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Collegenota 
 
 

Aan burgemeester en wethouders 

 
   Datum 
Documentnummer 2015.0.036.062 

 

   
     
Zaaknummer 2015-03-01987    
     
Datum 13-04-2015 Portefeuillehouder 

Mink 
 

    
Vertrouwelijk nee 
     
Cluster Beleid en Regie In CMO Nee  
     
Ambtenaar Tonny Slieker In college  21-04-2015 

     
Telefoonnummer 026 3773538    

     
Onderwerp 
 

Invoering parkeerregulering 
Nieuwe Kadekwartier 

Voorstel in raad   
   
Genoemde data fataal   

 
Beslispunten 

 
1. Te starten met de uitvoering van het eerder genomen besluit tot invoering betaald parkeren in het gebied 

Nieuwe Kadekwartier; 
2. Nu te beginnen in het gedeelte met nieuwbouw, bezuiden de Broekstraat; 
3. De nog niet gereguleerde delen van de Van Verschuerbuurt hierop aan te laten sluiten, pas als daar 

vanuit de wijk vraag naar is; 
4. De raad hierover met bijgevoegde raadsbrief te informeren. 

 
Korte toelichting / samenvatting 

 
In het Nieuwe Kadekwartier vindt een transformatie plaats van bedrijvigheid naar wonen. Na de sanering van 
het voormalig gasfabriekterrein van de afgelopen jaren, neemt het aantal nieuwe woningen en daarmee het 
aantal bewoners toe. Om voor de nieuwe bewoners in het gebied parkeeroverlast van langparkeerders, 
werkers in de binnenstad en het bestuurskwartier, te voorkomen wordt voorgesteld te beginnen met het 
reguleren van parkeren. Voorafgaand aan het bouwen van de woningen is met de ontwikkelaar, in dit geval 
Stichting Volkshuisvesting Arnhem, al overeengekomen dat in het gebied parkeerregulering wordt ingevoerd 
wanneer nieuwe bewoners zich er gaan vestigen. Met de reeds opgeleverde woningen aan de T.J. 
Witteroosstraat en de binnenkort op te leveren woningen aan de Ampèrestraat is dat moment inmiddels 
aangebroken. 
Tegelijkertijd met het reguleren van parkeren voor nieuwe bewoners kan tegemoet gekomen worden aan het 
verzoek van de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). De StAB heeft de wens geuit voor 
parkeerregulering in de Veilingstraat binnen dezelfde wijk. Voor de zittende, blijvende bedrijven hier is de 
openbare parkeergelegenheid nauwelijks beschikbaar voor bezoekers door langparkeerders uit de omgeving. 
Hierdoor staat het economisch functioneren onder druk. 
 
In het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2015 (besluit van 23-12-2014) is het gebied Nieuwe Kadekwartier, het 
gebied begrensd door de Nieuwe Kade, de Ooststraat, de Westervoortsedijk, de Rietgrachtstraat, de 
Boulevard Heuvelink, de Van Oldenbarneveldtstraat tot de rivier de Rijn met inbegrip van alle genoemde 
straten maar met uitzondering van de Boulevard Heuvelink, al opgenomen. Daarmee wordt voor Nieuwe 
Kadekwartier de mogelijkheid geboden om tot uitvoering over te gaan van parkeerregulering. Daarvoor is 
slechts nog nodig het gebied te voorzien van parkeerapparatuur. Uiteindelijk leidt dit tot een groter 
aaneengesloten gebied met betaald parkeren met de mogelijkheid van een vergunning voor aanwonenden en 
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bedrijven, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur tegen het lage uurtarief (nu €1,75). 
 
Nu is begin dit jaar gestart met invoeren van betaald parkeren aan het Van Verschuerplein. Draagvlak voor 
invoeren van betaald parkeren voor de Broekstraat en het noordelijker deel van het Nieuwe Kadekwartier, 
buiten het Van Verschuerplein, was er toentertijd niet. Met het voorstel dat nu voor ligt besluit u dan ook om te 
starten met betaald parkeren ten zuiden van de Broekstraat. Om uiteindelijk een groter aaneengesloten 
gebied met een gelijk parkeerregime te krijgen, wordt voorgesteld om de Broekstraat en andere nog niet 
gereguleerde delen van de Van Verschuerbuurt pas aan te laten sluiten als daar vanuit de wijk vraag naar is.  
 
Invoering van betaald parkeren is uw bevoegdheid, u honoreert de wens van de belanghebbenden en u 
handelt conform de opdracht van de raad om bij de aanpak van parkeerproblematiek maatwerk te bieden in 
de wijk en u informeert de raad daarover. 
 

Te kopiëren stukken voor het college  Ter inzage te leggen stukken voor het college 

   
Raadsbrief 
Kaartje Nieuwe Kadekwartier 
Kosten-batenanalyse parkeerbedrijf 
 

  

   
   

Te kopiëren stukken voor gemeenteraad:   Ter inzage te leggen stukken voor gemeenteraad:  

   
 Raadsbrief   
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Toelichting op het voorstel 
 
1. Aanleiding / Probleemstelling 
Aanleiding voor dit voorstel is de ontwikkeling van de woningbouw op het voormalig gasfabriekterrein binnen 
het Nieuwe Kadekwartier. Met de ontwikkelaar van de nieuwbouw (woningen) in het gebied is voorafgaand 
aan de realisatie al overeengekomen dat parkeerregulering zal worden ingevoerd met de komst van de 
eerste bewoners. Om te voorkomen dat ook nieuwe bewoners overlast gaan ondervinden van werkers in de 
binnenstad is parkeerregulering nu gewenst. Daarbij komt dat een deel van de bewoners het eerste jaar nog 
niet kan beschikken over eigen parkeergelegenheid; die aanleg wordt na een volgende bouwblok pas 
mogelijk. 
Tegelijkertijd wordt parkeerproblematiek in het Nieuwe Kadekwartier in de Veilingstraat, die bedrijven 
ervaren, aangepakt door invoering van parkeerregulering. 
 
2. Doel 
Het doel van gereguleerd parkeren in de wijken rond de binnenstad is tweeledig: 1) verdelen van de schaarse 
parkeerruimte en 2) weren van wijkvreemde parkeerders. In opdracht van de raad werkt u aan maatwerk per 
wijk. 
 
3. Argumenten 
Voor het nieuwe woongebied is de ontwikkelaar (Volkshuisvesting) voorstander van invoeren 
parkeerregulering; nieuwe bewoners hebben daarna geen overlast van wijkvreemde parkeerders. 
Tegelijkertijd wordt de schaarse parkeerruimte zo goed mogelijk verdeeld. De StAB heeft namens de 
bedrijven die in het gebied blijven, vooral rondom Veilingstraat, gepleit voor invoering van parkeerregulering. 
Uiteindelijk ontstaat voor het gehele Nieuwe Kadekwartier een groter aaneengesloten gebied met hetzelfde 
parkeerregime. Omdat rondom het Van Verschuerplein in enkele straten nog geen draagvlak was wordt daar 
nu niet overgegaan tot invoeren van betaald parkeren. Pas als er vanuit de wijk voor die straten behoefte aan 
is, wordt daar overgegaan tot invoeren van betaald parkeren. 
 
Het voorstel is om een tarief van €1,75 te hanteren omdat deze locatie niet concurreert met de binnenstad en 
het parkeerprobleem zich hier vooral manifesteert door het parkeren van werknemers en bezoekers van de 
kantoren in het bestuurskwartier (Eusebiushof, Prinsenhof). Om diezelfde reden stellen wij ook voor om 
betaald parkeren van kracht te laten zijn van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.  
Gelet op de verhouding tussen het aantal adressen en het aantal aanwezige parkeerplaatsen stellen wij voor 
dat ten zuiden van de Broekstraat per huishouden/bedrijf maximaal een vergunning mag worden afgegeven 
(onder aftrek van parkeergelegenheid op eigen terrein) met daarbij de mogelijkheid om een 
bezoekersvergunning aan te schaffen. Voor het deel ten noorden van de Broekstraat, inclusief Broekstraat en 
Van Verschuerplein geldt nu ook maximaal een parkeervergunning met daarbij de mogelijkheid om een 
bezoekersvergunning aan te schaffen.  
 
Door deze vorm van parkeerregulering toe te passen zijn wij van mening dat de (nieuwe) aanwonenden en 
bedrijven in het gebied geen overlast meer hebben van wijkvreemde parkeerders en dat we de schaarse 
parkeerruimte zo goed mogelijk verdelen.  
 
4. Financiën 
De invoering van de voorgestelde parkeerregulering in Nieuwe Kadekwartier levert lasten en baten op (zie 
ook de bijgevoegde kosten-batenanalyse). De lasten zijn de levering, het plaatsen en het onderhouden van 
de parkeerautomaten, verkeersborden en civieltechnische werkzaamheden, het handhaven en 
administratieve zaken. De baten zijn de opbrengsten van extra parkeervergunningen, de inkomsten van de 
parkeerautomaten, de naheffingsaanslagen en de opbrengsten van de bezoekersvergunningen. 
 
Het resultaat van de kosten en opbrengsten, volgens de bijgevoegde kosten-batenanalyse van het 
Parkeerbedrijf, is een neutraal saldo. Wij zullen u deze financiële mutatie in het eerstvolgende 
verzamelbesluit voorleggen. 
 
5. Risico’s 
Er zijn geen risico's. 
 
6. Uitvoering en evaluatie 
Na de besluitvorming wordt de wijk geïnformeerd over het genomen besluit. Ook bewoners van de straten 
rondom het Van Verschuerplein die in eerste instantie niet worden voorzien van betaalautomaten. Als 
bewoners van deze straten alsnog willen aansluiten dan kan dat. Is die behoefte er niet direct, dan wordt in 
deze straten pas gestart met uitvoering als er behoefte aan is. Vervolgens worden eerst in de nieuwe straten 
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en rondom de bestaande bedrijven parkeerautomaten en de noodzakelijke borden geplaatst. Na invoering 
volgt altijd een eerste periode van waarschuwen. Daarna worden naheffingsaanslagen opgelegd. 
 
 

Communicatieparagraaf 
 

Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Zo ja, met wie en hoe? 

 
Ja. Met Stichting Volkshuisvesting Arnhem, de woningontwikkelaar, met StAB, namens de bedrijven en met 
het wijkplatform. 
 
Zijn er direct belanghebbenden die geïnformeerd moeten worden, voordat de media worden 
geïnformeerd? Zo ja, hoe gebeurt dit? 
 
Ja, het wijkplatform is op 2 april geïnformeerd. De wijk wordt met een artikel in de Rijnreporter geïnformeerd 
(verschijning tweede helft april).  
 

Is er naast openbaarmaking in het persgesprek ook een persbericht nodig? (Zo ja, bijvoegen) 

 

Ja. 
 
Is naast het persgesprek en persbericht nog een andere wijze van bekendmaking nodig? Zo ja, 
waaruit bestaat die?  

 
Na uw besluit gaat er een brief uit naar de aanwonenden en bedrijven binnen het gebied Nieuwe 
Kadekwartier. Hierin worden zij op de hoogte gebracht van de invoering van betaald parkeren. Ook bewoners 
van de straten rondom het Van Verschuerplein waar tot nu toe geen betaald parkeren is worden 
geïnformeerd. Er kan nu alsnog worden aangesloten bij het betaald parkeren. Is die behoefte er niet, dan 
wordt in deze straten pas gestart met uitvoering als die behoefte er wel is.  
Bewoners en bedrijven in het gebied met betaald parkeren krijgen de mogelijkheid om een 
parkeervergunning en evt. bezoekersvergunning aan te schaffen.  
 

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? 

 
Nee.  
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Geachte voorzitter en leden, 
 
Wij informeren u over ons besluit van 21 april 2015, 

1. over de invoering van betaald parkeren (laag tarief) in het Nieuwe Kadekwartier met de 
mogelijkheid voor de aanwonenden om een parkeer- en bezoekersvergunning aan te schaffen;  

2. de financiële mutaties terzake mee te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit, welke u ter 
formele besluitvorming wordt voorgelegd. 

 
Aanleiding / Probleemstelling 

Aanleiding voor dit voorstel is de ontwikkeling van de woningbouw op het voormalig gasfabriekterrein 
binnen het Nieuwe Kadekwartier. Nu het Nieuwe Kadekwartier meer vorm krijgt als woongebied 
ontstaat daar ook de behoefte het parkeren te reguleren. Het aantal nieuwe woningen neemt toe, en 
daarmee ook het aantal bewoners. Inmiddels zijn ateliers en woningen aan het Transformatorplein en 
woningen aan de T.J. Witteroosstraat opgeleverd. Binnenkort volgen woningen aan de Ampèrestraat. 
Met de ontwikkelaar van de nieuwbouw in het gebied, Stichting Volkshuisvesting Arnhem, is 
voorafgaand aan de realisatie al overeengekomen dat parkeerregulering zal worden ingevoerd met de 
komst van de eerste bewoners. Om te voorkomen dat ook nieuwe bewoners overlast gaan 
ondervinden van werkers in de binnenstad is parkeerregulering nu gewenst. Daarbij komt dat een deel 
van de bewoners het eerste jaar nog niet kan beschikken over eigen parkeergelegenheid; die aanleg 
wordt na een volgende bouwblok pas mogelijk. 
Tegelijkertijd wordt de parkeerproblematiek in het Nieuwe Kadekwartier in de Veilingstraat aangepakt 
door invoering van parkeerregulering. Bedrijven ondervinden veel overlast van werkers in de 
binnenstad die bij de bedrijven in de straat de hele dag parkeren. Voor bezoekers is er geen 
parkeerplaats vrij; het ondernemen in deze buurt staat daarmee onder druk. 
  
Doel 

Het doel van gereguleerd parkeren in de wijken rond de binnenstad is tweeledig: 1) het verdelen van 
de schaarse parkeerruimte en 2) het weren van wijkvreemde parkeerders. In uw opdracht werken wij 
aan maatwerk per wijk. 
  
Argumenten 

Door deze vorm van parkeerregulering toe te passen zijn wij van mening dat bewoners en de 

 
Aan de gemeenteraad 
 
 

Datum   :  21 april 2015 
Documentnummer  : 2015.0.036.082/mbr 
Zaaknummer  : 2015-03-01987 
Contactpersoon  : Tonny Slieker 
Telefoonnummer  : (026) 3773538 

 
  

 
Onderwerp : Invoering parkeerregulering Nieuwe Kadekwartier  
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bedrijven in het Nieuwe Kadekwartier geen overlast meer hebben van wijkvreemde parkeerders en dat 
we de schaarse parkeerruimte zo goed mogelijk verdelen. Voor het nieuwe woongebied is de 
ontwikkelaar voorstander van het invoeren van parkeerregulering. Nieuwe bewoners hebben dan 
geen overlast van wijkvreemde parkeerders. Tegelijkertijd wordt de schaarse parkeerruimte zo goed 
mogelijk verdeeld. De Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen heeft namens de bedrijven in de 
Veilingstraat ook gepleit voor invoering van parkeerregulering. Uiteindelijk ontstaat er voor het gehele 
Nieuwe Kadekwartier een groter aaneengesloten gebied met hetzelfde parkeerregime.  
Nu is begin dit jaar gestart met invoeren van betaald parkeren aan het Van Verschuerplein. Omdat 
rondom het Van Verschuerplein in enkele straten nog geen draagvlak was, wordt daar nu niet 
overgegaan tot invoeren van betaald parkeren. Er wordt dus eerst betaald parkeren ingevoerd ten 
zuiden van de Broekstraat. Pas als er vanuit de wijk voor de straten rondom Van Verschuerplein 
behoefte aan is, wordt daar ook overgegaan tot invoeren van betaald parkeren 
 
Het tarief van € 1,75 wordt gehanteerd omdat deze locatie niet concurreert met de binnenstad en het 
parkeerprobleem zich hier vooral manifesteert door het parkeren van werknemers en bezoekers van 
het bestuurskwartier. Om diezelfde reden hebben wij ook besloten om betaald parkeren alleen van 
kracht te laten zijn van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.  
Gelet op de verhoudingen tussen het aantal adressen, het aantal aanwezige parkeerplaatsen en het 
aantal verwachte voertuigen, is besloten dat per huishouden eerst maximaal een vergunning mag 
worden afgegeven onder aftrek van de parkeergelegenheid op eigen terrein en met daarbij de 
mogelijkheid om een bezoekersvergunning aan te schaffen. Dit sluit daarmee aan bij het ingevoerde 
parkeerbeleid op het Van Verschuerplein. 
  
Financiën 
De invoering van de voorgestelde parkeerregulering in het Nieuwe Kadekwartier levert lasten en baten 
op. De lasten zijn de levering, het plaatsen en het onderhouden van de parkeerautomaten, 
verkeersborden en civieltechnische werkzaamheden, het handhaven en administratieve zaken. De 
baten zijn de opbrengsten van extra parkeervergunningen, de inkomsten van de parkeerautomaten, 
de naheffingsaanslagen en de opbrengsten van de bezoekersvergunningen. Het resultaat van de 
kosten en opbrengsten leveren een neutraal saldo op. Wij zullen u deze budgettair neutrale mutatie in 
het eerstvolgende verzamelbesluit voorleggen.  
  
Risico’s 

Er zijn geen risico's. 
  
Uitvoering en evaluatie 

Wij laten de uitbreiding van het parkeerregime op 1 juli 2015 ingaan. De evaluatie is permanent. Wij 
reageren op signalen vanuit de buurt en passen zonodig op onderdelen aan. 
  
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
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kosten opbrengsten

kapitaallasten 10.485€           parkeervergunningen 20.800€                
onderhoud 14.576€           omzet uit p-automaten 19.200€                
extra inzet p-controle 34.056€           omzet naheffingen 31.605€                
overig 13.235€           omzet bezoekersvergunningen 1.400€                  

72.352€           

saldo 653€                

73.005€           73.005€                

extra kosten en opbrengsten bij regulering Nieuwe Kadekwartier fase 1
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