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Onderwerp: Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015, Module Parkeren 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de Module Parkeren van het Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015 vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Op 16 december 2002 heeft u ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot een 
geactualiseerd verkeersplan voor Ridderkerk. Afgesproken is dat de opbouw van het nieuwe 
verkeersplan modulair is.  
De Modules Openbaar Vervoer (2003), Verkeersveiligheid (2004), en Langzaam Verkeer (2009) 
zijn inmiddels uitgewerkt en door u vastgesteld.  
De Module Bereikbaarheid is meegenomen in de Structuurvisie Ridderkerk (2009). 
In 2009 heeft u gevraagd om de uitwerking van de Module Parkeren. Voor het opstellen van de 
Module is opdracht verstrekt aan een extern adviesbureau. 
 
3. Aspecten 
Parkeren in Ridderkerk moet optimale ondersteuning leveren aan alle activiteiten (gericht op 
bewoners, bezoekers en werknemers/ondernemers) die in Ridderkerk plaatsvinden. De kaders 
over bereikbaarheid en leefbaarheid uit de Structuurvisie Ridderkerk zijn hierin leidend. 
De Module Parkeren geeft, als basis voor het gemeentelijke parkeerbeleid, een meerjarenvisie op 
parkeren tot 2020.  
De parkeervisie maakt onderdeel uit van de Module Parkeren. Deze visie is opgesteld om richting 
te geven aan het parkeerbeleid in Ridderkerk voor de komende tien jaar.  
 
De Module is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 een parkeervisie die op hoofdlijnen de richting geeft aan het parkeerbeleid in Ridderkerk 
de komende tien jaar; 

 een vertaling van de parkeervisie naar oplossingsrichtingen en bijhorende beleidsregels; 

 een uitwerkingsprogramma waarin oplossingsrichtingen/maatregelen worden vertaald naar 
acties voor de komende vijf jaar. 

 
Bij het vaststellen van de parkeervisie is onderstaand aandachtpunt van belang: 

 de parkeergarages Ridderhof en Jorishof worden commercieel geëxploiteerd, door 
respectievelijk Q-park en Interparking. De parkeergarage Koningsplein wordt samen met 
Interparking door de gemeente Ridderkerk op gelijkwaardige basis geëxploiteerd. De 
parkeervisie gaat uit van een optimale verdeling door afstemming van parkeertarieven voor 
straat- en garageparkeren en een stapsgewijze stijging van de parkeertarieven. Daar moet 
de kanttekening bij gemaakt worden dat de gemeente Ridderkerk geen directe invloed 

heeft op de parkeertarieven in de commerciële parkeergarages.   
 

Bij het opstellen van de Module Parkeren is een participatietraject gevolgd.  
Er is overleg gevoerd met: 
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 de gemeentelijke begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep bestaat uit diverse 
vakspecialisten van de gemeente Ridderkerk alsmede de verkeersadviseur van de 
regiopolitie; 

 het parkeerpanel. In dit panel namen diverse afgevaardigden van belangengroepen in 
Ridderkerk zitting. De belangengroepen zijn: alle wijkoverleggen, de gehandicaptenraad 
Ridderkerk en de winkeliersverenigingen. Een overzicht van wat er met de input van het 
parkeerpanel is gedaan is ook terug te vinden in bijlage 1c van de Module Parkeren;  

 de bewoners. Zij  waren in de gelegenheid gesteld om tijdens een parkeermarkt hun 
opmerkingen, ideeën en reacties over het parkeren in Ridderkerk te geven. De 
parkeermarkt werd georganiseerd door de gemeente Ridderkerk. 

 
De uitkomsten van deze overleggen zijn te vinden in bijlage 1 van de Module Parkeren. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In het uitvoeringsprogramma is een uitgebreid overzicht opgenomen van maatregelen voor de 
komende vijf jaar. De maatregelen zijn voorzien van een kostenraming en uitvoeringstermijn. De 
maatregelen zijn nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting. 
Indien u besluit in te stemmen met de Module Parkeren en het daarbij horende 
uitvoeringsprogramma, kunnen deze maatregelen betrokken worden bij het opstellen van de 
Kadernota 2012 (wensen nieuw beleid). Op dat moment zult u moeten afwegen en beslissen of de 
voorgestelde maatregelen daadwerkelijk worden begroot en kunnen worden uitgevoerd.  
 
De Module Parkeren ligt ter inzage bij de raadsgriffie. Tevens is de module te raadplegen op de 
gemeentelijke website www.ridderkerk.nl onder Politiek en bestuur>gemeenteraad en commissie>  
vergaderstukken. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Zie: “Aanpak/Uitvoering”. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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