
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES – DE MAN (BURGER OP 1), JEROEN RIJSDIJK (PvdA) 
EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE PILOT BLAUWE PARKEERZONE OP DE 
BETAALDE STRAATPARKEERPLAATSEN IN HET CENTRUM 
 
Voorgesteld: 2 juli 2020 
 
Nr. 2020 -  61 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
nr.113337, agendapunt 9, tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Centrum 2035; 

overwegende dat:  
 

1. in het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt gestreefd naar het terugdringen van betaald parkeren;  
2. het centrum van Ridderkerk diverse betaalde straatparkeerplaatsen en parkeergarages kent waarvan de 

parkeergebieden en de parkeergarage Koningshof (gedeeltelijk) in eigendom zijn van de gemeente; 
3. de BIZ Winkelhart op 19 mei 2020 een brief naar het college heeft gestuurd, waarin wordt gevraagd om 

een pilot ‘blauwe parkeerzone’ in het centrum op de betaalde straatparkeerplaatsen;  
4. consumenten in deze blauwe zone gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 2 á 3 uur) kosteloos kunnen 

parkeren;  
5. de BIZ Winkelhart hoopt dat dit consumenten stimuleert om lokaal hun boodschappen en andere 

aankopen te (blijven) doen en hiermee toch het parkeren te reguleren; 
6. in het Ontwikkelperspectief Centrum 2035 slechts is opgenomen dat in het centrumgebied zelf het 

parkeren gereguleerd blijft (pagina 62);  
7. de opbrengsten van het betaald straatparkeren in 2019 € 374.500 bedroegen;  
 
is van mening dat: 
  
a. winkeliers het door de COVID-19 crisis bijzonder lastig hebben en Ridderkerk gebaat is bij een levendig 

winkelcentrum met voldoende winkelaanbod; 
b. met een pilot meer inzicht kan worden verkregen in de voor- en nadelen van kosteloos parkeren op de 

betaalde straatparkeerplaatsen in het centrum door middel van een blauwe parkeerzone; 
 
verzoekt het college om de raad een voorstel te doen ter behandeling in zijn vergadering van  
17 september 2020 voor de opzet en uitvoering van een pilot ‘blauwe parkeerzone’ op de betaalde 
straatparkeerplaatsen in het centrum voor de duur van een jaar, bij het opstellen van dat voorstel de Stichting 
BIZ Winkelhart en haar deelnemers, inclusief de exploitanten van de parkeergarages en de 
vastgoedeigenaren, op passende wijze te betrekken en daarbij in ieder geval aan te geven:  
a. wat de kosten zijn van de pilot;  
b. wanneer met de pilot kan worden gestart; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Petra van Nes – de Man,  Jeroen Rijsdijk,   Karin Kayadoe, 
Burger op 1     PvdA   Leefbaar Ridderkerk 
 

Aangenomen Verworpen  

Stemverhouding:  
Tegen 20: VVD, GroenLinks, CDA, Los, Van der Linden, ChristenUnie, D66, SGP, Partij 18PLUS.  
Voor 9: Van Vliet, Kloos, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA. 


