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ONDERWERP    

Reactie college op initiatiefvoorstel POV, PvdA, SGP, VVD en LPV inzake parkeren Zeemanserve 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 30 november 2017 is het parkeerbeleidsplan Vlissingen “Vlissingen staat niet stil” door de 
gemeenteraad vastgesteld. Sinds 1 januari 2018 gelden dan ook de nieuwe beleidsregels 
zoals opgenomen in dit parkeerbeleid. Één van de onderdelen betreft de beperking van de 
parkeerduur naar één uur op parkeerterrein Zeemanserve. De reden hiervoor is tweeledig. 
Allereerst is dit ingevoerd om meer parkeergelegenheid te bieden op maaiveld voor 
kortparkerende bezoekers aan de binnenstad voor de snelle boodschap (supermarkt, bakker, 
slager, drogist, product afhalen etc.). Ten tweede worden langparkerende bezoekers aan de 
binnenstad gestimuleerd om te parkeren in de parkeergarages. Een goedkoper alternatief voor 
langparkeerders waarbij pas achteraf hoeft te worden betaald en de bezoeker niet hoeft te 
letten op de tijd. Bijkomend voordeel is dat deze beleidsmaatregel een positief effect kan 
hebben op de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages, doordat meer langparkerende 
bezoekers kiezen voor de parkeergarages midden in de binnenstad.   
 
Parkeren op Zeemanserve 
Sinds de invoering van het parkeerbeleid per januari 2018 is er vanuit ondernemers uit de 
binnenstad vooral reactie geweest over het kortparkeren op Zeemanserve. De reacties 
hebben geleid tot een formele brief vanuit de VOC en een motie die op 15 maart 2018 is 
aangenomen in de gemeenteraad met als opdracht: “draagt het college op om binnen 
afzienbare tijd de parkeertijd op de Zeemanserve aan te passen en te veranderen van één uur 
naar drie uur”. In de motie wordt het stimuleren van het langparkeren, ondersteund. Het 
college heeft tot op heden nog niet aangegeven op welke wijze ingegaan  wordt op deze 
motie, maar als reactie op eerder ingediende vragen heeft het college aangegeven onderzoek 
te doen naar de daadwerkelijke parkeersituatie na invoering van deze beleidsmaatregel. Het 
rapport met betrekking tot dit parkeeronderzoek is onlangs bekend geworden, waardoor het 
niet mogelijk was om u hier eerder over te informeren. Op 9 april 2018 is door de fracties van 
POV, PvdA, SGP, VVD en LPV een initiatiefvoorstel opgesteld om de parkeerduur op het 
parkeerterrein Zeemanserve te veranderen van één uur (zoals nu in het parkeerbeleidsplan is 
opgenomen) naar drie uur.  
 
Resultaten parkeeronderzoek binnenstad  
Het parkeeronderzoek in de binnenstad is uitgevoerd en gerapporteerd door advies- en 
onderzoeksbureau Mobycon. Het uitgevoerde parkeeronderzoek kent twee componenten. 
Allereerst is de parkeerdruk in de hele binnenstad van Vlissingen (aantal geparkeerde auto’s 
ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen) gemeten op zaterdag 10 maart, dinsdag 13 maart 
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en vrijdag 16 maart 2018. Hieruit is te zien wat het aantal parkeerders is en hoe de spreiding 
van de parkeerdruk in de binnenstad zich manifesteert. Daarna is een vergelijking gemaakt 
met een identiek uitgevoerd parkeeronderzoek voorafgaand aan de invoering van het nieuwe 
parkeerbeleid (Datacount, parkeeronderzoek Vlissingen winterperiode 2014). 
 
De conclusie uit het parkeeronderzoek: “De verschillen tussen het onderzoek uit 2014 en 2018 
zijn over het algemeen klein. Het invoeren van de parkeerduurbeperking bij de Zeemanserve 
lijk een licht effect te hebben waarbij de gemiddelde parkeerdruk iets is gedaald. Op 
totaalniveau is het verschil relatief klein en kan niet worden vastgesteld of dit een relatie heeft 
met het invoeren van de parkeerduurbeperking van de Zeemanserve.  Bij het vergelijken van 
de parkeerdruk tussen het onderzoek van 2014 en 2018 moet rekening worden gehouden dat 
een parkeerdrukmeting een momentopname is. De periode van het huidige parkeeronderzoek 
(2018) is maart en van het parkeeronderzoek in 2014 is dat december. Effecten als het gebruik 
van de fiets of lopen kunnen invloed hebben in het vergelijken van de onderzoeksresultaten.”  
 
Het college ontraadt het initiatiefvoorstel en de motie 
Het college ontraadt de gemeenteraad om het initiatiefvoorstel aan te nemen en de eerder 
ingediende motie om de parkeerduur op Zeemanserve te verruimen naar drie uur,  uit te 
voeren. In de motie van 15 maart 2018 is bij de overweging aangegeven dat de indieners het 
stimuleren van het langparkeren in de parkeergarages en op de Koningsweg ondersteunen en 
dat kortparkeren in de binnenstad van essentieel belang is voor de binnenstadsondernemers. 
Met de uitgevoerde beleidsmaatregel om de parkeerduur op parkeerterrein Zeemanserve te 
beperken tot één uur, geeft het college hier nadrukkelijk uitvoering aan. Uit het 
parkeeronderzoek is geenszins gebleken dat de parkeerdruk rond de binnenstad en daarmee 
het aantal autobezoekers aan de binnenstad significant is afgenomen. Wel heeft een lichte 
wijziging in de spreiding van de parkeerdruk over de aanwezige parkeercapaciteit 
plaatsgevonden. Het fietsgebruik kan een effect zijn op de resultaten. Deze bevindingen 
sluiten aan op de landelijke effecten (bijv. onderzoeksstudies Erasmus Universiteit en 
kennisinstituur CROW) die laten zien dat sturend parkeerbeleid geen noemenswaardig effect 
heeft op de aantrekkelijkheid van binnensteden. Sfeer, winkelaanbod, uitstraling, algehele 
bereikbaarheid en vindbaarheid van parkeerplaatsen zijn hierin een meer bepalende factor. 
 
Collegevoorstel: parkeerduur Zeemanserve verruimen naar 2 uur 
De voorgestelde drie uur parkeren op parkeerterrein Zeemanserve is een te lange parkeerduur 
om het kort bezoek op Zeemanserve te faciliteren en het gebruik van de parkeergarages (en 
andere parkeerterreinen) beter te benutten voor langparkeren. Dit ondergraaft de hiervoor 
genoemde overwegingen uit de eerder ingediende motie die aanhaken op het op 30 november 
2017 vastgestelde parkeerbeleid. Omwille van diverse signalen uit de gemeenteraad en de 
binnenstadsondernemers en op basis van argumenten als gastvrijheid richting bewoners en 
bezoekers, het behoud van een gezonde parkeerexploitatie en het niet significant wijzigen van 
de parkeerdruk, heeft het college besloten de parkeerduur op parkeerterrein Zeemanserve te 
verruimen naar 2 uur.  
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Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


