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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Geachte dames en heren, 
 
Op 13 februari 2012 hebben wij uw brief ontvangen met vragen over de 
parkeerproblematiek Rhoon centrum. Onderstaand ontvangt u de antwoorden op uw 
vragen. 
 
1. Waarom heeft de gemeenteraad nog geen voorstel ontvangen ondanks de keiharde 
toezegging dat dit in januari zou komen?  
 
Het aanbieden van een voorstel in januari is vanwege ontoereikende ambtelijke 
capaciteit niet mogelijk gebleken. Wij verwachten het voorstel in de carrousel op 19 
maart aan u voor te kunnen leggen. 
 
2. Waarom heeft u de gemeenteraad niet gemeld wat de reden is van de vertraging?  
 
Toen duidelijk werd dat de deadline niet gehaald kon worden hebben wij hierover met 
de griffier contact gehad en de reden toegelicht. We hebben daarbij niet expliciet 
besproken om de raad hierover apart te informeren.  
 
3. Wanneer kunnen wij het voorstel nu wel daadwerkelijk verwachten?  
Wij verwachten het voorstel in de carrousel van 19 maart met u te kunnen bespreken. 
Wij bieden u het voorstel uiterlijk 9 maart as. aan.   
 
4. Is er na de bewuste rondgang contact met de winkeliers geweest over de voortgang 
van een mogelijke oplossing voor de parkeerproblematiek? 
 
Op 14 december 2011, 8 februari 2012 en 23 februari 2012 hebben wij overleg 
gevoerd met de winkeliersvereniging. Het resultaat van het laatste overleg verwerken 
wij in het voorstel aan uw raad. Daarnaast zijn er verschillende bilaterale gesprekken 
geweest met winkeliers, bewoners en eigenaren om mogelijkheden of deeloplossingen 
te bespreken.  
  
5. Wat heeft u tot op heden gedaan om tot een oplossing voor het parkeerprobleem te 
komen?  
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We hebben de huidige situatie geïnventariseerd door middel van een 
parkeeronderzoek. Onderdeel daarvan was het onderzoek naar de mogelijkheden en 
de kosten voor het eventueel instellen van een blauwe zone.  
Een belangrijke tussentijdse conclusie is, dat het instellen van een blauwe zone niet 
kan, als er geen plekken voor langparkeerders bijkomen. De langparkeerders in het 
centrum zijn de bewoners, de werknemers bij de winkels en zakelijke en 
maatschappelijke dienstverlening in en om het centrum en een enkele parkeerder voor 
de metro. De werknemers van de winkels en de zakelijke en maatschappelijke 
dienstverlening in en om het centrum vormen veruit de grootste groep. Als voor deze 
langparkeerders extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, zou dit echter moeten 
betekenen dat er in het centrum voldoende extra parkeerruimte wordt vrijgemaakt voor 
het winkelend publiek. In dat geval is het instellen van een blauwe zone niet nodig. Dit 
scheelt jaarlijks structureel circa € 40.000,- voor handhaving, onderhoud en 
bijkomende zaken als het afhandelen van verzoeken voor ontheffing.  
We hebben de tussentijdse conclusie getrokken, dat we beter kunnen investeren in 
parkeerplaatsen, dan in het instellen van een blauwe zone. Pas als het realiseren van 
extra parkeerplaatsen niet gaat of niet het gewenste effect heeft, komt de mogelijkheid 
van het instellen van een blauwe zone weer in beeld. Om de eerste stap goed te 
kunnen doen, hebben we alle mogelijkheden voor het realiseren van extra 
pareerplaatsen in en om het centrum in beeld gebracht met de bijbehorende voor en 
nadelen. Op dit moment ronden we dit voorstel af, zodat we dit op 19 maart met u 
kunnen bespreken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,  de burgemeester, 

  
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 
 


