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Op 7 juli 2021 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen om een visie op het parkeren in 

de binnenstad te ontwikkelen. De motie is vertaald in een bestuursopdracht, waarin de volgende 
opgaven waren omschreven: 
• Uitvoering beeldvormend parkeeronderzoek. 

• Onderzoek functioneren blauwe zones. 
• Inzicht in foutparkeerders en waar behoefte is aan handhaving. 
• Onderzoek gebruik parkeerterreinen net buiten de vesting. 
• Inzicht in autobezit binnenstad. 

 
De beeldvormende onderzoeken zijn nu uitgevoerd. Daarin zijn parkeerdruk- en parkeermotieven 
gemeten voor de binnenstad en de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad.  
 
Deze metingen zijn geanalyseerd door Accent adviseurs, er zijn in een eerste technische 
rapportage conclusies op hoofdlijnen geformuleerd.  

 
Conclusies 
Nadere analyses van bijvoorbeeld knelpunten in deelgebieden of doelgroepen kunnen later in het 
proces worden uitgevoerd als uit het bestuur of de omgeving specifieke vragen naar voren 
komen. 

 
De eerste technische conclusies op hoofdlijnen voor de parkeersituatie in de binnenstad zijn:  

• Voldoende vrije parkeercapaciteit op werkdagen in de binnenstad, rekening houdend met 
de beschikbare parkeercapaciteit aan de randen van de vesting; 

• Hogere parkeerdruk op zaterdagmiddag rondom invalswegen en het winkelgebied; 
• Parkeerdruk spreidt zich niet en zorgt in de avonden voor hogere parkeerdruk in 

sommige woonstraten, mensen parkeren graag dicht bij de woning. In enkele 
woonstraten ervaren mensen hoge parkeerdruk, vaak zijn in de directe nabijheid nog 
plaatsen vrij;  

• Parkeerdruk in het zomerseizoen is laag; 
• Op het evenemententerrein aan de rand van de binnenstad is nog ruimte; 
• De meeste bezoekers op zaterdag in het voorjaar. 

 
Afweging oplossingsrichtingen 
Er kunnen verschillende maatregelen getroffen worden om de ervaren parkeerdruk aan te 

pakken. Er blijkt echter enkel sprake te zijn van drukte op een beperkt aantal momenten. 
Ambtelijk advies is om geen maatregelen te treffen. De reden hiervoor is dat de noodzaak 
hiertoe ontbreekt en de flexibiliteit in het parkeren verdwijnt. Er is voldoende parkeergelegenheid 



 

 

beschikbaar en de druk is alleen op momenten hoog. Invoering van vergunninghoudersparkeren 
of verschillende regimes betekenen een administratieve last voor de gemeentelijke organisatie.  
Daarnaast is handhaving nodig om het systeem goed te laten werken. Vooral omdat we hier op 
dit moment geen technische noodzaak voor zien, raden we maatregelen nu nog af. 
 
 
We adviseren gemeente Voorne aan Zee in gesprek te gaan met stakeholders. Op basis van die 

gesprekken kan meer duiding aan de beleving worden gegeven. De objectieve metingen kunnen 
de basis vormen bij de gesprekken over die beleving.  
 
 
De rapportage wordt als bijlage aan deze Raadsinformatiebrief aan u aangeboden en doorgezet 
naar de raad van de gemeente Voorne aan Zee.  

 

Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met Bram Louwers en 
of Arno Wijshake. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Brielle 

namens dezen, 
 
 
 
De secretaris,     de burgemeester 
 

  

N. van Waart G.G.J. Rensen 
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