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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) EN LAURENS FRANZEN (ECHT 
VOOR RIDDERKERK) INZAKE PILOT KOSTELOOS PARKEREN IN DECEMBER 
 
Voorgesteld: 2 november 2017 
 
Nr. 2017 –  138 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4A, over de 2

e
 Tussenrapportage 2017; 

 
 
overwegende dat: 
 
1. de gemeente met winkeliers en andere betrokken partijen in gesprek is over maatregelen om het 

winkelcentrum ook in de toekomst levendig en vitaal te houden; 
 
2. momenteel onderzoek wordt gedaan naar het parkeergedrag van bezoekers van het 

(winkel)centrum; 
 
3. het centrum van Ridderkerk diverse betaald parkeergebieden en parkeergarages kent en de 

parkeergebieden en de parkeergarage Koningshof in (gedeeltelijk) eigendom van de gemeente 
zijn;  

 
4.  kosteloos parkeren mogelijk meer bezoekers naar het winkelcentrum trekt en daarmee een 

positief effect heeft op de omzet van winkeliers; 
 
5.  de gemeentelijke baten uit betaald parkeren gemiddeld € 33.000 per maand zijn; 
 
is van mening dat met een pilot meer inzicht kan worden verkregen in de effecten van kosteloos 
parkeren in het winkelcentrum;  
 
verzoekt het college om: 
 
a. in december een pilot te houden waarbij kosteloos kan worden geparkeerd op de parkeerplaatsen 

die in het (gedeeltelijk) eigendom van de gemeente zijn;  
 
b. de effecten daarvan mee te nemen in het onderzoek naar het parkeergedrag van bezoekers van 

het (winkel)centrum; 
 

c. de raad in het eerste kwartaal van 2018 over de uitkomsten van het onderzoek te informeren;  
 

d. de financiële consequenties  van circa € 33.000 voor het jaar 2017 mee te nemen bij de 
vaststelling van de rekening 2017; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Jeroen Rijsdijk (PvdA)  Laurens Franzen (Echt voor Ridderkerk) 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding/hoofdelijke stemming. 
Tegen 20: Kardol, Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof, A. van Nes, G.J. van Nes, Parren, 
Piena, Ros, Rottier, Van der Spoel, Alkema, Berkhout, Breeman, Van der Duijn Schouten, Van 
Eijsden, Fräser, Van der Geest, Ipskamp. 
Voor 7: Van der Linden, Los, Van Nes-de Man, Ripmeester, Rijsdijk, Van Vliet, Franzen. 

 


