
 

 

 

Artikel 34 vragen naar aanleiding van de Parkeerdruk Stenenbeer. Vervolg. 

 

3 mei 2019 heeft de VVD-fractie vragen t.a.v. de parkeerdruk Stenenbeer ingediend. 
19 juni 2019 heeft de VVD-fractie de vragen en antwoorden ontvangen. 
 
Aangezien de VVD-fractie niet tevreden was met de antwoorden, is aangegeven dat er een 
vervolg zou komen op de vragen. 
 
Vraag 1: 
De bebouwingsdichtheid wordt hoger als het parkeerterrein Stenenbeer verdwijnt vanwege 
nieuwe bebouwing. De nieuw te bouwen woningen zullen eigen parkeerplaatsen krijgen. Het 
parkeerterrein aan de Stenenbeer verdwijnt. Voor de huidige gebruikers (bewoners, 
parkerende bezoekers en ondernemers) van het terrein moet een alternatief worden 
gezocht. 
Is er al zicht op een alternatieve parkeergelegenheid voor het overvolle parkeerterrein aan 
de Stenenbeer? 
Zo ja, kunt u dit duiden? 
Zo nee, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om een alternatief te bedenken? 
Voor omwonenden is dit van belang. Het parkeerterrein is nu al te klein voor het aantal 
vergunningen dat is uitgegeven. 
 
Vraag 2: 
Is het mogelijk dat betaald parkeerders niet meer parkeren op het parkeerterrein van de 
Stenenbeer, maar elders op het parkeerterrein aan de Koningsbrug? 
Dit zou de parkeerdruk voor de vergunninghouders van de Stenenbeer verlagen. 
Graag uw antwoord en motivatie. 
 
Vraag 3: 
De parkeerdruk wordt mede verhoogd door de gasten van de Airbnb's in de binnenstad. 
Is het mogelijk om hier op te sturen? Dus gasten van de Airbnb's niet meer parkeren op het 
parkeerterrein Stenenbeer. 
Graag uw antwoord en motivatie. 
 
Fractie VVD 
Tamara Vork-Ritter 
Albert van der Giessen 
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ONDERWERP
Antwoordbrief aanvullende artikel 34 vragen parkeerproblemen Stenenbeer e.o.

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 mei 2019 heeft uw fractie artikel 34 vragen ingediend over de parkeerdruk op het
parkeerterrein de Stenenbeer. Op 19 juni 2019 hebben wij uw vragen beantwoord. Naar 
aanleiding van deze beantwoording heeft u op 23 augustus 2019 aanvullende vragen gesteld. 
In deze brief leest u onze beantwoording. 

Vraag 1:
Is er al zicht op een alternatieve parkeergelegenheid voor het overvolle parkeerterrein aan 
de Stenenbeer? Zo ja, kunt u dit duiden? Zo nee, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om 
een alternatief te bedenken? Voor omwonenden is dit van belang. Het parkeerterrein is nu al 
te klein voor het aantal vergunningen dat is uitgegeven.

Ons antwoord:
Op dit moment hebben wij nog geen zicht op een geschikt alternatief in de omgeving
Stenenbeer. Wij onderzoeken meerdere opties. Mogelijk moet er ook een combinatie aan 
maatregelen getroffen worden om de Stenenbeer te compenseren. Bij verschillende opties 
hebben we ook te maken met externe partijen. Het is hierdoor lastig te zeggen wanneer er 
duidelijkheid is over een alternatief. We hebben uw raad toegezegd volgend jaar het 
parkeerbeleid te evalueren. Wij streven ernaar om voor deze tijd een alternatief te hebben 
zodat we mogelijk noodzakelijke aanpassingen in het beleid kunnen meenemen in de 
evaluatie parkeren. 

Vraag 2:
Is het mogelijk dat betaald parkeerders niet meer parkeren op het parkeerterrein van de 
Stenenbeer, maar elders op het parkeerterrein aan de Koningsbrug?
Dit zou de parkeerdruk voor de vergunninghouders van de Stenenbeer verlagen.
Graag uw antwoord en motivatie.

Ons antwoord:
Op dit moment is het geen mogelijkheid om betaald parkeren te onttrekken aan het 
parkeerterrein Stenenbeer . De combinatie van betaald- en vergunningparkeren op de 
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Stenenbeer is een uitwerking van het parkeerbeleidsplan. Wanneer we hier wijzigingen in 
willen aanbrengen moeten we dit ook afstemmen met verschillende belanghebbenden. Dit 
past wel in het traject dat we volgend jaar doorlopen met de evaluatie van het parkeerbeleid.  

Vraag 3:
De parkeerdruk wordt mede verhoogd door de gasten van de Airbnb's in de binnenstad.
Is het mogelijk om hier op te sturen? Dus gasten van de Airbnb's niet meer parkeren op het 
parkeerterrein Stenenbeer.

Ons antwoord:
Gasten van de Airbnb’s kunnen niet over een parkeervergunning beschikken. Als deze 
bezoekers de parkeerdruk dus verhogen parkeren ze hier met een bezoekerspas of buiten de 
tijden van betaald parkeren. Dit kunnen we met de huidige regelingen niet beperken of 
verbieden. Op dit moment hebben wij nog niet inzichtelijk welke doelgroepen er allemaal 
gebruik maken van het parkeerterrein Stenenbeer en hoe dit verhoudingsgewijs is verdeeld. 
Voor de komende evaluatie zullen we dit verder onderzoeken. Deze informatie is noodzakelijk 
om passende maatregelen voor te stellen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee 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
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