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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
In haar vergadering van 26 september 2017 heeft het college een besluit tot de instelling van een 
(tijdelijke) blauwe zone voor 14 parkeerplaatsen nabij de MCD aan het Strawinskiplein genomen. 

 
KERNBOODSCHAP 
Met de instelling van de tijdelijke en (qua aantal parkeerplaatsen) beperkte blauwe zone wordt de 
noodzakelijke parkeergelegenheid in de omgeving van de MCD gedurende de bouw van het project 
De Hooghe Heerlyckheid op peil gehouden. 

 
AANLEIDING 
In de raadsvergadering van 19 december 2016 is een motie aangenomen, waarin het college wordt 
gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een blauwe zone in het centrum van 
Rhoon in te stellen. Aanleiding voor deze motie is het raadsvoorstel voor het marktinitiatief De Hooghe 
Heerlyckheid (Dorpsdijk 145 t/m 155) geweest. 
 
STAND VAN ZAKEN 
Er heeft een parkeerdrukmeting plaatsgehad in het centrum van Rhoon in het vierde kwartaal van 
2016. Het aantal momenten, waarop de parkeerdruk te hoog is, bleek gering. In de resultaten is dan 
ook geen aanleiding te vinden om parkeerduur-beperkende maatregelen te nemen. Eerder dit jaar zijn 
de voorbereidingen gestart om de raad een voorstel met meerdere opties voor te leggen. Deze 
voorbereidingen zijn echter gestaakt. Dit was een gevolg van de in juni gestarte gesprekken over de 
inrichting van de bouwplaats voor het project De Hooghe Heerlyckheid. Al snel bleek dat de 
parkeerplaatsen aan de Sibeliusstraat tijdens de bouw niet beschikbaar zouden blijven. Uit het overleg 
met de MCD kwam dan ook het verzoek om tijdens de bouw een aantal parkeerplaatsen aan de 
voorzijde van de MCD onder het regime van een blauwe zone te brengen.  
Dit verzoek is beoordeeld en heeft geleid tot een voorstel (en besluit) tot het instellen van een tijdelijke 
blauwe zone voor 14 parkeerplaatsen voor de deur bij de MCD. De maximale parkeertijd is 1½ uur.  
  
CONSEQUENTIES 
Nu er besloten is voor een tijdelijke, korte termijn oplossing ten gunste van de MCD nabij het in 
realisatie verkerende project De Hooghe Heerlyckheid, wordt een voorstel, betrekking hebbend op het 
gehele centrum van Rhoon doorkruist en uitgesteld tot na de realisatie van het project De Hooghe 
Heerlyckheid. Er kan met de tijdelijke blauwe zone wel ervaring opgedaan worden, die relevant is voor 
toekomstige besluitvorming over een mogelijke permanente blauwe zone in het centrum van Rhoon. 
Voor toezicht op en handhaving van de tijdelijke situatie zijn zonodig extra middelen beschikbaar. 



Na de afronding van de realisatie van De Hooghe Heerlyckheid zal er op basis van de nieuwe situatie 
zonodig opnieuw onderzoek verricht worden en zal vervolgens een raadsvoorstel opgesteld worden. 
 
VERVOLG 
Het college spreekt de intentie uit om na de afronding van de bouwactiviteiten de (parkeer)situatie in 
het centrum van Rhoon opnieuw te beoordelen.   
 
BIJLAGE  
Geen. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 


