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lnleiding
ln de kadernota 2016 is uw Raad toegezegd dat er een parkeerplan zou worden opgesteld. Daarbij werd
aangegeven dat het plan handvatten gaat bieden voor het uitwerken van parkeervraagstukken die nu en in de
toekomst (gaan) spelen. ln de kademota 2016 is over het beoogd resultaat aangegeven: "Het parkeerplan kan
niet los worden gezien van de uitvoering van de binnenstadsplannen. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan
parkeerfaciliteiten, technische ontwikkelingen en tarieven. Met betrekking tot die tarieven geldt, dat deze volgens
ons huidige beleid elke twee jaar worden verhoogd".

Het parkeerplan vormt een actueel beleidskader dat nieuwe antwoorden biedt op de veranderingen in Roosendaal,
op de economische ontwikkelingen, de maatschappelijke trends en het veranderde consumentengedrag. Het
Parkeerplan is uitvoeringgericht en gefundeerd op actuele kaders en beleidslijnen zonder daarbij de
beheersmatige en financiële uitvoering uit het oog te verliezen. Het plan is op participatieve wijze tot stand
gekomen met inbreng van bewoners en ondememers.

Doel
Het doel van deze raadsmededeling is om uw raad te informeren over het besluit van ons college om
het Parkeerplan 2016-2021 vast te stellen. Het betreffende plan treft u bijgaand aan.

lnformatie
ln het Parkeerplan 2016-2021 wordt een 'parkeervisie' gepresenteerd en bevat ook een aantal concrete 'acties

en maatregelen'. Tevens worden er voorstellen in gedaan tot aanpassing van de 'parkeerexploitatie' en de
'parkeertarieven'.

De financiële implicaties van het parkeerplan 2016-2021 met betrekking tot de 'parkeerexploitatie en de
parkeertarieven' zijn door ons college vertaald in financiële voorstellen voor de kadernota 2017.

Vervolg (procedure)
Besluitvorming over de financiële consequenties van het Parkeerplan 2016-2021 door uw raad kan dan
plaatsvinden tijdens de beraadslagingen van uw raad over de kadernota 2017.

Afsl uiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

eester
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I. INLEIDING
"Ondernemingen en instellingen zijn afhankelijk van de bezoekers aan binnensteden.
Voor horeca, culturele instellingen en detoílhandel is een goede toegankelijkheid van de
binnenstod essentíeel. Porkeervoorzieningen zijn hierbij een relevante maatschappelijke
voorziening en belangríjk om de economische ombities en doelen van een binnenstod waor
te moken". (uit: Position paper'parkeren in de binnenstad'; Detailhandel Nederland)

Parkeren gaat over de vraog 'wie willen we waar, op welke momenten, laten parkeren?'
Het gaat dus over drie dingen: doelgroep (wie), het parkeerareaal (waar) en het tijdstip
(moment). Voorliggende document beontwoordt deze vragen voor de gemeente
Roosendaal, met de focus op de binnenstad en de aangrenzende gebieden.

l.l Doel van het parkeerplan
Het Parkeerplan draagt bij aan de economische vitatiteit van de stad (o.a.
vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners), de kwatiteit van de openbare ruimte
(teefbaarheid), de waarborging van de bereikbaarheid van Roosendaal en een 'duurzame'
en gezonde stad.

Het parkeerptan vormt een actueel beteidskader dat nieuwe antwoorden biedt op de
veranderingen in Roosendaal, op de economische ontwikketingen, de maatschappetijke
trends en het veranderde consumentengedrag. Het Parkeerptan is uitvoeringgericht en
gefundeerd op actuele kaders en beleidstijnen zonder daarbij de beheersmatige en
financiële uitvoering uit het oog te vertiezen. De teruglopende bezoekersaantatten en
toenemende leegstand van winkets vragen om een visie hoe met het aanbod van
parkeerptaatsen en de beprijzing daarvan moet worden omgegaan. Roosendaal moet de
ambities vertalen in een uitvoeringskader dat zowel beheersbaar (organisatie) als
betaalbaar (financiën) is. Roosendaal; Gezonde Stad, getdt dus ook voor het parkeren.
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1.2 Proces en participatie
Om te komen tot voorliggende Parkeerptan is aanstuiting gezocht bij proces van het
rapport "Roosendaal, een gezonde stad". Dit rapport is participatief gevormd. Met lokale
experts vanuit ondernemers en bewoners, en ook met externe deskundigen. De directie
van de binnenstad heeft deze lijn voortgezet in voortiggende Parkeerptan.

1.3 Leeswijzer
Om te bepalen wat er moet veranderen is het betangrijk om te weten hoe de huidige
situatie is. Hiermee begint het volgende hoofdstuk. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een
beschrijving van de algemene beleidskoers van de gemeente Roosendaat, specifieke
gericht op de koers van de binnenstad, verkeer en mobititeit. De visie op het parkeren
moet immers aansluiten op en ondersteunend zijn aan de 'hogere doelsteltingen'. De

beschrijving van de parkeervisie volgt in hoofdstuk 5. Het plan wordt afgesloten het
benoemen van acties en maatregeten in Hoofdstuk 6.
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2. HUIDIGE SITUATIE: BELEID, REGULERING EN GEBRUIK
Parkeren gaat zoals gezegd over de vraag 'wie willen we woar, op welke momenten, laten
porkeren?' Het gaat dus over drie dingen: doelgroep (wie), het parkeerareaal (waar) en
het tijdstip (moment). Deze sturing- parkeerregulering- vindt plaats aan de hand van
tarieven en vergunningen. Deze parkeertarieven en de prijs voor vergunningen wordt
vastgesteld door de gemeenteraad. ln voorliggende hoofdstuk wordt de huidige toestand
van het parkeren ín Roosendaal in hoofdlíjnen behandeld.

2.1 Beleid
Het huidige Roosendaalse parkeerbeleid dateert uit 2006 (de basis daarvoor is gelegd in
het PUP 19981 1999) en heeft als doel het tegengaan van parkeerovertast. Dit beleidskader
is vastgesteld in 2006, in het 'Gebiedsgericht uitwerkingsplan Parkeren'. Met het
parkeerbeleid (regulering) moest worden voorkomen dat Roosendaal, en met name de
binnenstad, dichtslibt met autoverkeer waardoor de stad onbereikbaar, onleefbaar en
economisch onaantrekketijk wordt. Dit beteid uit 200ó is gericht op betere benutting van
de bestaande parkeercapaciteit in ptaats van het toevoegen van nieuwe parkeercapaciteit.

Het aantal parkeerplaatsen, de tarieven en parkeerduur beïnvloeden in zekere mate de
keuze van het vervoermiddet. Een heldere differentiatie in tarief en parkeerduur is een
effectief instrument om te sturen en om tot gewenst parkeergebruik te komen en om de
juiste auto op de juiste plaats te krijgen. Parkeren in garages en/of grote
parkeerterreinen moest goedkoper zijn dan straatparkeren. Voor bewoners moet
voldoende parkeercapaciteit aanwezig zijn.

Voor het gereguleerde parkeergebied gelden, conform het beteid uit 2006, de volgende
uitgangspunten:

. in het centrum: kort parkeerders (m.n. bezoekers) tegen hoog tarief;

. in de schil van centrum: lang parkeerders (o.a. werkers) tegen lager tarief.

Naast deze tweedeting in gebieden wordt het parkeerbeleid gedifferentieerd naar drie
doelgroepen: bewoners, bezoekers en werknemers.

ln 2011 is dit parkeerbeteid geactualiseerd en daarbij is geconcludeerd dat dit
beleidskader goed is en dat een nieuw beleidskader niet nodig is. De actuatisatie in 2011
heeft wel geleid tot teidt tot een aantal praktische (maatwerk) maatregelen, o.a. de pitot
betalen per minuut in de Biggelaar, uitbreiding van de parkeertijden (later
teruggedraaid).

2.1.1 Roosendaal: Gezonde stad
ln september 2014 heeft de gemeenteraad het rapport Roosendaal: Gezonde Stad'
vastgesteld. Parkeren is een onderdeel van de muttidisciptinaire aanpak voor de
binnenstad. het parkeren in Roosendaal heeft de kans om een substantiëte meerwaarde
te leveren aan het verblijven in en het beleven van de binnenstad. De parkeerplaats is
immers de ptek waar een bezoek aan de binnenstad begint en eindigt. De ptek waar men
een eerste indruk krijgt van wat er in de binnenstad te verwachten is.

Het parkeerregime moet klantvriendetijker en efficiënter. Het parkeren voor bezoekers
vindt hoofdzaketijk plaats in de parkeergarages. Bewoners op maaiveld. Het gebruik van
de garages wordt gestimuleerd door een betere bereikbaarheid en geleiding via een
nieuwe compactere centrumring. Deze centrumring wordt uitgevoerd in
eenrichtingsverkeer. De garages zetf kunnen bijdragen in de beleving en herkenbaarheid
door een thematische en sfeervotte(re) inrichting.
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Door loyaliteitssystemen in de garages mogetijk te maken wordt het gebruik gestimuteerd
en door actuele parkeerinformatie en data beschikbaar te stetlen voor 'derden' kunnen
bezoekers zowet voorafgaand aan de reis ats tijdens de reis naar Roosendaal een
parkeerplaats reserveren. Een loyalty-systeem, voor en door ondernemers, biedt
mogetijkheden voor de consument/ bezoeker om te sparen voor vergoeding van de
parkeerkosten, zal dit zeker van toegevoegde waarde zijn voor zowel de duur als de
frequentie van het bezoek.

Goed parkeerbeheer en correcte informatievoorziening helpen steden het zoekverkeer in
centra te verminderen en milieudoelstellingen te bereiken, terwijl de stad levendig
gehouden wordt. Door informatie over winkels, winketgebieden en parkeerfaciliteiten
samen te brengen kunnen consumenten beter bepalen waar ze de auto het beste neer
kunnen zetten. Door consumenten deze inzichten te geven zal dit meer traffic genereren
naar de verschiltende winkelgebieden.

Goed bereikbare en goed betaatbare parkeerfacititeiten biedt service voor de consument,
zorgt voor gemak, maakt een bezoek aan de stad aantrekketijk en maakt Roosendaal
vooral ook zeer toegankelijk. Dit zal voor consumenten een betangrijke reden zijn om wel
naar Roosendaal te gaan en niet voor een andere stad te kiezen. Actueel inzicht is daarbij
van belang. Dit heeft o.a. betrekking op inzicht in tarieven, locaties en vrije
parkeerptaatsen.

2.1.2 Gemeentetijk Verkeer en vervoerptan 2015 - 2025
ln 2025 is het verkeer en veryoer in de gemeente Roosendaal schoner, stitler, zuiniger en
slimmer. Onze positie in het tandetijke netwerk is sterker en robuuster. Voor onze
inwoners, ondernemers en bezoekers zijn wij optimaal bereikbaar, waarbij wordt ingezet
op een breed patet aan vervoerswijzen. Muttimodaal is een sleutelbegrip en een
voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Roosendaat.

Het recent vastgestelde GWP 2015 - 2025 is het beteids- en toetsingskader voor de
gewenste ontwikketingen op het gebied van verkeer en veryoer in de gemeente
Roosendaat. Ook het thema parkeren is hierin benoemd. Het GWP geeft de kaders aan
waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en verkeersbeleid in
de dagetijkse praktijk wordt uitgevoerd. Het schept duidetijkheid over de
aandachtsgebieden en toekomstige verwachtingen.

Naast de atgemene doetstetting dat 'Het bevorderen van een goede en veilige afwíkkeling
van het verkeer dat noodzakelijk ís voor sociaoleconomische activiteiten, waarbij alle
vormen ven verkeershinder zoveel mogelijk worden beperkt' heeft het actuete
mobititeitsbeteid drie specifieke kaders: Verduurzaming, lnnovatie en Regionale netwerk
versterking.

ln het kort: voor parkeren betekent dit dat meer ingezet wordt op duurzame
vervoersmiddeten. Lopen en fietsen, maar ook het beter facititeren van etektrische
voertuigen. Door toepassing van nieuwe stimme ('smart') technieken kan informatie over
het gebruik van de parkeercapaciteit beschikbaar worden gesteld en (door derden) worden
gedeetd via Apps, etc. Deze stimme mobiliteitsoplossingen, (zowel in de auto ats in de
infrastructuur, zorgen voor beter benutting en optimale 'vindbaarheid' van de
parkeercapaciteit. De relatie met het kader 'regionale netwerk versterking' is voor het
thema parkeren beperkt, maar uit zich mogetijk in de parkeertarieven in relatie tot de
nabijgetegen steden en kernen.
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Naast het autoparkeren is sinds 2010 het fietsparkeren onderdeel van het'parkeren in de
binnenstad'. Het gebruik van de fiets neemt toe, het ruimtebeslag neemt toe en de
waarde van de fietsen (e-bikes) neemt toe. Dit rechtvaardigt volwaardige
parkeervoorzieningen voor de fietsers.

2.2 Regulering
Sinds de invoering van het parkeerregime in Roosendaal is het parkeersysteem uitgebreid,
zowel fysieke ats juridisch. Populair gezegd is de laatste jaren een 'lappendeken' ontstaan
van regels en uitzonderingen door het klantgericht leveren van maatwerk.

Dit maatwerk zorgt voor onduidetijkheid en onbegrip bij bezoekers en bewoners.
Vereenvoudiging van regetgeving (parkeerregime) is wensetijk omdat dit zorgt voor
eenduidigheid en uniformiteit van het systeem ats geheel. Hieronder is het huidige
systeem van reguleren visueel vertaald (zei schema2.2).
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Schema 2.2: Overzichtskaart van de huidige parkeerregulering in de gemeente Roosendaal
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2.3 Gebruik
De bezetting van de
parkeercapaciteit in en om de
binnenstad is op verschi[lende
manieren uit te drukken.
Parkeerexploitanten spreken al
snel over'verkochte parkeeruren'.
Daarmee bedoelen zij de financiëte
bezetting. ln nevenstaande
afbeetding is dit in beetd gebracht
voor het totale parkeerareaal;
garages en straat parkeren
Bewoners en bezoekers zijn meer
geinteresseerd in de feitetijke en
fysieke bezetting. Met andere
woorden. Hoeveel parkeerplaatsen
zijn op welk moment bezet?

Ontwlktollng vcrlochte prrÍerrur.n
(cetogorlo 5O-IOOK lnroner¡!

(¡¡f.¡r¡ + rtr¡¡tt
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Overlge 1O gemeenten categorie
50-1OOK inwoners

G r af i e k 2. 3 : O ntwi kke Ii ng ve r kochte par ke e r u r e n

2.3.1 Garages (1600 ptaatsen)
De Roosendaalse binnenstad telt vijf parkeergarages: Parkeergarage Biggetaar,
Parkeergarage Roselaar, Parkeergarage Liga, Parkeergarage Mitt Hitt en Parkeergarage
Nieuwe Markt. Parkeergarage Liga en een deel van de parkeergarage Mitt Hitt (garagedeel
onder de Belastingdienst) zijn uitsluitend geopend op vrijdagavond, zaterdag en
koopzondagen. De parkeergarages tellen doordeweeks ruim 1.400 parkeerplaatsen en op
vrijdagavond, zaterdag en koopzondagen ruim 1.ó00 parkeerplaatsen.

Het aantal betaatde parkeeruren op straat is sinds 2009 met 45 % afgenomen en in de
parkeergarages met 15 % is afgenomen. Het aantal parkeeruren wordt gemaakt door het
aantal bezoekers en de verblijfsduur. We weten dat het aantal bezoekers aan Roosendaal
is afgenomen, maar uit onderstaande grafiek 2.3.1 btijkt ook dat de gemiddelde
verbtijfsduur de afgelopen jaren is afgenomen.
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Parkeerduur in minuten in 2012 en 2015
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Grafiek 2.3.1 : Overzìcht van de gemiddelde verblijfsduur ín de dríe prímoìre garages

2.3.2.Straat (3200 ptaatsen):
Op straat wordt sinds 2010 de feitetijke parkeerdruk (bezetting/capaciteit) gemeten (zie
grafiek 2.3.2). Er is dus een goed en betrouwbaar beetd van de parkeerdruk op de
maatgevende momenten. Deze maatgevende momenten zijn de vrijdagavond/koopavond
en de zaterdagmiddag. Dit zijn de momenten waarop potentieel het grootste
betangenconflict ontstaat tussen de binnenstadsbewoner en de bezoeker van de
binnenstad.

De metingen/tettingen zijn uitgevoerd om te kunnen bepalen of uitgifte van een tweede
bewonersvergunning nog mogetijk is. Of er voldoende ptek is in de directe nabijheid. Om
deze 'directe nabijheid' te duiden zin de vergunning-sectoren opgedeetd in deelsectoren.
Het kaartbeeld hieronder geeft de ontwikkeling van de parkeerdruk per deelsector weer
over de periode 2010 -2015. Hieruit kan worden geconcludeerd er dat op de maatgevende
momenten geen parkeerprobteem (.907") is. De omgeving Vrouwenhof - Fortuinstraat (20)
is de deelsector met de hoogst gemeten parkeerdruk.
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Grafiek 2.3.2: Overzichtskaort van de ontwíkkelíng van de parkeerdruk op maaiveld, tijdens de
maotgevende momenten (koopavond en zaterdagmiddag)
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2.3.3 Fietsparkeren (1 300 ptaatsen)
Het fietsparkeren toont veel overeenkomsten met het autoparkeren. Zowel qua ambities,
als qua probleemstetting als qua gewenste maatregeten. Fietsparkeren is daardoor een
'logisch' onderdeel van het parkeerplan.

Twee gratis, bewaakte en overdekte fietsenstattingen heeft de binnenstad: stalting
Roselaar met +/- 700 ptaatsen en de stalling Oude Markt met +l - 600 plaatsen. Beide
staltingen worden goed gebruikt. Bij de evaluatie van het GWP is vorig jaar onderstaande
grafiek opgesteld, waarbij de aantatten per jaar per stalting zijn weergegeven.
j

i aantallen gestalde fietsen per stalling
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Grafiek 2.3.3. Aantallen gestalde fietsen per stalling per jaar

Naast de bewaakte sta[lingen ('garages') kent het fietsparkern de 'nietjes' voor het korte
parkeergedrag. Deze nietjes ('straatparkeren') ãjn aan de randen van de winkelgebieden
gesitueerd en beogen daarmee het voorkomen van het fietsen in voetgangersgebieden.
Net als bij het autoparkeren is het mogetijk om te handhaven op het fietsparkeren.
Juridisch en technisch is dit allemaal mogetijk gemaakt de afgelopen jaren.
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3. EXPLOITATIE EN TARIEVEN
Het reguleren en organiseren ven het parkeren vraagt in eerste ínstantíe om
investeringen. lnvesteringen in fysieke systemen op straat en in gebouwen, in nieuwe
technieken, onderhoud en personeel. Om de kosten van dit hele parkeersysteem te
compenseren wordt een parkeertarief aan de gebruiker gevraagd. Het totaal van kosten
en opbrengsten vormt de porkeerexploítatie.

3. I parkeerexploitatie
De opbrengsten van het parkeren in de garages en op straat staat onder druk. Veel
ondernemers en bezoekers vinden de tarieven te hoog, maar lagere tarieven leiden tot
meer druk op de exploitatie. Hieronder wordt ingegaan op de twee soorten parkeren
Roosendaa[: straat- en garageparkeren.

3.1.1. Straatparkeren
ln de gemeentetijke meerjaren begroting worden momenteet voor het straatparkeren nog
steeds bijdragen begroot vanuit de parkeerexptoitatie aan de bestemmingsreserve
mobiliteit. ln het verleden zijn daar diverse mobititeitsprojecten uit gefinancierd: o.a. de
realisatie van de autoluwe binnenstad, de rotonde spectrum, bijdrage voor de liften in de
passerelte, het gratis parkeren tijdens koopzondagen etc.

De laatste jaren zijn de gerealiseerde opbrengsten van het straatparkeren echter
aanzientijk achtergebteven bij de begrote bedragen. Dat is het gevotg van een autonome
economische ontwikketing die er toe heeft geteid dat het bezoek aan binnensteden is
afgenomen en waardoor er minder gebruik is gemaakt van parkeerfaciliteiten.

ln onderstaande tabel zijn de opbrengsten van het straatparkeren weergegeven over de
jaren 2012t/m 2015. Hierin staan de geraamde opbrengsten per jaar (begroting) en de
daadwerketi j ke opbrengsten (realisatie).

nf,nr
Tabel 3.1.1: Recapitulatie begrotingen en realisatíe straatparkeren 2012 t/m 2015 en begroting
2016 en voorstel begroting 2017

De afnemende inkomsten hebben zowel betrekking op een afnemend parkeervolume ats op
een daling van het aanta[ naheffingen. Het is onzeker hoe het parkeervolume op straat
zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Uit recent onderzoek van het parkeer-
adviesbureau Spark btijkt dat door de zich langzaam herstetlende economie, bij een aantal
gemeenten, in 2015 weer een lichte stijging in parkeervolumes is geconstateerd. ln
Roosendaal is dat nog niet het geval. Dat kan overigens mede veroorzaakt zijn door het
ingezette tarievenbeteid om het parkeren door bezoekers in parkeergarages te
bevorderen.

Het gat tussen de begrote en de gereatiseerde opbrengsten is in 2015 naar schatting €
ó80.000. Vanuit beteidsmatig oogpunt is het onverstandig om het 'gat in de opbrengsten'
te repareren met tariefsverhogingen. Daarom stelten wij voor om de opbrengsten in de
meerjarenbegroting vanaf 2017 op een realistisch niveau te brengen.

Voor 201ó wordt bij een getijkbtijvend parkeervolume op straat, verwacht dat het verschit
tussen realisatie en begroting zelfs uit zal komen op een bedrag van € 811 .000. Mj stetten
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voor om in de meerjarenbegroting 2017 e.v. (prijspeit 2016) de begrote opbrengsten af te
waarderen tot op een bedrag van € 1.955.000. Dat is het huidige begrotingsbedrag voor
2016 (€ 2.635.000) verminderd met verschil tussen de geprognosticeerde realisatie 2015
en de begroting 2015 (€ 680.000). Hoewel het begrotingsbedrag 2016 ook weer ruim €
100.000 hoger is dan in 2015, nemen we dat bedrag niet mee in de aanpassing van het
begrote bedrag aan opbrengsten in de meerjarenbegroting. Daarbij anticiperen wij op een
verbetering van de opbrengsten. Dit mede op basis van de door Spark gesignateerde
trendombuiging in het aantal verkochte parkeeruren waarvan wij veronderstellen dat deze
zich ook in Roosendaat zal gaan manifesteren en de ftankerende maatregelen die wij
verder nog voorstelten in dit parkeerptan respectievetijk de stimulerende maatregelen die
voor de binnenstad zijn en worden genomen.

Verder stellen wij aan de gemeenteraad voor, gelet op de discussie in den lande over de
betaalbaarheid van de parkeertarieven, om terug te komen op het in 2007 genomen
raadsbesluit om tweejaarlijks de parkeertarieven met 7% te verhogen en deze
automatische tariefsverhoging dus af te schaffen. ln de kadernota zullen wij een voorstel
doen om de meerjarenbegroting daarvoor vanaf 2018 (het eerstvolgende jaar waar deze
tariefsverhoging weer actueel zou worden) op aan te passen. ln de jaarschijven 2018 en
2020 zijn daar respectievetijk € 135.000 (structureet) en € 145.000 (structureet) mee
gemoeid (dus vanaf 2020 structureel €280.000) om de begrote opbrengsten neerwaarts bij
te stetlen.

De begrotingsdekking voor het bovenstaand kan gedeettetijk gevonden worden door de in
de meerjarenbegroting opgenomen bijdragen aan de bestemmingsreserve Mobititeit
hiervoor in te zetten.

3.1 .2 Garageparkeren
De exploitatie van de parkeergarages gebeurt voor rekening en risico van Parkeer Beheer
Roosendaat B.V. Parkeer Beheer wordt a[ een aantal jaren geconfronteerd met vertiezen.
Die verliezen hebben grotendeels te maken met de hoge kapitaaltasten van de
parkeergarage Nieuwe Markt. Deze verliezen zijn ingecalculeerd bij de
eigendomsoverdracht van deze parkeergarage van de gemeente aan Parkeer Beheer. Ten
tijde van die overdracht heeft de gemeenteraad besloten om de parkeertarieven om de
twee jaar te verhogen met 7% als onderdeel van de dekking van de hoge kapitaatlasten
van de parkeergarage Nieuwe Markt. De vertiezen die door Parkeer Beheer de afgelopen
jaren zijn geleden, konden aangevuld worden vanuit de algemene reserye van de B.V. De
bodem van deze atgemene reserye is echter in zicht.

Bij getijkbtijvende bezoekersaantallen en - verblijfsduur worden de komende jaren nog
steeds verliezen begroot. Wel is er sprake van afnemende kapitaattasten bij Parkeer
Beheer, hetgeen een gunstige invtoed heeft op het toekomstige resuttaat. ln de huidige
meerjarenbegroting van Parkeer Beheer worden in 2020 weer zwarte cijfers begroot. De
begrote verliezen in de tussentiggende periode zutlen nog kunnen worden aangevuld uit de
atgemene reserye. ln die meerjarenbegroting tot 2020, is wel voorzien in een opbrengsten
stijging in de periode 2016-2020 van gemiddetd 3,5 % per jaar. Dat is i.v.m. de effecten
die worden verwacht van de ftankerende maatregeten in dit parkeerptan, geen
overspannen doetstelting. lndien die opbrengst verwachtingen gereatiseerd worden, is het
niet noodzaketijk voor Parkeer Beheer om tariefsverhogingen door te voeren om de
beoogde zwarte cijfers in 2020, te realiseren.
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3.2 Parkeertarieven
Het parkeerbeteid is er opgericht om de bezoeker zoveet mogetijk naar de parkeergarages
te verleiden/ sturen en de bewoners op straat te laten parkeren. Via de regulering en
tarifering wordt hierop gestuurd. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de
tarieven op straat en in de garages.

2007 2009 2013

0,80 1,00 1,10 1,20

6,00 6,00 6,50 8,00 9,50

Tabel 3.2: Ontwikkeling tarieven over de periode 2007-2016

De parkeertarieven en de ontwikkeling daarvan is in 2008 door de gemeenteraad
vastgetegd en bepaald op 7% per twee jaar. ln 2014 heeft de gemeenteraad afgezien van
het doorvoeren van een tariefstijging. ln 2015 is wel weer een tariefstijging doorgevoerd
voor de parkeertarieven op straat. Die keer met ca. 14 % (van € 1,80 per uur naar € 2,00
per uur, hoog tarief en van € 1,20 per uur naar € 1,40 voor het laag tarief). ln 2016 is het
tarief op straat opnieuw verhoogd tot respectievetijk € 2,10 hoog tarief en € 1,50 laag
tarief. Het tarief in de parkeergarage is sinds 2012 € 1,80 (dagtarief) en € 0,80
(avondtarief).

3.2.1 Vergetij king Buurgemeenten
ln ons tarievenbeteid streven wij een gezonde batans na tussen de kosten en de
opbrengsten van het parkeren waarbij wij kostenefficiency nastreven. Om die
kostenefficiency te bereiken zulten zij daar waar het kan en waar het effectief is,
samenwerking zoeken met andere gemeenten of parkeerbedrijven. Wij streven er naar om
'redetijke' parkeertarieven te hanteren in die zin dat deze niet te sterk afwijken van de
tarieven in omliggende steden ats Breda, Bergen op Zoom en Etten Leur.

Het vergetijken van parkeertarieven tussen steden is niet eenvoudig. De opbouw van het
tarief kan verschilten door het gebruik van verschitlende tijdseenheden voor het tarief
maar ook de tijdsperiode van het betaald parkeren regime kan verschitlen. Ook kan het
tarief nog verschillen in verband met de afstand tot het stadscentrum of de kwatiteit van
de parkeervoorzieningen.

Ten opzichte van de buurgemeenten is de periode per dag dat er betaald moet worden
voor het parkeren in Roosendaat de kortste. ln de buurgemeenten zijn de
afrekeneenheden in de parkeergarages wel lager dan in Roosendaal. ln Roosendaal is het
parkeren op koopzondagen de laatste jaren gratis. ln Bergen op Zoom is het parkeren op
koopzondagen gratis op straat maar moet er worden betaatd in de parkeergarages en in
Breda en in Etten Leur moet er gewoon worden betaald op koopzondagen.

Voor een volledig en historisch overzicht van de parkeertarieven van Roosendaal in relatie
tot haar buurgemeenten: zie bijtage 1.

2011

,.ll

,,r,i ,t ''i,t
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2015
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4. PARTICIPATIE ONDERNEMERS EN BEWONERS
De parkeerplootsen op straat, de garages en fietsenstallingen in de gemeente Roosendaal
worden dagelijks gebruíkt door onze inwoner en ondernemer. Deze ervaringsdeskundigen
en experts bepalen hiermee voor een groot gedeelte de waardering van het
parkeersysteem als geheel. Naast het eigen perspectíef hecht de gemeentelijke
organisatie een groot belang aan het perspectief von haar inwoners en ondernemers.

Wonen, horeca, tuur en on emaa
vo ldoende en kwalí tati ef goede parke e rp laatsen

4.1. Bewoners
Bewoners vragen doorgaans aandacht voor locatiespecifieke zaken. Deze punten zijn stuk
voor stuk waardevol en geven inzicht in locatiespecifieke knelpunten, maar vragen
maatwerk. Een hetdere beleidslijn voor het parkeren staat in het atgemeen haaks op
maatwerk. Daarom zijn de individuete opmerkingen veralgemeniseerd en gegroepeerd tot
de volgende vijf punten:

- geen gemengde zones in woonstraten, meer vergunninggebieden
- bezoekersregeting voor bewoners
- parkeerdruk in avonduren is hoog (o.a. i.r.t. Mariadal en Osaka)
- compensatievervatten parkeerptaatsen langcentrumring
- Molenstraat oost 'gemengd' ipv kortparkeren

Deze 5 punten gaan in de kern altemaal over de parkeerdruk op straat en zijn at redetijk
oplossingsgericht geredeneerd vanuit de problematiek. De geuite signalen en
oplossingsrichtingen sluiten aan bij de geformuleerde beteidskoers waarbij de bezoeker in
de garage moet worden gestuurd en de bewoner meer ruimte op straat moet krijgen. ln
hoofdstuk 7 'acties en maatregeten' wordt een voorstel gedaan hiervoor.
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4.2 Ondernemers
Horeca, detailhandel en andere ondernemers hebben in twee interactieve sessies

aangegeven wat zij van betang vinden voor het parkeren in Roosendaal. ln algemene zin
kan worden geconctudeerd dat voor ondernemers het parkeren 'goedkoper, eerlijker en
vriendelijker moet. Goedkoper heeft betrekking op de kosten die een bezoeker moet
betaten voor een bezoek aan de binnenstad, eerlijker heeft betrekking op de
afrekeneenheid, die bij voorkeur zo klein mogetijk moet zijn, en vriendetijker heeft
betrekking op de toepassing van een loyattysysteem door de ondernemers.

4.2.l Tariefacties: 'De markt moet het doen'
Door ondernemers zijn een aantat suggesties en voorstellen gedaan voor mogelijke
tariefacties. Het doel van de tariefacties is om meer bezoekers te trekken en om de
bezoekers langer in de binnenstad te laten verblijven. Door Parkeerbeheer zijn hiervan de
kosten in beeld gebracht. Tijdens de sessies is door de gemeente het uitgangspunt
gehanteerd dat het 'budgetneutraat' moet. Met andere woorden: de ondernemers brengen
samen een X-bedrag op om tariefactie-X te compenseren.

Er zijn natuurlijk 101 mogelijke tariefacties te bedenken, maar de acties zoats ze met de
ondernemers zijn besproken zijn in onderstaande tabel benoemd:

€ 1.100.000,-

€ 1.800.000,-

€1.300.000,-

Tabel 4.2.1: tÁogelijke tariefacties en bijhorende gederfde opbrengsten

Tijdens de sessies is door de ondernemers is geen concrete voorkeur uitgesproken voor een
specifiek scenario. Het animo om gezamentijk een bedrag te compenseren had weinig
animo. Wel is vanuit de ondernemers meer interesse in het beperken van de
afrekeneenheid en een loyatty-systeem.

Effecten gratis parkeren op koopzondagen
Sinds 2013 kan op collectieve koopzondagen gratis worden geparkeerd in de
parkeergarages. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot de beoogde toename van het aantal
bezoekers, de verblijfsduur en gebruik van de garoges. Daarbij de kanttekening natuurliik
dat we niet weten wat er gebeurd zou zijn als deze maatregel niet genomen zou zijn.
Deze conclusie komt overeen met de conclusies uit vergelijkbare proeven ín andere
Nederlandse steden en de conclusie wordt bevestigd door Collectief Roosendaal.

Echter getet op de recente ontwikketingen met betrekking tot de planning van de
koopzondagen in Bergen op Zoom, waar tijdens koopzondagen ook een 'gratis parkeren
regime' geldt, stetten wij voor om het gratis parkeren op koopzondagen in Roosendaal
voor 2017 opnieuw mogetijk te maken door een bijdrage vanuit de gemeentebegroting.
Wij zullen in de kadernota het hiervoor gebruiketijke bedrag opnemen van € 156.000, te
dekken door een evenredige onttrekking uit het Binnenstadsfonds. Of dat in de toekomst
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ook nog het geval zalzijn, is mede afhanketijk van het door ondernemers gewenste pakket
aan stimuteringsmaatregelen voor parkeren, waaronder mogetijk een loyalty-systeem.
Daarom witlen wij het gratis parkeren in parkeergarages op koopzondagen niet tot
structureel beteid verheffen.
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4.2.2. Afrekeneenheid: eertijker en vriendetijker
Vanuit de ondernemers is de wens geuit om een kleinere afrekeneenheid te hanteren in de
parkeergarages. Op straat is parkeren per minuut al jaren mogetijk. Hiermee wordt het
parkeren in de garages eerlijker en vriendetijker.

Momenteel dient er in de parkeergarages in het eerste uur in de parkeergarages, ook als
er minder dan een uur wordt geparkeerd, voor een votledig uur worden betaald. Vanaf het
eerste parkeeruur moet per 30 minuten worden afgerekend, tot een maximum van € 9,00
per dag. Vanuit de discussies met ondernemers en burgers is duidetijk geworden dat zij
het wenselijk vinden om op basis van kleinere tijdseenheden af te rekenen. Een kleinere
afrekeneenheid heeft tot gevotg dat de inkomsten in de garages (bij een getijkbtijvend
bezoekersaantal en getijkbtijvende parkeerduur) daardoor zullen daten, met negatieve
gevolgen voor het resultaat. ln onderstaande tabel worden de effecten van het vertagen
van de afrekeneenheden in de parkeergarages weergegeven.

Afrekenen
per eenheid

van

Gederfde
opbrengst bij
ongewijzigd

tarief

Pra ktische
uitwerking
contante
betaling

Dekking
gederfde

opbrengst door
ta riefsverhogi ng

met

Praktische

uitwerking
contante betaling

Nieuw
u u rta rief

I minuut

10 minuten

30 minuten

20 minuten €,270.000 17 minuten voor
€ 0,50

€ 550.000 1 minuut voor
0,030 *

8,0,2A

€ 0,35

€ 2,00

€2,15

tr5 minuten voor €
0,50

1 minuut voor €
0.0351

Tabel 4.2.2: Theoretische benadering van de finonciële effecten van verlaging afrekeneenheden in
parkeergaroges

Naarmate de afrekeneenheden kleiner worden nemen de gederfde opbrengsten toe. ln
principe zijn er twee methode om deze gederfde inkomsten te compenseren: door het gat

te dekken met een jaarlijkse bijdrage, of door het uurtarief te verhogen.

De eerste methode is het compenseren van Parkeerbeheer door een bijdrage te
verstrekken voor de gederfde opbrengst. Deze methode is in het verleden at een aantal
keren toegepast door een bijdrage vanuit de gemeente aan Parkeerbeheer. Het is
natuurtijk ook mogelijk dat die compensatie wordt verstrekt door ondernemers. Wij
constateren echter dat die bereidheid bij ondernemers niet groot is. ln bovenstaande
tabel ziet u eveneens hoe die lagere afrekeneenheden bij contante betalingen worden
uitgewerkt in een aantal minuten per vastgestetde munteenheid. Bij pinbetalingen wordt
exact afgerekend op basis van het aantal vastgestelde minuten van de parkeertijd.

De tweede methode is het compenseren van de gederfde opbrengsten met een

tariefsverhoging. Hierbij is het van belang dat het uurtarief niet te hoog wordt in

tDit 
is 

""n 
rekeneenheid; bij contante betating is de kteinste munteenheid € 0,10 of een veetvoud daarvan
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verhouding tot het straat parkeren. Dit om te btijven votdoen aan de algemene
doelstellingen van het parkeerbeteid om het parkeren in de garages aantrekkelijker te
maken voor bezoekers.

In de afweging 'verhogen van het parkeertarief' of het 'compenseren van Parkeerbeheer'
kiezen wij voor de optie compenseren, omdat wij vinden dat het verhogen van het
parkeertarief onwensetijk is vanuit de gedachte dat wij het voor bezoekers aantrekkelijker
wilten maken om onze binnenstad te bezoeken. Een verhoging van het parkeertarief
draagt daar niet aan bij. Als eerste stap stellen wij voor om de afrekeneenheid te
verkleinen naar 30 minuten. De kosten daarvan bedragen zoats aangegeven in
bovenstaande tabel € f 30.000. Dit voorstel wordt meegenomen in de kadernota.
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Grafíek 4.2.2 : Percentoge parkeerders per verblìjfsduur van 30 mínuten ín 2014

Uit deze grafiek btijkt o.a. dat 17 %van de bezoeken aan de parkeergarages in2014 korter
hebben geduurd dan 30 minuten. Deze bezoeken zijn momenteet geprijsd op €1,80 per
bezoek (bij een parkeerduur die minder dan een uur is, moet wel het voltedige uurtarief
worden afgerekend). Bij afrekenen per 30 minuten wordt de prijs van deze bezoeken €
0,90 per bezoek. De 17 % in bovenstaande grafiek correspondeert met een aantal van
148.161 bezoeken. Het inkomstenverlies bedraagt dan 148.161 x €0,90 en dat is afgerond
een bedrag van € 130.000. Voor andere afrekeneenheden zijn soortgetijke berekeningen te
maken. Naarmate de afrekeneenheid kleiner is, hoe groter het inkomstenverlies.
Bijvoorbeetd bij een afrekeneenheid van 20 minuten neemt het inkomstenverlies toe tot €
270.000.
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4.2.3.Loyatty- systeem
Wat is er nou mooier dat je als stad de bezoekers kunt betonen voor etke keer dat ze de
stad bezoeken of alles wat ze daar doen. Dat is de ideale vorm van gastvrijheid en zorgt
eryoor dat Roosendaal een stad is om terug te btijven komen. Dat bezoekers van de stad
bijvoorbeeld kunnen sparen voor producten, kortingen bij winkets en/of vergoeding van de
parkeerkosten. Of speciale aanbiedingen krijgen, member avonden en exclusieve events.
Deze initiatieven zijn bedoeld om herhaalbezoeken te realiseren. Het punten sparen in de
stad draagt daar ook aan bij maar dat stimuteert consumenten vooral om ook andere
winkels en winkelgebieden te bezoeken. Daarnaast is het de ideale vorm van gastvrijheid
als parkeerkosten vergoed kunnen worden door in de stad te verblijven.

Een toyalty-syteem kan hierin voorzien. Op dit moment is dit nog niet aanwezig in
Roosendaal. Naast voordeet voor de gebruiker levert het Roosendaal waardevolle data op
over hoe vaak bezoekers komen en waarvoor. Een loyalty-systeem is per definitie een
systeem voor en door ondernemers. De bekende loyalty-systemen werken met een
koppeting met het kenteken van het voertuig. Om het systeem voor ondernemers mogetijk
te maken is het dus van belang dat de systemen in de garages (en op straat) loyalty-ready
zijn. Met ingang van 1 aprit 2016 wordt nametijk in de parkeergarages de mogetijkheid
geboden om gebruik te maken van kenteken parkeren. Daarmee wordt het o.a. mogetijk
om voertuigen op basis van het kenteken te koppelen aan een royaltysysteem. Een aantal
ondernemers heeft aangegeven zich in te zetten voor een dergelijk systeem.
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5. PARKEERVISIE: VAN BELEID NAAR UITGANGSPUNTEN
ln voorgaande hoofdstukken hebben we de feiten, meningen en wensen ten aanzien van
de huidige parkeersituatie(s) in Roosendoal benoemd. Dit moet zich vertalen in een
nieuwe koers waarbij ingespeeld moet worden op de algemene beleidskoers van de
binnenstad en mobiliteit. ln dit hoofdstuk wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete
ui tgan gspu n te n e n toe tsi n gskad e r s voor ni e uw e pa r ke e rm aat r e ge I e n.

5.1 Uitgangspunten Parkeervisie Roosendaal
De uitgangspunten van het nieuwe parkeerbeteid geven invutling aan de algemene koers
en integrale visie van de gemeente Roosendaat. Voor het parkeerbeteid betekent dit:

A. Het parkeerbeleid is ondersteunend en faciliterend aan de ruimtelijke-economische
koers van de binnenstad.

B. Gezondheid, duurzaamheid en innovatie ('smart') staan hierbij centraal.
C. De bestaande parkeercapaciteit moet eerst beter (en slimmer) worden benut

atvorens nieuwe capaciteit wordt toegevoegd.

Deze uitgangspunten zijn het toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.
Deels zijn het vigerende (beleids)uitgangspunten en deels nieuwe. De parkeervisie is
opgebouwd aan de hand van de votgende uitgangspunten:

1. Parkeerbeleid voorkomt parkeeroverlast door de juiste parkeerder te sturen naar
de juiste plek.

2. Goede, veilige en bereikbare parkeerplaatsen dragen bij aan een positieve beteving
van de binnenstad .

3. Parkeren in het openbaar gebied is bij voorkeur bestemd voor bewoners en voor
kort bezoek .

4. De garages zijn primair bedoetd voor bezoekers.
5. De garages beter benutten.
6. Een nieuwe centrumring draagt bij aan beter gebruik van de garages.
7. Parkeren op kenteken is de toekomst.
8. Fietsparkeren is integraal onderdeel van het parkeerbeleid in de binnenstad.

Hieronder wordt ingegaan op deze uitgangspunten

1. Parkeerbeleìd voorkomt parkeeroverlast door de juíste parkeerder te sturen naor
de juiste plek

Het is van belang om de verschitlende te onderkennen parkeerdoelgroepen (op
hoofdlijnen: zij die in Roosendaal wonen, zij die in Roosendaal werken en zij die
Roosendaat bezoeken), in de juiste omvang op de juiste plek te laten parkeren. Bij het
zoeken naar oplossingsrichtingen staan deze parkeerdoelgroepen centraat, want iedere
doetgroep heeft immers zijn eigen parkeergedrag en parkeerwensen. Dit is veelal
gerelateerd aan de motieven van de doetgroep om naar een bepaalde bestemming te gaan
en de locatie waar deze bestemming gevestigd is; het parkeren zelf is immers geen doel
op zich. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende parkeerdoelgroepen:

A. Bewoners: voor hen is het betangrijk om in de nabijheid van de woning te parkeren
(tot 100 meter van de voordeur). Vaak om praktische redenen (laden en lossen)
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maar zeker ook vanwege sociale veitigheid. Het parkeergedrag van deze groep is
divers in tijd en in tijdsduur. Vooral in de avonduren en 's nachts moet voor deze
groep voldoende parkeercapaciteit aanwezig zijn.

B. Werknemers: deze groep hecht veel waarde aan gratis of goedkoop parkeren. Als
dit gevonden kan worden op enige afstand van de werkplek wordt dit minder ats
een probleem eryaren dan het betalen voor het parkeren op een nabij de werkplek
gelegen parkeerplaats (tot 500 meter van de werkplek).

C. Ondernemers: deze groep parkeert graag in de nabijheid van hun onderneming.
Soms is dit noodzaketijk voor een goede bedrijfsvoering (ambulanten), maar vaak
ook niet. Ondernemers hebben meestal het besef dat parkeren in de nabijheid ook
minder parkeerruimte voor de klant betekent en verkiezen daarom vaak een
parkeerplek op enige afstand van de zaak (tot 250 meter).

D. Bezoekers van bewoners: deze groep wit graag in de nabijheid van de betreffende
woning parkeren, maar zijn ook, zeker ats het om een wat langduriger bezoek gaat,
bereid om een stukje te lopen als er in de buurt niet direct parkeerruimte
voorhanden is. Het zijn vaak de bewoners zelf, die het parkeren voor hun
bezoekers graag in de buurt mogetijk wilten maken (tot 200 meter van
bestemming).

E. Kortparkerende bezoekers (bezoek aan bakker, bank, supermarkt,
tijdschriftenhandet etc.): deze zijn in het algemeen niet bereid om veel tijd te
spenderen aan het zoeken naar een parkeerplek of aan het lopen van de
parkeerplaats naar de bestemming en vice versa. Zij kunnen hun parkeerduur
redetijk goed inschatten. (Tot 150 metervan bestemming)

F. Langparkerende bezoekers (funshoppers of zakelijke bezoekers) witten comfortabel
en veilig parkeren met goede looproutes naar hun bestemming(en). Zij kunnen hun
verblijfsduur meestaI vooraf niet goed inschatten en dus dienen eventuete
betaalsystemen hierop te anticiperen (betaalwijze, tariefstructuur). Gezien de wat
langere parkeerduur is deze doelgroep vaker bereid om tangere loopafstanden voor
lief te nemen. (tot 250 meter van bestemming)

2. Goede, veilíge en bereikbore parkeerplaatsen dragen bíj aan een posìtìeve
belevìng von de bínnenstad

De parkeerplek is de ptek waar voor veel bezoekers het eerste fysieke contact met
Roosendaal wordt gemaakt. De eerste indruk is goud waard. Roosendaal heeft kwalitatief
en kwantitatief goede parkeerplaatsen. Dit is een kwaliteit van Roosendaal die weinig
ander steden hebben. Door deze kwatiteit te vergroten door bijvoorbeeld thematisering,
aankleding, veraangenaming van de parkeerlocaties wordt de bezoeker een extra beteving
geboden. Wij witten daarom onze parkeervoorzieningen in optimate conditie brengen en
houden en daardoor in kwatiteit onderscheidend laten zijn, waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan het verbeteren van de beleving van de Roosendaatse binnenstad.

3. Parkeren ín het openbaar gebíed is bij voorkeur bestemd voor bewoners en voor
kort bezoek

Bewoners ervaren parkeerdruk op straat door bezoekers van de binnenstad. Vooral in de
avonduren als gevolg van horeca en theater bezoek. De vraag is dus hoe krijgen we de
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bezoeker zo veel mogetijk in de garage. Voor de bezoekers van de binnenstad moet het
parkeren in de parkeergarage een meerwaarde bieden voor het bezoek aan Roosendaal.
Gemak, sfeer, tigging en bereikbaarheid kan de bezoeker verteiden meer gebruik te maken
van de garages. Met regutering op straat kan ook worden voorkomen dat de straat wordt
bezet door niet-bewoners. Door het regime te wijzigen, de tarieven en/of tijden op te
rekken wordt het parkeren op straat door bezoekers ontmoedigd en ontstaat er op straat
meer ruimte voor de bewoners.

4. De goroges zijn prímaír bedoeld voor bezoekers

Bezoekers aan de Roosendaatse binnenstad moeten zo veel mogetijk worden gestuurd naar
de parkeergarages. Deze parkeergarages tiggen centraal t.o.v. de winkel- en horeca
functies in de binnenstad. Parkeergarages zijn in beginsel gebouwd voor het faciliteren
van de bezoekers van de binnenstad. Parkeren is een noodzakelijke en onderscheidende
faciliteit en ondersteunend aan de koers van de binnenstad. Het bieden van voldoende,
kwalitatief goede, veilige en bereikbare parkeerplaatsen draagt bij aan een positieve
beteving van binnensteden.

5. De garages beter benutten

Om de doelgroepen in de juiste omvang op de juiste ptek te laten parkeren en om
optossingen te vinden voor knelpunten op gebied van parkeercapaciteit hanteert de
gemeente Roosendaal het uitgangspunt: eerst benutten, dan bouwen. Dit betekent dat bij
een bepaald capaciteitsknelpunt of een nieuwe ontwikketing die teidt tot extra
parkeerbehoefte niet direct wordt overgegaan tot het onnodig bijbouwen van (ruimte en
geld kostende) parkeerplaatsen. Eerst bestuderen we de mogetijkheid om de bestaande
parkeerplaatsen beter te benutten. Uiteraard onder de voorwaarde dat het resuttaat
beheersbaar is (niet mag leiden tot meer congestie en/of zoekverkeer).ln de daluren
hebben de parkeergarages voldoende capaciteit beschikbaar voor andere doetgroepen,
zoals bewoners of ondernemers. Door hiervoor passende abonnementsvormen aan te
bieden kunnen de beschikbare parkeerplaatsen beter worden benut.

Bij nieuwe ruimtetijke ontwikketingen (bouwinitiatieven) in de binnenstad, kunnen
afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de
parkeergarages beter te benutten. Functionele intensivering van de binnenstad vraagt
doorgaans om extra parkeerptaatsen. ln de meeste geva[len kunnen deze extra
parkeerplaatsen niet binnen de betreffende ontwikketing worden opgetost. Afspraken
tussen de parkeerorganisatie en de ontwikkelaars kunnen daarom zorgen voor verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit en intensivering van het ruimtegebruik in de parkeergarages.

6. Een níeuwe centrumring draagt bij oan beter gebruík van de garages.

De nieuwe centrumring vormt de afbakening van de binnenstad. Het zorgt voor een
heldere, herkenbare, uniforme route tussen de parkeerlocaties. Door de gekozen
rijrichting wordt het in- en uitrijden van de garages vereenvoudigd en soepeler.

7. Pørkeren op kenteken ís de toekomst

Het gebruik van het kenteken als registratiemiddel van het voertuig voor
parkeerdoeleinden opent veel mogetijkheden voor praktische toepassingen. Zo kan het
kenteken worden gebruikt ats unieke identificatie voor het verschaffen van toegang tot
parkeergarages. ln dat geval wordt bij de toegang van de parkeergarage, het kenteken van
het voertuig met een camera gescand waardoor de slagboom zich automatisch opent. Bij
het verlaten van de parkeergarage wordt het kenteken wederom gescand en gaat de
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stagboom ook automatisch omhoog. Daarvoor is wel noodzakelijk dat het voertuig
aangemetd is bij een parkeerprovider zoals dat ook het geva[ is bij 'betparkeren'. Met
deze methode hoeft er in de parkeergarage niet meer te worden afgerekend omdat de
afrekening plaatsvindt via de parkeerprovider die met de gebruiker (met een factuur en
bankafschrijving) afrekent. De gebruiker betaalt daar doorgaans wel een vergoeding voor
aan de parkeerprovider. De voorwaarden daarvoor verschillen per parkeerprovider. De
parkeerprovider rekent het door de gebruiker verschuldigde parkeergetd vervolgens af met
de beheerder van de parkeervoorziening. Met dit systeem wordt het parkeren voor de
gebruikers togistiek en stuk eenvoudiger gemaakt. De garages in Roosendaal zijn in april
2016 attemaal uitgerust met dit toegangssysteem. Het kenteken zal in de toekomst ook
gebruikt kunnen worden voor eventuele parkeerreseryeringssystemen waarbij de gebruiker
met het kenteken ats registratie een parkeerptek kan reseryeren. Verder zal in
toenemende mate ook gebruik gemaakt gaan worden van het kenteken bij de controle van
voertuigen op straat op de betaling van parkeerbelasting.

8. Fìetsporkeren is íntegraal onderdeel van het parkeerbeleíd in de bínnenstad

Met ongeveer 30% van de verplaatsingen van en naar het centrum heeft de fiets een
substantieel aandeel in het verkeerssysteem. A[ deze fietsen moeten, net ats de auto's,
een plek in de binnenstad krijgen. Fietsen door het voetgangersgebied moet zo veel
mogetijk worden voorkomen. Dit betekent dat fietsers aan de randen moeten worden
opgevangen en moeten worden verteid hun fiets daar te statlen. Net als voor het
autoparkeren getdt voor het fietsparkeren dat onderscheid gemaakt wordt naar kort
parkeren en tangparkeren. Kortparkerende fietsers parkeren op straat, nabij de
voetgangersgebieden. Dit is gereguleerd middets het aanbieden van voldoende
parkeervoorzieningen ('nietjes') op daartoe bestemde plaatsen. Fietsers die langer witlen
parkeren worden verleid om in daarvoor geschikte stallingvoorzieningen te parkeren.
lndien uit monitoring van de fiets-parkeersituatie btijkt dat er sprake is van overtast
(btokkades, aantasting gevelbeetd, ophopen zwerffietsen e.d.) dan worden verdergaande
maatregelen getroffen, met als uiterste maatregel een fietsparkeerverbod en handhaving
daarvan.
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6. ACTIES EN MAATREGELEN
De signalen uit de participatie, de geconstateerde trends en ontwikkelingen en de
uitgestippelde beleidskoers leiden tot acties. Hieronder zijn de voorstellen benoemd en
toegelicht.

6.1 Overzicht concrete acties en maatregelen
1. Parkeertarieven: eerlijker en vriendetijker (f januari 2017).

2. lnvoeren (digitate) bezoekersregeling voor bezoek van bewoners (1 januari 2017).
3. Facititeren toyalty-systeem voor ondernemers.
4. Meer woonstraten bestemmen voor vergunninghouders.
5. Vottedig digitate dienstverlening parkeren.

6. Actualisatie en herijking parkeerverwijzing.
7. Verder professionaliseren fietsparkeren.

6.2 toelichting op acties en maatregelen

1. Parkeertarieven: eerlijker en vriendetijker (1 januari 2O17't

We schaffen de automatische tweejaarlijkse verhoging van de parkeertarieven af en
sluiten wij aan op de wensen en geluiden vanuit de participatie om de afrekeneenheid in
de parkeergarages te verkteinen. We kiezen daarbij voor een afrekeneenheid van 30
minuten en trekken daar structureel een bedrag van € 130.000 voor uit. Voor 2017 willen
we het gratis parkeren op koopzondagen continueren.

2. lnvoeren (digitate) bezoekersregeling voor bezoek van bewoners (1 januari
2017l

Daarmee worden vergunninghouders gefacititeerd om voor hun bezoek een parkeerptaats
te betalen met behutp van kentekenregistratie. Getijktijdig zat dan worden voorgesteld
dat de mogetijkheid wordt afgeschaft om in die gebieden nog tanger gebruik te maken van
het instrument'belparkeren'.

3. Faciliterenloyaltysysteemvoorondernemers

'De markt moet het doen'. Ats ondernemers van de binnenstad een toyattysyteem witten
invoeren, waarvan door ondernemers wordt gewenst dat deze met een parkeersysteem
wordt verbonden dan zal het college de raad voorstellen dat de gemeente in dat geval
zorg draagt voor een passende infrastructuur van het parkeersysteem.

4. Meer woonstraten bestemmen voor vergunninghouders

Het cotlege zal een aantal straten met 'gemengd parkeren' omzetten naar
'vergunninghouders, dagkaarten toegestaan' en worden vergunninghouders toegestaan in
straten waar dat nu nog niet het geval is. Bijvoorbeeld: het regime in Motenstraat-oost
wijzigen naar 'gemengd parkeren' (aanpassing aanwijzingsbesluit betaatd parkeren). Deze
ligt buiten de nieuwe centrumring, parkeerdruk ondersteunt de verandering naar
woonfunctie.

5. Vottedigdigitatedienstverleningparkeren

Parkeren op kenteken is de toekomst. Het kenteken is a[ uitgangspunt bij de producten die
worden aangeboden door het parkeerbedrijf. Momenteel worden bewonersvergunningen a[
digitaat verstrekt op geregistreerde kentekens. De vergunningverlening aan bedrijven start
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in het voorjaar van 2016 voor nieuw af te geven vergunningen. Deze digitale werkwijze
maken de producten voor zowel de bewoners, bedrijven, bezoekers, handhavers en het
parkeerbedrijf ktantvriendelijker en draagt daarmee direct bij aan een aantrekketijkere
binnenstad.

6. Actualisatieenherijkingparkeerverwijzing

De realisatie van de nieuwe centrumring teidt tot andere aanrijdroutes vanuit bepaatde
richtingen. De bewegwijzerring moet hierop worden aangepast. Hierbij wordt uitgegaan
van statische bebording. De dynamische 'PRIS' borden langs de weg, met informatie over
het aantal beschikbare vrije plaatsen in en op de diverse parkeerlocaties, worden niet
vervangen en afgebouwd. Nieuwe in-car technieken vervangen op termijn dit systeem.
Naast vooral statische verwijsborden (de automobilist wordt graag 'bevestigd' in zijn
keuzes) is ook het via een open data platform beschikbaar stetlen van actuele parkeer- en
route-i nformatie nodi g.

7. VerderprofessionaliserenFietsparkeren

De tigging van de bestaande statling Markt wordt in het GWP ter discussie gestetd (cf.
Hart voor de Binnenstad). De oplossing wordt gezocht in een tigging meer oostetijk,
buiten/aan de rand van het voetgangersgebied. Het GWP vraagt ook aandacht voor het
aanbrengen van oplaadpunten voor E-bikes. ln eerste instantie in statling Rosetaar.

Met ondernemers in de binnenstad gaat gezocht worden naar het breder inzetbaar maken
van de fietsenstallingen. Hierbij zal worden nagedacht over de openingstijden, de
uitstraling en het multifunctioneler maken van de statlingen, door bijvoorbeeld meer
ruimte te bieden voor commerciële alternatieven in de stallingen. Ondernemers in de
binnenstad zal ook gevraagd worden om financieel- en/of bestuurtijk te participeren in de
realisatie van de fietsvoorzieningen.
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Bijtage I . Vergetijking ontwikkeling parkeertarieven buurgemeenten

Onderstaand, in Tabel 2, is de ontwikkeling van de parkeertarieven in Roosendaal maar ook
in de omliggende gemeenten over de periode 2007 tlm 2016 weergegeven.

Roosendaal

Kernwinketgebied

Schit

Parkeergarages

Dagkaarten

Breda

Centrumzone

Singetzone

Parkeergarages

Dagkaarten
(maaiveld)

Etten-Leur

Tone 2

Zone 3

Parkeergarages

Dagkaarten

Bergen op Zoom

Centrum (straat)

Centrum (ptein)

Schit

Warande

Parkeergarages

Dagkaarten

2007

1,20

0,80

1,20

6,00

2007

1,60

1,00

1,40

2008

1,60

1,00

1,50

6,00

2009

1,60

1,00

1,60

6,00

2010

1,70

1,10

1,70

6,50

2011

1,70

1,10

'1,70

6,50

2011

1,90

2014

1,80

1,20

1,80

8,00

2015

2,00

1,40

1,80

9,50

2016

2,10

1,50

1,80

10,00

2016

2,10

1,30

2,00-
2,50

14,00

2012 2013

1,80 1,80

1,20 1,20

1,80 1,80

00 8,007

2008

1,70

1,10

1,40

2009

1,90

1,10

1,40

2010

1,90

2012

2,00

1,20

2,00

2013

2,00

1,20

2,00

2014

2,00

1,20

2,00

201 5

2,10

1,30

2,00

1,20 1,20

1,60 1,60

7,50 7,50 8,00 16,00 16,00 16,00 14,00 14,00 14,00

2007

1,20

1,00

1,00

5,00

2008

1,20

1,00

1,00

5,00

2009

l,30

1,10

1,10

5,50

2010

1,30

1,10

2010

1 ,50

1,20

1,10

0,50

1,09

8,80

2011

1,40

1,20

2011

1,60

1,26

1,14

0,53

1,14

9,50

2012 2013 2014 2015 2016

1,40 1,60 1,60 1,80 2,00

1,20 1,40 1,40 1,60 1,80

1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 1,60

5,50 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00

2007

X

1,00

1,00

0,50

1,00

8,00

2008

X

1,10

1,00

0,50

1,09

8,80

2009

1,50

1,20

1,10

0,50

1,09

8,80

2012

1,60

1,26

1,14

0,53

1,14

9,50

2013

1,70

1,26

1,14

0,53

1,14

9,50

2014

1,70

1,30

1,20

0,55

1,30

10,00

2015

1,80

1 ,50

1,30

0,60

1,50

10,00

2016

1,80

1 ,50

1,30

0,ó0

1,50

10,00
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