaardig inrichtingsplan te maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van 

de verschillende groepen belanghebbenden.  

 

De straat wordt ingericht als 30 km/u gebied. Doorgaand verkeer in de straat wordt, in de periode van 11.00 uur 

tot 18.00 uur, geweerd door de straat halverwege, over een lengte van ca. 70 meter, te sluiten voor 

motorvoertuigen. In de hele straat geldt een parkeerverbod met uitzondering van de aangegeven 

parkeerplaatsen. In eerste aanleg zouden er 19 parkeerplaatsen komen waarvan 2 voor gehandicapten. Het 

aantal parkeerplaatsen zou de komende maanden afnemen tot 10-12 vanwege aanvragen voor terrassen. Deze 

functie heeft prioriteit boven het parkeren.  

De parkeerplaatsen zijn bestemd voor kort parkeren. Dit wordt gereguleerd door middel van het heffen van 

parkeerbelasting, waarbij de maximale parkeerduur 1 uur is.  

 

Motie 

Gedurende de werkzaamheden heeft de aannemer, in het belang van de winkeliers, op het werkterrein 

motorvoertuigen toegelaten. Terwijl er werd gewerkt, niet alle straatmeubilair was geplaatst, er geen 

parkeerregulerende maatregelen waren en de handhaving beperkt was, oogde door de vrij parkerende auto’s 
de straat rommelig. Afgaande op dit beeld hebben de fracties van de PvdA en het CDA een motie ingediend. 
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De motie luidt als volgt: 

Het college van burgemeester en wethouders op te dragen het parkeerregime van de ‘zilvergrijze’ middenberm 
van de Beatrixstraat af te halen en het college van burgemeester en wethouders toe te staan een beperkt aantal 

stop-and-go- en invalidenparkeergelegenheden toe te staan en het vestigen van kwalitatief hoogwaardige 

terrassen erop te stimuleren. 

 

Enerzijds wilt u geen parkeren toestaan in de middenberm van de Beatrixstraat, behoudens enkele 

gehandicaptenparkeerplaatsen. Anderzijds wordt een functie die u “stop-and-go” noemt voorgesteld. Deze 
functie is binnen parkeren en verkeer niet bekend. Wellicht wordt gerefereerd  aan “Kiss & Ride”. Die functie is 
echter meer gericht op situaties waar de chauffeur ergens moet staan om iemand af te zetten, bagage uit te 

laden, om vervolgens weer verder te rijden. Maar een dergelijke functie is niet functioneel in een winkelgebied 

omdat het veelal de chauffeur is die een boodschap wil doen en de auto dus verlaat. 

 

Voorts is het niet onbelangrijk op te merken dat in het proces dat het afgelopen jaar is doorlopen, er 

verwachtingen zijn gewekt bij belanghebbenden in de straat. 

Tegen het besluit om de straat gedurende een gedeelte van de dag te sluiten voor motorvoertuigen, zijn 

bezwaarschriften ingediend. Belangrijk bezwaarpunt was de afnemende bereikbaarheid van de winkels en 

bedrijven door deze maatregel. In ons verweer hebben wij aangevoerd dat de aanleg van parkeerplaatsen in de 

straat een tegemoetkoming is aan deze bezwaren van verminderde bereikbaarheid. Dit aspect heeft er mede  

toe geleid dat bij de behandeling van de bezwaarschriften de conclusie is getrokken dat wij een zorgvuldige 

afweging van alle belangen in de straat heeft gemaakt en dat de bezwaarschriften niet gegrond konden worden 

verklaard.  

Mede ingegeven door de actualiteit leggen wij u twee oplossingsrichtingen voor. 

 

Oplossingsrichtingen 

 

1. Aanleg van gelegenheid voor kort parkeren inclusief drie gehandicaptenparkeerplaatsen 

Gelet op het voorgaande hebben wij bekeken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan uw motie. 

Daarbij hebben wij de genoemde fictieve functie vertaald naar de mogelijkheid die bezoekers van de 

Beatrixstraat wordt geboden om even kort te parkeren om bij één winkel snel een boodschap te doen. In zo’n 
geval moet een automobilist even zijn auto neerzetten om naar de winkel te gaan. Er is dan sprake van 

parkeren. Dit zou dus  niet mogen indien het eerste deel van de motie letterlijk toegepast zou worden. Wij 

menen dat het opheffen van het beoogde parkeerregime niet zo hard is als wordt voorgesteld. Wij hebben 

daarom gekeken waar in de Beatrixstraat potentiële terraslocaties zijn en waar het parkeren vooralsnog kan 

blijven bestaan, zonder dat dit het beeld van de straat aantast. Dit resulteert in een totaal van 10 

parkeerplaatsen, waar onder 3 gehandicapten parkeerplaatsen, in een gebied dat ruim 300 meter lang is.  

De parkeerduur op de parkeerplaatsen wordt gereguleerd door middel van 2 parkeerautomaten. De maximale 

parkeerduur is 1 uur (zone 5). De Beatrixstraat valt op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 nu in 

zone 1. In deze zone is de parkeerduur onbeperkt. Om kort-parkeren in te kunnen voeren moet de kaart 

behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2014 worden aangepast. Hiervoor bent u bevoegd gezag. 

De genoemde parkeerduur korter maken geeft problemen bij de gebruikers van de 

gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor hen is bijvoorbeeld 30 minuten parkeertijd niet voldoende om een 

boodschap te kunnen doen. 

Voorts worden er voor deze parkeerplaatsen geen parkeervergunningen afgegeven. Daarmee is lang-parkeren 

gedurende de tijden dat betaald parkeren geldt niet mogelijk.  

Wij hebben ook gekeken naar de letterlijke invulling van de motie. Daarbij wordt het totale parkeerregime uit de 

Beatrixstraat verwijderd. Op de plekken waar parkeerplaatsen waren gedacht, worden de aanduidingen voor het 

parkeren (P-tegel) verwijderd. Deze plekken liggen in de middenberm. Na verwijdering van de 

parkeeraanduiding is de middenberm weer trottoir. Dit betekent dat auto’s hier niet mogen rijden of staan. 
Er worden drie gehandicapten-parkeerplaatsen aangelegd.  

Realiseren van deze optie verlangt een wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2014. 

 

2. Geen gelegenheid voor kort parkeren anders dan drie gehandicaptenparkeerplaatsen 

Gebleken is dat parkeren in de winkelstraat niet bevorderlijk is voor de veiligheid van winkelend publiek én  

bezoekers van terrassen. Wij hebben geconstateerd dat onder ondernemers het draagvlak voor 

parkeerplaatsen afneemt. Het heeft daarom onze voorkeur dat er in de Beatrixstraat, behalve drie 

gehandicaptenparkeerplaatsen, verder geen parkeerplaatsen worden aangelegd. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Voor beide oplossingsrichtingen is gebruik gemaakt van de resultaten van de gevolgde participatieprocedure.  
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Referendum 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Voorafgaande aan de reconstructie 

Beatrixstraat is een uitgebreid participatieproces gevoerd waarbij een ieder inspraak heeft gehad. Daar is goed 

gebruik van gemaakt. 

 

Financiële consequenties 

Parkeerplaatsen in de Beatrixstraat genereren binnen het parkeerbeheer geen extra inkomsten. De mensen die 

hier gaan parkeren, parkeerden anders op de normale parkeerterreinen aan de beide koppen van de 

Beatrixstraat. Voor het kunnen handhaven van het parkeerregime zijn door Zeestad reeds 2 parkeerautomaten 

aangeschaft. De kosten voor deze apparatuur bedragen € 25.000,--. Deze kosten drukken op het budget dat 

Zeestad heeft voor de inrichting Beatrixstraat. Na de oplevering van de straat wordt het beheer van de 

automaten overgenomen door parkeerbeheer, deze beperkte kosten kunnen worden opgevangen binnen de 

begroting van parkeerbeheer. 

 

Communicatie 

Er wordt een persbericht gemaakt. Voorts wordt het besluit tot aanpassing van de Verordening 

parkeerbelastingen ter openbare kennis gebracht. 

 

Realisatie 

Afhankelijk van de door u gekozen optie is het volgende van belang. 

De parkeerautomaten zijn in de eerste week van augustus geleverd. Op basis van de mogelijkheden die de 

Verordening Parkeerbelastingen biedt kunnen de automaten in bedrijf worden gesteld. Kort parkeren geldt 

daarbij nog niet. Eerst nadat u de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen heeft 

vastgesteld en deze is gepubliceerd kan uitsluitend kort worden geparkeerd. 

De keuze om zo spoedig mogelijk parkeerbelasting te heffen is ingegeven door de klachten over het de hele 

dag parkeren van dezelfde voertuigen in de Beatrixstraat. Het heffen van parkeerbelasting voorkomt deze vorm 

van extreem lang parkeren in de straat. 
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