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Voorwoord	

 
“Is	een	parkeerplaats	niet	de	plek	waar	een	bezoek	begint,	is	het	te	vergelijken	als	de	lobby	van	een	
hotel	of	waar	je	je	bezoek	welkom	heet?”1	

	
	
Bij	deze	bieden	wij	u	aan	ons	QuickScan	rapport	Parkeren	Vlissingen.	In	december	2016	zijn	we	met	
dit	onderzoek	gestart.	Vanwege	de	lange	doorlooptijd	van	afspraken,	bereikt	dit	rapport	u	later	dan	
wij	hadden	voorzien.	Met	het	college	hebben	we	afspraken	gemaakt	om	te	trachten	de	
samenwerking,	afstemming	en	de	doorlooptijd	van	de	komende	onderzoeken	en	rapporten	te	
verbeteren.		
	
Vanwege	het	QuickScan	karakter	van	dit	rapport	hebben	we	geen	samenvatting	opgenomen.	De	
lezer	met	weinig	tijd	raden	wij	aan	ten	minste	paragraaf	4.3	en	hoofdstuk	5	(blz.	12	–	14)	te	lezen,	
maar	uiteraard	niet	zonder	kennis	te	nemen	van	het	wederhoor	van	het	college	(blz.	14	e.v.)	en	onze	
reactie	daarop	in	het	nawoord	(blz.	21	e.v).	
	
Wij	danken	alle	betrokkenen	voor	hun	inbreng	in	dit	onderzoek.	
	
	
Met	dit	rapport	hopen	we	u	als	raad	te	ondersteunen	in	uw	kader	stellende	en	controlerende	
verantwoordelijkheid.

                                                
1	CROW	
2	Zie	Beleidsnota	Toerisme	2011-2015,	paragraaf	3.2.3.	
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1	Inleiding	
Dit	 rapport	 van	 de	 Rekenkamer	 Vlissingen	 betreft	 het	 onderzoek	 naar	 het	 parkeerbeleid.	 In	 dit	
inleidende	hoofdstuk	gaan	wij	in	op	de	aanleiding,	het	doel	van	het	onderzoek,	de	onderzoeksvraag,	
evenals	de	methode	van	onderzoek.		
	

1.1	Aanleiding	
	
Medio	2016	zijn	raadsvragen	gesteld	aan	het	college	van	B&W	van	de	gemeente	Vlissingen.	De	vraag	
was	 te	onderzoeken	of	 gratis	 parkeren	een	mogelijkheid	 zou	 zijn	 om	de	binnenstad	een	 impuls	 te	
geven.	 Het	 antwoord	 van	 het	 college	was	 afwijzend.	 Enerzijds	 omdat	 al	 gewerkt	 werd	 aan	 nieuw	
beleid	(Vlissingen	staat	niet	stil,	concept	parkeerbeleid	Vlissingen	2016-2021)	anderzijds	vanwege	de	
artikel	12	status.	Verder	staat	in	het	huidige	coalitieprogramma	het	volgende:		
	
	
	
	
Het	parkeerbeleid	is	hierdoor	en	op	verzoek	van	een	aantal	raadsfracties	in	2016	op	de	shortlist	als	
onderzoeksonderwerp	 van	 de	 Rekenkamer	 opgenomen.	 Door	 het	 omvangrijke	 onderzoek	
Decentralisatie	Sociaal	domein	is	het	onderzoek	parkeerbeleid	doorgeschoven	naar	2017.	

1.2	Doel	van	het	onderzoek	
	
Met	 deze	 quick	 scan	 willen	 wij	 de	 gemeenteraad	 van	 Vlissingen	 inzicht	 geven	 in	 het	 gevoerde	
parkeerbeleid	en	de	geldstromen	van	het	parkeren.	
	

1.3	Afbakening	van	het	onderzoek		
	
Het	betreft	hier	een	“quick	 scan”	onderzoek,	dat	wil	 zeggen	een	beknopt	onderzoek.	Aan	de	hand	
van	de	uitkomst	kan	dan	worden	beslist	of	een	diepgaander	dan	wel	aanvullend	onderzoek	gewenst	
is	 of	 noodzakelijk	wordt	 geacht.	Dat	 kan	 blijken	 tijdens	 het	 onderzoek	 of	 bij	 de	 behandeling	 in	 de	
gemeenteraad.	Een	(eventueel)	aanvullend	onderzoek	is	dan	afhankelijk	van	prioriteitstelling	en	het	
budget	van	de	rekenkamer.	Wij	beperken	ons	voor	nu	tot	een	toetsing	op	hoofdlijnen.	

1.4	De	onderzoeksvraag	
	
De	centrale	vraag	van	het	onderzoek	luidt:	
	
	
	
	
	
De	rekenkamer	heeft	de	volgende	deelvragen	geformuleerd:	

1. Beschikt	de	gemeente	over	een	adequaat	opgezet	parkeerbeleid?		
2. Past	het	betaald	parkeren	binnen	het	geldende	beleidskader	en	heeft	de	gemeente	

voldoende	onderbouwd	dat	dit	de	parkeerproblematiek	kan	oplossen?	
3. Indien	de	gemeente	ook	andere	instrumenten	heeft	ingezet;	past	de	inzet	van	de	

instrumenten	binnen	het	beleidskader	en	heeft	de	gemeente	voldoende	onderbouwd	dat	
deze	instrumenten	de	parkeerproblematiek	kunnen	oplossen?	

Het	parkeerbeleid	zal	geëvalueerd	en	waar	nodig	herzien	worden.	
	
	

	
 

Pakt	de	gemeente	Vlissingen	parkeerproblemen	doeltreffend	en	doelmatig	(kostenefficiënt)	aan?	
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4. Heeft	de	gemeente	de	effecten	van	betaald	parkeren	en	eventuele	andere	instrumenten	
adequaat	gemeten?	Zo	ja,	wat	zijn	de	effecten?		

5. Hebben	de	ingezette	instrumenten	de	parkeerproblemen	opgelost	en/of	zijn	de	
beleidsdoelen	behaald?	Zo	nee,	wat	is	de	verklaring	van	de	gemeente	hiervoor?	

6. Heeft	de	gemeente	voldoende	inzicht	in	de	kosten	en	baten	van	betaald	parkeren	en	
eventuele	andere	instrumenten?	Zo	ja,	hoe	verhouden	deze	zich	tot	elkaar?	

	

1.5	Methode	van	onderzoek	
	
De	methode	van	onderzoek	bestaat	uit	de	volgende	stappen:	
1. Oriëntatie.	 Conform	 met	 het	 College	 gemaakte	 afspraken	 hebben	 wij	 ten	 behoeve	 van	 dit	

onderzoek	 een	 contactpersoon	 toegewezen	 gekregen.	 Hij	 heeft	 ons	 alle	 benodigde	 en	
gevraagde	stukken	ter	hand	gesteld.	

2. Literatuurstudie,	publicaties	van	VNG	en	CROW.	We	hebben	kennis	genomen	en	inzage	gehad	
in	beleidsdocumenten,	rapporten	en	overige	voor	het	onderzoek	relevante	stukken.		

3. Gesprekken	en	 interviews.	Met	personen,	die	nauw	zijn	betrokken	bij	dit	onderwerp	hebben	
wij	 vraaggesprekken	 gehouden.	 Van	 de	 interviews	 is	 een	 verslag	 gemaakt,	 dat	 aan	 de	
betrokkenen	 ter	 accordering	 is	 voorgelegd.	 In	 bijlage	 1	 is	 een	 lijst	 van	 de	 geïnterviewde	
personen	opgenomen.	

4. Conceptrapportage	en	wederhoor.	De	conceptrapportage	is	op	2	juni	2017	voorgelegd	aan	het	
College	van	Burgermeester	&	Wethouders	voor	wederhoor.		

5. Eindrapport.	 In	reactie	op	het	wederhoor		van	het	college	heeft	de	rekenkamer	een	nawoord	
geschreven	en	het	definitieve	rapport	ter	beschikking	gesteld	aan	de	gemeenteraad.	

	

1.6	Leeswijzer	
	
Dit	 rapport	 bestaat	 uit	 vijf	 hoofdstukken,	 naast	 het	 wederhoor	 en	 het	 nawoord.	 Na	 dit	 inleidend	
hoofdstuk	wordt		in	het	volgend	hoofdstuk	kort	ingegaan	op	het	wettelijk	kader	en	het	parkeerbeleid	
van	 de	 gemeente	 Vlissingen	 en	 de	 uitvoering	 daarvan.	 In	 het	 derde	 hoofdstuk	 wordt	 het	
parkeerbeleid	 in	 de	 praktijk	 beschreven.	 In	 het	 vierde	 hoofdstuk	 worden	 de	 bevindingen	 van	 de	
rekenkamer	uiteengezet,	 gevolgd	door	de	beantwoording	 van	de	deelvragen	en	de	 conclusies.	 Tot	
slot	verwoordt	de	Rekenkamer	in	hoofdstuk	5	haar	aanbevelingen.	
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2.	Wettelijk	kader	
	
Voor	het	gemeentelijk	parkeerbeleid	is	een	aantal	wettelijke	regelingen		van	belang	in	relatie	tot	
ruimtelijke	ontwikkeling,	bestemmingsplannen	en	verordeningen.	Deze	worden	hierna	kort	
toegelicht.	
	

2.1	Wet	ruimtelijke	ordening	(Wro)	
	
De	 Wet	 ruimtelijke	 ordening	 (Wro)(2006)	 regelt	 hoe	 de	 ruimtelijke	 plannen	 van	 de	 overheid,	
provincies	 en	 gemeenten	 tot	 stand	 komen.	 Voorbeelden	 zijn	 de	 bestemmingsplannen,	
inpassingsplannen	en	structuurvisies.	Daarnaast	regelt	deze	wet	ook	de	verdeling	van	bevoegdheden	
en	verantwoordelijkheden	en	de	procedures	die	daarbij	horen.	Het	doel	van	de	Wro	is	een	kader	te	
bieden	 voor	 belangenafweging	 ten	 aanzien	 van	 het	 gebruik	 van	 schaarse	 ruimte,	met	 behulp	 van	
instrumenten	 op	 rijks-,	 provinciaal	 en	 gemeentelijk	 niveau.	 Deze	 belangenafweging	 heeft	 vooral	
betrekking	 op	 het	 toestaan	 van	 nieuwe	 ontwikkelingen	 in	 relatie	 tot	 de	 belangen	 van	 bestaande	
situaties	en	belanghebbenden.	
	
Structuurvisie	
De	structuurvisie	is	een	richtinggevend	document	voor	de	ruimtelijke	ontwikkeling.	Gemeenten	zijn	
verplicht	 om	 voor	 hun	 grondgebied	 één	 of	 meer	 structuurvisies	 vast	 te	 stellen.	 Het	 bevat	 de	
hoofdlijnen	van	het	ruimtelijk	beleid	voor	het	gemeentelijke	grondgebied.	Een	structuurvisie	kan	ook	
deelaspecten	 van	 het	 ruimtelijk	 beleid	 bevatten	 en	 geeft	 aan	 hoe	men	 verwacht	 dat	 beleid	 uit	 te	
voeren.	De	structuurvisie	heeft	vooral	een	intern	structurerende	functie.		
	
Een	 	 structuurvisie	 is	 slechts	 bindend	 voor	 het	 bestuursorgaan	 dat	 het	 heeft	 vastgesteld.	 De	
gemeenteraad	hoort	zich	bij	de	vaststelling	van	bv.	een	bestemmingsplan	te	houden	aan	wat	 in	de	
structuurvisie	 is	 opgenomen.	 Burgers	 en	 andere	 overheden	 zijn	 niet	 aan	 een	 structuurvisie	
gebonden.	
	
Omgevingswet		
In	 2019	 treedt	 de	 Omgevingswet	 in	 werking.	 Deze	 wet	 is	 op	 1	 juli	 2015	 door	 de	 Tweede	 Kamer	
vastgesteld.	 De	 Omgevingswet	 	 is	 een	 omvangrijke	 stelselherziening	 van	 het	 omgevingsrecht.	 	 Dit	
houdt	 in	 dat	 milieu-,	 duurzaamheids-	 en	 ruimtethema’s	 integraal	 moeten	 worden	 afgewogen	
gedurende	de	planvorming.	
	

2.2	Mobiliteitsplan	Zeeland	
	
De	provincie	Zeeland	heeft	op	13	februari	2015	de	kadernota	Provinciaal	Verkeers-	en	Vervoersplan	
Zeeland	(PVVP)	aangenomen.	Deze	kadernota	is	vastgesteld	om	tot	een	nieuw	mobiliteitsbeleid	te	
komen.	Op	15	juli	2016	is	het	Mobiliteitsplan	Zeeland	aangenomen	door	Provinciale	Staten,	
waarbinnen	het	zogeheten	programma-uitwerking	Verkeer&Vervoer	2016-2019	is	opgenomen.		
	
Het	Mobiliteitsplan	Zeeland	 faciliteert	diverse	plannen	van	de	centrale	overheid	en	de	gemeenten,	
en	kan	ook	kaderstellend	zijn	voor	diverse	beleidsnota’s	van	Provincie	en	gemeenten.	
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2.3	Gemeentelijk	Verkeer-	en	Vervoersplan	(GVVP)	2012	-	2020		
	
Het	GVVP	2012-2020	wordt	als	 leidraad	voor	het	parkeerbeleid	van	Vlissingen	gebruikt.	 	Daarnaast	
heeft	de	gemeente	als	basis	 voor	haar	parkeerbeleid	een	parkeerverordening	 en	een	verordening	
parkeerbelasting	opgesteld.	
	
Het	GVVP	 2012-2020	 komt	 voort	 uit	 een	 actualiseringslag	 van	 het	GVVP	 2004-2014. Verschillende	
grote	 ruimtelijke	 ontwikkelingen,	 zoals	 het	 Scheldekwartier,	 de	 Kenniswerf	 en	 de	 Buitenhavens	 in	
combinatie	met	 verandering	 van	 functionaliteit	 van	 verschillende	wegen	maakten	 een	 actualisatie	
van	 het	 verkeer-	 en	 vervoersbeleid	 noodzakelijk.	 Het	 gemeentelijke	 verkeer-	 en	 vervoersbeleid	 is	
volgend	aan	het	beleid	van	de	hogere	overheden.		
	
Belangrijke	aandachtspunten	binnen	het	GVVP	 zijn	de	 invloeden	van	de	vergrijzing,	het	 verhoogde	
autobezit,	de	groei	van	het	aantal	forensen	en	het	toeristisch	seizoen	(mei-oktober),	welke	bijdragen	
aan	hogere	verkeersintensiteiten.	Ook	wordt	 ingegaan	op	de	verkeersproblematiek	op	de	Sloeweg.	
De	Sloeweg	is	de	belangrijkste	stroomweg	van	Vlissingen	en	heeft	verbindingen	met	een	groot	aantal	
gebiedsontsluitingswegen.	De	doorstroming	van	het	verkeer	op	deze	weg	is	van	groot	belang	voor	de	
regionale	economische	vitaliteit,	het	toeristische	product	en	de	externe	veiligheid.	De	Kanaalkruising	
in	combinatie	met	de	spoorwegovergang	zijn	knelpunten	op	de	route	over	de	Sloeweg	richting	het	
noordwestelijk	deel	van	Walcheren	en	Vlissingen	
	
Daarnaast	wordt	in	het	GVVP	2012-2020	uitvoerig	stilgestaan	bij	het	parkeren	in	Vlissingen.	Hierin	is	
beschreven	 dat	 parkeren	 moet	 bijdragen	 aan	 de	 economische	 ontwikkeling	 van	 de	 binnenstad.	
Parkeren	 in	de	binnenstad	 vergt	meer	 aandacht	dan	 in	de	overige	 gebieden	door	de	 verschillende	
parkerende	 doelgroepen	 die	 van	 dezelfde	 parkeerruimte	 gebruik	 willen	 maken.	 De	 gemeente	
Vlissingen	 moet	 een	 evenwicht	 vinden	 tussen	 de	 behoefte	 aan	 parkeerruimte	 voor	 bewoners	 en	
bezoekers.		

2.4	Overige	kaders	
	
Detailhandelstructuurvisie	
De	gemeente	Vlissingen	heeft	in	2011	de	Detailhandelstructuurvisie	vastgesteld	waarin	uitwerking	is	
gegeven	 aan	 de	 ambitie	 en	 visie	 op	 de	 winkelstructuur	 van	 Vlissingen,	 waarbij	 uitdrukkelijk	 is	
verwezen	naar	het	belang	van	een	goede	bereikbaarheid	van	de	binnenstad	met	de	auto	(parkeren	
en	ontsluiting).	
	
Beleidsnota	Toerisme	
Daarnaast	 is	 er	 de	 Beleidsnota	 Toerisme	 2011-2015.	 Toerisme	 is	 voor	 Vlissingen	 van	 grote	
economische	 waarde.	 De	 toeristische	 sector	 is	 belangrijk	 voor	 de	 werkgelegenheid,	 het	
cultuuraanbod,	 de	 detailhandel,	 de	 horeca	 en	 voor	 het	 voorzieningenniveau	 voor	 de	 inwoners.	
Gemeente	Vlissingen	stelt	zich	dan	ook	als	doel	om	het	bezoekersaantal	buiten	de	piekmaanden	juli	
en	 augustus	 te	 verhogen	 zodat	 het	 toeristische	 hoogseizoen	 verlengd	 wordt.	 Voor	 wat	 betreft	
parkeren	wordt	in	deze	nota	vooral	het	belang	van	een	parkeerverwijssysteem	benadrukt2.	
 
 

 

                                                
2	Zie	Beleidsnota	Toerisme	2011-2015,	paragraaf	3.2.3.	
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3.	Parkeerbeleid	in	de	praktijk	
 
In	 bovengenoemde	 nota’s	 en	 beleidsstukken	 staan	 de	 doelstellingen	 van	 het	 parkeerbeleid	 in	
Vlissingen	 duidelijk	 verwoord.	 	 Het	 gaat	 om	 het	 faciliteren	 en	 reguleren	 van	 de	 groeiende	
mobiliteitsbehoefte	binnen	de	gemeente	waarbij	de	bereikbaarheid,	de	economische	ontwikkeling,	
de	leefbaarheid	en	stedelijke	kwaliteit	van	Vlissingen	zoveel	mogelijk	bevorderd	worden.	
Verder	gaat	het	om	en	“zo	optimaal	mogelijk”	gebruik	van	de	beschikbare	parkeerplaatsen	
door	de	verschillende	doelgroepen,	waarbij	de	parkeeroverlast	zoveel	mogelijk	beperkt	wordt,	indien	
noodzakelijk	 via	 regulering.	 Als	 laatste	 doelstelling	 wordt	 genoemd	 dat	 de	 uitvoering	 van	 het	
gemeentelijk	parkeerbeleid	minimaal	kostendekkend	dient	te	zijn.	
	
In	dit	hoofdstuk	gaan	we	 in	op	de	parkeervormen,	de	organisatie	met	betrekking	 tot	de	uitvoering	
van	het	parkeerbeleid	binnen	het	gemeentelijk	apparaat,	de	 recente	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van	parkeerbeleid	en	de	cijfers	(kosten	en	baten).	
	

3.1		Parkeerreguleringsvormen	
 
In	Vlissingen	is	een	aantal	parkeerreguleringsvormen	van	kracht,	te	weten:	betaald	parkeren	(al	dan	
niet	in	combinatie	met	vergunninguitgifte),	belanghebbendenparkeren	(alleen	met	een	vergunning),	
een	kleinschalige	parkeerschijfzone	en	vrij	parkeren.	
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3.2		Organisatie	van	parkeertaken	binnen	het	gemeentelijk	apparaat	
 
Binnen	de	huidige	organisatie	zijn	de	parkeertaken	verspreid	over	verschillende	afdelingen,	clusters	
en	externe	partijen.	De	bestaande	parkeertaken	zijn	als	volgt	verdeeld:		
	

• Parkeerbeleid:	afdeling	SBP		

• Parkeer(belasting)verordening:	afdeling	SBP	in	samenwerking	met	afdeling	Juridische	Zaken		

• Parkeerexploitatie:	afdeling	Bedrijfsvoering	(Financiën)		

• Handhaving:	afdeling	Publiekszaken,	Handhaving		

• Beheer	parkeergarages:	Orionis	voor	afdeling	Publiekszaken,	Handhaving		

• Uitgifte	parkeervergunningen:	afdeling	Publiekszaken		

• Invordering	naheffingsaanslagen:	Samenwerkingsverband	Belastingen		

• Afwikkeling	bezwaarschriften:	Samenwerkingsverband	Belastingen		

• Inzameling	parkeergeld:	SecurCash		
	
In	het	verleden	zijn	er	door	de	gemeente	oriënterende	gesprekken	gevoerd	over	mogelijke	
verkoop/exploitatie	van	de	parkeergarages	door	private	partijen.	

3.3		Recente	ontwikkelingen	m.b.t.	parkeerbeleid	
 
In	de	Programmabegroting	2017	wordt	aangegeven	dat	het	huidige	parkeerbeleid	een	looptijd	heeft	
tot	en	met	2014,	maar	wordt	gecontinueerd.	In	de	Programmabegroting	2016	was	de	herijking	van	
het	bestaand	parkeerbeleid	echter	reeds	aangekondigd.		
	
Momenteel	wordt	gewerkt	aan	een	nieuw	'Parkeerbeleidsplan	Vlissingen	2017	-	2022	(Vlissingen	
staat	niet	stil)'	met	een	horizon	van	vijf	jaar.	Medio	2017	wordt	bestuurlijke	vaststelling	hiervan	
beoogd.	De	implementatie	van	de	voorgenomen	parkeermaatregelen	zal	plaatsvinden	na	vaststelling	
van	dit	parkeerbeleidsplan.	
	

3.4		Cijfers,	kosten	en	baten	parkeren	
	
De	 Programmabegroting	 2017	 (p.89)	 geeft	 op	 hoofdlijnen	 inzage	 in	 de	 parkeerexploitatie.	 Het	
begrote	saldo	van	baten	en	lasten	is	positief.	
	
Parkeren	in	cijfers	(*	€	1.000)		
	
Parkeren	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
Lasten	 2.102	 2.353	 1.571	 1.562	 1.552	 1.510	
Baten	 2.820	 2.867	 2.884	 2.913	 2.943	 2.972	
Saldo	 718	 514	 1.313	 1.351	 1.391	 1.462	

	
Vanaf	2017	laat	de	begroting	een	positiever	saldo	zien	als	gevolg	van	een	lastenverlaging.	Dit	wordt	
veroorzaakt	 door	 een	 aanpassing	 van	 de	 BBV-regels	waardoor	 alle	 overheadkosten	 vanaf	 2017	 op	
een	apart	programma	(Programma	12	Overhead)	geboekt	dienen	te	worden.	 In	totaal	wordt	er	dus	
bijna	€	800.000	aan	overheadkosten,	waaronder	personeel,	huisvesting	en	 ICT	naar	Programma	12	
verschoven.	
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Verdere	specificatie	lasten	en	baten	parkeren	gemeente	Vlissingen	(2016):	
	
Omschrijving Begroting 

totaal 2016 
Werkelijk 
2016 

Vrije ruimte 
2016 

Lasten	maaiveld	parkeren	 517.310	 465.981	 51.329	
Lasten	auto	parkeren	 4.850	 2.408	 2.442	
Baten	maaiveld	parkeren	 -1.831.090	 -1.636.720	 -194.370	
Saldo	 -1.308.930	 -1.168.332	 -140.598	

	 	 	 	Lasten	vergunning	parkeren	 407.950	 426.770	 -18.820	
Baten	vergunning	parkeren	 -293.600	 -423.575	 129.975	
Saldo	 114.350	 3.195	 111.155	

	 	 	 	Lasten	Pg	Scheldestr	 412.990	 402.415	 10.575	
Lasten	toilet	Pg	Scheldestr	 1.040	 745	 295	
Lasten	rijwielstalling	 150.960	 135.615	 15.345	
Baten	Pg	Scheldestr	 -242.150	 -267.507	 25.357	
Saldo	 322.840	 271.267	 51.573	

	 	 	 	Lasten	Pg	Fonteijne	 830.910	 764.651	 66.259	
Baten	Pg	Fonteijne	 -500.600	 -444.540	 -56.060	
Saldo	 330.310	 320.111	 10.199	

	 	 	 	Saldo3	totaal	2016	 -541.430	 -573.758	 32.328	
	
	
In	het	 algemeen	geldt	dat	het	exploitatieresultaat	 van	parkeren	het	 saldo	 is	 van	alle	 aan	parkeren	
toegerekende	opbrengsten	en	kosten.	Wat	verstaan	wordt	onder	'alle'	kosten	blijkt	in	de	(landelijke)	
gemeentelijke	praktijk	te	verschillen.	Het	antwoord	op	de	vraag	welke	kosten	toegerekend	moeten	
worden	aan	parkeren,	hangt	af	van	de	lokale	bestuurlijke	visie	op	parkeren.	
	
Kosten	 die	 te	 maken	 hebben	met	 de	 aanleg	 en	 onderhoud	 van	 nieuwe	 parkeerterreinen	 worden	
doorgaans	 (volledig)	 opgenomen	 in	 de	 parkeerexploitatie.	 Of	 kosten	 die	 te	 maken	 hebben	 met	
'randzaken',	 zoals	 onderhoud	 van	 het	 openbaar	 groen,	 het	 legen	 van	 afvalbakken	 en	 aanvullende	
voorzieningen	worden	meegenomen	in	de	parkeerexploitatie,	verschilt	per	gemeente.	Soms	wordt	in	
de	parkeerexploitatie	hiervoor	een	vooraf	vastgesteld	bedrag	opgenomen,	ongeacht	de	hoogte	van	
het	werkelijke	bedrag	(forfaitair).	Hetzelfde	geldt	voor	het	beheer	van	aan	de	openbare	weg	gelegen	
parkeerplaatsen.	Andere	gemeenten	kiezen	er	juist	voor	om	deze	kosten	geen	onderdeel	uit	te	laten	
maken	van	de	parkeerexploitatie.	
	
Voor	een	nadere	specificatie	van	bovenstaande	cijfers	van	de	gemeente	Vlissingen	m.b.t.	baten	en	
lasten	parkeren	in	2016	naar	de	verschillende	kostensoorten,	zie	bijlage	2.	
	
	

                                                
3	Hierbij	dient	opgemerkt	te	worden	dat	een	negatief	saldo	een	positief	resultaat	betekent!	
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4.	Bevindingen	&	Conclusies		

4.1		Inleiding	
	
De	 rekenkamer	 zet	 in	 het	 kort	 in	 onderstaande	 paragraaf	 haar	 bevindingen	 ten	 aanzien	 van	 het	
parkeerbeleid	binnen	de	gemeente	Vlissingen	uiteen,	en	beantwoordt	vervolgens	de	deelvragen.	
	

4.2		Bevindingen	
	

1. De	Structuurvisie	Vlissingen	Stad	aan	zee	en	de	Detailhandelsstructuurvisie	zijn	 twee	pijlers	
van	zowel	het	huidige	als	het	nog	vast	te	stellen	parkeerbeleid.	Met	de	komst	van	de	nieuwe	
Omgevingswet	in	2019	treedt	ook	de	Omgevingsvisie	in	werking.	Deze	Omgevingsvisie	komt	
in	de	plaats	van	de	Structuurvisies.	 In	de	Omgevingswet	 is	opgenomen	dat	parkeernormen	
niet	 meer	 in	 de	 beleidsplannen	 mogen	 worden	 opgenomen,	 maar	 in	 de	
bestemmingsplannen.		
	

2. Het	 huidige	 GVVP	 2012-2020	 is	 ook	 een	 pijler	 van	 zowel	 het	 huidige	 als	 het	 nog	 vast	 te	
stellen	parkeerbeleid.	Het	huidige	GVVP	 is	echter	gekoppeld	aan	het	 “oude”	PVVP,	en	niet	
aan	het	geactualiseerde	PVVP	uit	2016	(Mobiliteitsplan	Zeeland).		
	

3. In	 het	 Coalitieakkoord	 uit	 2014	 is	 reeds	 opgenomen	dat	 het	 parkeerbeleid	 geëvalueerd	 en	
waar	nodig	herzien	 zal	worden.	 	Door	de	 afdeling	 SBP	wordt	momenteel	 gewerkt	 aan	een	
herziening	 van	 het	 huidige	 parkeerbeleid.	 De	 rekenkamer	 constateert	 echter	 dat	 een	
integrale	evaluatie	van	het	huidige	parkeerbeleid	niet	heeft	plaatsgevonden.	
	

4. De	rekenkamer	heeft	bij	het	verzamelen	van	informatie	en	data	m.b.t.	het	aantal	beschikbare	
betaalde	 parkeerplaatsen	 en	 het	 aantal	 uitgegeven	 parkeervergunning	 per	 gebied	
geconstateerd	 dat	 deze	 verspreid	 is	 over	 verschillende	 afdelingen	 of	 niet	 aanwezig	 is.	 Dit	
heeft	een	grondige	analyse	van	de	parkeerexploitatie	in	de	weg	gestaan.	 
 

5. De	rekenkamer	heeft	geconstateerd	dat	er	(ambtelijke)	gesprekken	hebben	plaatsgevonden	
tussen	 de	 gemeente	 en	 twee	 private	 partijen	 over	 een	 eventuele	 privatisering	 van	
parkeergarages	 en/of	 maaiveldparkeren4.	 De	 rekenkamer	 heeft	 verzocht	 om	 de	
gespreksverslagen	 dan	wel	 correspondentie	 tussen	 de	 gemeente	 en	 deze	 private	 partijen.	
Het	college	heeft	laten	weten	dat	er	van	deze	onderhandelingen	geen	gespreksverslagen	zijn	
opgemaakt	en	er	geen	verdere	correspondentie	aanwezig	is.	
	

	

                                                
4	Zie	memo	3-8-2016			
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4.3		Beantwoording	deelvragen	
	

1. Beschikt	de	gemeente	over	een	adequaat	opgezet	parkeerbeleid?		
	

Volgens	 de	 rekenkamer	 is	 het	 huidige	 beleid	 te	 versnipperd,	 aangezien	 het	 parkeerbeleid	 is	
opgenomen	in	diverse	(beleids)documenten	en	wordt	uitgevoerd	door	verschillende	afdelingen.	Wie	
regie	voert	is	niet	duidelijk.	
	
De	 rekenkamer	 constateert	 ook	 dat	 er	weinig	 samenhang	 is	 tussen	 het	 PVVP	 en	GVVP.	Het	GVVP	
2012-2020	 van	de	 gemeente	Vlissingen	 is	 gebaseerd	op	het	 oude	PVVP.	Hoewel	 het	 actuele	 PVVP	
(2016-2019)	 (Mobiliteitsplan	 Zeeland)	 niet	 direct	 verwijst	 naar	 parkeerbeleid,	 aangezien	 dit	 een	
gemeentelijke	taak	is,	dient	het	GVVP	aan	te	sluiten	op	het	PVVP	(voor	wat	betreft	verkeersstromen).	
Het	GVVP	is	op	zijn	beurt	weer	een	van	de	pijlers	van	het	gemeentelijk	parkeerbeleid.			
	
Conclusie:	zowel	het	GVVP	als	het	parkeerbeleid	van	de	gemeente	Vlissingen	loopt	niet	synchroon	
met	het	 PVVP	 (Mobiliteitsplan	 Zeeland).	Daarnaast	 is	 ook	onduidelijk	welke	 afdeling	 regie	 voert	
over	het	parkeerbeleid.	

	
2. Past	de	invoering	van	betaald	parkeren	binnen	het	geldende	beleidskader	en	heeft	de	

gemeente	voldoende	onderbouwd	dat	de	invoering	ervan	de	parkeerproblematiek	kan	
oplossen?	

3. Indien	de	gemeente	ook	andere	instrumenten	heeft	ingezet;	past	de	inzet	van	de	
instrumenten	binnen	het	beleidskader	en		heeft	de	gemeente	voldoende	onderbouwd	dat	
deze	instrumenten	de	parkeerproblematiek	kunnen	oplossen?	

	
Door	middel	van	betaald	parkeren	en	verschillende	tarieven	treedt	de	gemeente	Vlissingen	sturend	
op.	 In	 de	 verordeningen	 is	 de	 juridische	 basis	 gelegd	 voor	 het	 betaald	 parkeren.	 De	 vraag	 of	 het	
betaald	parkeren	ook	bijdraagt	aan	de	oplossing	dan	wel	vermindering	van	de	knelpunten	is	door	de	
versnippering	 van	 parkeerbeleid	 over	 verschillende	 beleidsdocumenten	 niet	 mogelijk.	 Dit	 wordt	
namelijk	niet	onderbouwd	door	een	integrale	evaluatie	van	doelstellingen	of	effectmeting.		
	
De	intenties	van	het	beleid	zijn	onder	andere	om	door	middel	van	vergunningen	de	parkeerdruk	te	
reguleren.	Door	het	ontbreken	van	een	cijfermatige	onderbouwing	van	het	aantal	parkeerplaatsen	
en	het	aantal	vergunningen	kan	niet	duidelijk	gezegd	worden	of	er	knelpunten	zijn	opgelost.	Er	zijn	in	
totaal	 2986	 vergunningen	 uitgegeven	 (gebied	A:	 961,	 gebied	 B:	 899,	 gebied	 C:	 1126).	 Er	 zijn	 1890	
betaalde	parkeerplaatsen	in	de	zomer	op	maaiveld	aanwezig,	en	1870	betaalde	parkeerplaatsen	op	
maaiveld	 in	 de	 winter.	 Het	 is	 echter	 niet	 inzichtelijk	 hoeveel	 betaalde	 parkeerplaatsen	 er	 door	
vergunninghouders	bezet	worden,	uitgesplitst	naar	de	drie	gebieden	A,	B	en	C.		
	
Conclusie:	In	de	loop	der	jaren	zijn	er	verschillende	beleidskaders	met	goedkeuring	van	de	raad	in	
werking	getreden	die	de	invoering	van	betaald	parkeren	mogelijk	gemaakt	hebben.	Door	het	
(deels)	ontbreken	van	cijfermatige	informatie	m.b.t.	betaald	parkeren	en	parkeervergunningen	is	
niet	te	achterhalen	of	deze	verschillende	instrumenten	de	beoogde	doelstellingen	hebben	
verwezenlijkt.	Door	het	ontbreken/niet	archiveren	van	gespreksverslagen	over	mogelijke	
privatisering	van	de	parkeergarages	is	niet	duidelijk	wat	de	mogelijke	effecten	van	dit	instrument	
op	de	parkeerexploitatie	zijn.		
	

4. Heeft	de	gemeente	de	effecten	van	de	invoering	van	betaald	parkeren	en	eventuele	andere	
instrumenten	adequaat	gemeten?	Zo	ja	wat	zijn	de	effecten?		
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Er	zijn	eind	2014	en	eind	augustus	2015	parkeeronderzoeken	(parkeerdrukmetingen)5	uitgevoerd.		
Daarnaast	zijn	parkeerervaringen	van	belanghebbenden	in	beeld	gebracht	door	de	gemeente	middels	
parkeerinformatiemarkten.	De	rekenkamer	constateert	dat	er	wel	sprake	is	van	metingen	maar	geen	
effectmeting.	De	gegevens	zijn	namelijk	gebruikt	als	input	voor	het	huidige	beleid	en	het	nog	vast	te	stellen	
beleid	maar	niet	voor	een	(integrale)	evaluatie	van	het	bestaande	parkeerbeleid.		
	
Conclusie: Bij	het	huidige	parkeerbeleid	ontbreekt	een	nulmeting,	waardoor	het	meten	van	effecten	niet	
mogelijk	is.	
	
	

5. Hebben	de	ingezette	instrumenten	de	parkeerproblemen	opgelost	en/of	zijn	de	beleidsdoelen	
behaald?	Zo	nee,	wat	is	de	verklaring	van	de	gemeente	hiervoor?	

	
Het	 beleid	 van	 de	 gemeente	 Vlissingen	 is	 tot	 op	 heden	 vooral	 pragmatisch	 geweest.	 In	 de	
verschillende	 beleidsdocumenten	 waarin	 parkeerbeleid	 is	 opgenomen/aangehaald	 wordt	 slechts	
melding	gedaan	van	ambities	en	wensen	op	het	gebied	van	parkeren.	Ambities	en	wensen	zijn	geen	
duidelijke	SMART	geformuleerde	doelstellingen.		
	
Conclusie:	 Door	 een	 versnipperde	 regievoering	 over	 het	 parkeerbeleid	 binnen	 de	 gemeente	
Vlissingen	en	het	ontbreken	van	duidelijke	doelstelling,	een	nulmeting	en	evaluatie	is	niet	duidelijk	
of	ingezette	instrumenten	beleidsdoelstellingen	van	het	parkeerbeleid	verwezenlijkt	hebben.		
	
	

6. Heeft	de	gemeente	voldoende	inzicht	in	de	lasten	en	baten	van	(de	invoering	van)	betaald	
parkeren	en	eventuele	andere	instrumenten?	Zo	ja	hoe	verhouden	deze	zich	tot	elkaar?	

	
Op	 hoofdlijnen	 heeft	 de	 raad	 inzicht	 in	 de	 kosten	 en	 baten	 van	 het	 product	 parkeren	 via	 de	
Programmabegrotingen,	Kwartaalrapportages	en	Jaarstukken.	Het	parkeerbeleid	heeft	de	afgelopen	
jaren	 een	 positief	 saldo	 laten	 zien.	 Echter,	 in	 de	 Programmabegrotingen	 van	 de	 afgelopen	 jaren	
werden	structureel	 te	hoge	baten	opgevoerd,	welke	 in	2016	dan	ook	met	€	200.000	naar	beneden	
afgeraamd	 zijn	 tot	 circa	 €2,9	 mln.	 De	 rekenkamer	 is	 van	 mening	 dat	 de	 mogelijkheden	 tot	
kostenverlaging	op	de	parkeerexploitatie	onvoldoende	onderzocht	zijn.	Ons	inziens	hangt	dat	samen	
met	 het	 feit	 dat	 er	 veel	 verschillende	 afdelingen	 betrokken	 zijn	 bij	 de	 uitvoering	 van	 het	
parkeerbeleid	en	onduidelijk	is	bij	welke	afdeling	de	eindverantwoording	ligt.	
	
Conclusie:	 Op	 totaalniveau	 is	 er	 voldoende	 inzicht	 in	 de	 baten	 en	 lasten	 van	 het	 parkeerbeleid,	
maar	 doordat	 het	 parkeerbeleid	 over	 verschillende	 afdeling	 verspreid	 is,	 is	 het	 moeilijk	 om	 op	
onderliggend	niveau	een	baten/lasten-analyse	uit	toe	voeren.	De	rekenkamer	vraagt	zich	af	of	er	
een	 relatie	 bestaat	 tussen	het	 aantal	 uitgegeven	 vergunningen	en	de	 structurele	 afname	van	de	
baten	van	het	parkeerbeleid.	Door	het	ontbreken	van	data	is	het	voor	ons	echter	niet	mogelijk	dit	
te	onderbouwen.		
	
	

5.	Aanbevelingen	Rekenkamer	
	

1. Stel	een	Nota	Parkeerbeleid	op	waarbij	geanticipeerd	wordt	op:	
• de	invoering	van	de	Omgevingswet	(Omgevingsvisie	i.p.v.	Structuurvisie);	
• een	geactualiseerd	GVVP	dat	aansluit	op	het	actuele	Mobiliteitsplan	van	de	Provincie.	

                                                
5	Parkeeronderzoek	Gemeente	Vlissingen	2015	(DATACOUNT)	
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2. Stel	 een	 Nota	 Parkeerbeleid	 waarbij	 versnippering	 van	 het	 parkeerbeleid	 verminderd	 en	

eindverantwoordelijkheid	vastgelegd	wordt.	
	

3. Stel	 een	 Nota	 Parkeerbeleid	 op	 waarbij	 de	 doelstellingen	 duidelijk	 (SMART)	 geformuleerd	
worden.	

	
4. Maak	 inzichtelijk	 hoeveel	 betaalde	 parkeerplaatsen	bezet	worden	door	 vergunninghouders	

met	 een	 vergunning	 om	 zowel	 op	 betaalde	 parkeerplaatsen	 als	 plaatsen	 voor	
vergunningshouders	te	staan,	om	het	resultaat	van	de	parkeerexploitatie	beter	inzichtelijk	te	
maken.		
	

Wederhoor	college	
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Nawoord	rekenkamer		
Hieronder	treft	u	de	reactie	van	de	rekenkamer	Vlissingen	aan	als	nawoord	op	de	wederhoorreactie	
van	het	college.		
	
Vraag	/	opmerking	 Reactie		
Kunt	u	in	uw	rapportage	aangeven	waarom	is	
gekozen	voor	een	quickscan	onderzoek	en	geen	
volwaardig	onderzoek	naar	het	parkeerbeleid	in	
Vlissingen?	

We	verwijzen	naar	Hoofstuk	1.3	van	het	onderzoek.	
	

Kunt	u	in	uw	rapportage	aangeven	hoe	het	
proces	is	doorlopen	met	daarbij	een	overzicht	
welke	stappen	zijn	ondernomen	en	welke	
functies/medewerkers	op	welk	moment	zijn	
betrokken?		

We	verwijzen	we	naar	Hoofstuk	1.5	van	het	
onderzoek.	In	de	bijlage	1	is	het	overzicht	van	
geïnterviewde	personen	opgenomen.	
	

Kunt	u	aangeven	waarom	deze	quickscan	naar	
het	parkeerbeleid	is	gestart	op	het	moment	dat	
het	nieuwe	parkeerbeleid	in	de	afrondende	fase	
is?	Waarom	is	er	niet	gekozen	om	bijvoorbeeld	
volgend	jaar	of	over	twee	jaar	dit	op	handen	
zijnde	parkeerbeleidsplan	te	toetsen	op	
doelmatigheid	(kostenefficiency)	en	
doeltreffendheid?		

Zie	hiervoor	het	inleidende	hoofdstuk.	Daarnaast	is	
op	verzoek	van	een	aantal	raadsfracties	gestart	met	
deze	quickscan	en	werd	tijdens	het	onderzoek	
duidelijk	dat	er	werd	gewerkt	aan	een	concept	
beleidsplan.	

(p.	4	Aanleiding)	Wij	vragen	u	op	basis	van	
inhoudelijke	argumenten	aan	te	geven	waarom	
het	college	afwijzend	reageert	op	de	afschaffing	
van	betaald	parkeren.	

We	verwijzen	we	u	naar	de	beantwoording	van	de	
raadsvragen	van	de	LPV	d.d.	6	april	2016	(kenmerk	
691222/692005)	waarin	wordt	aangegeven	
waarom	het	college	afwijzend	reageert.		

(p.	4	Onderzoeksvraag	2)	Aangezien	betaald	
parkeren	daarmee	al	ruim	25	jaar	van	kracht	is	in	
Vlissingen	kan	het	college	niet	spreken	van	
invoering	van	betaald	parkeren.		

De	vraagstelling	is	aangepast.	“invoering”	is	
vanwege	het	langer	van	kracht	zijn	van	betaald	
parkeren,	verwijderd.	De	vraag	m.b.t.	betaald	
parkeren	blijft	uiteraard	wel	relevant	

(p.	6)	Het	PVVP	faciliteert	diverse	plannen	(…)	 Aangepast	(Mobiliteitsplan	Zeeland)	
(p.	7	GVVP)	Het	college	zou	graag	toegevoegd	
zien	dat	één	van	de	uitgangspunten	van	het	
GVVP	is	dat	bezoekers	parkeren	aan	de	randen	
en	in	parkeergarages.	

De	leidraad	van	het	GVVP	is	o.i.	voldoende	
verwoord	aangezien	het	rapport	het	karakter	heeft	
van	een	quickscan.	
	

(p.	7,	§	2.4)	Het	college	zou	graag	toegevoegd	
zien	wat	de	kaders	zijn	vanuit	het	milieubeleid,	
waar	ook	een	raakvlak	is	met	duurzame	
mobiliteit	en	parkeren.	

In	hoofdstuk	2	zijn	de	geldende	kaders	geschetst,	
zonder	daar	diep	op	in	te	gaan.	Dit	past	bij	de	scope	
van	deze	Quick	Scan.		

(p.	8,	…	Er	wordt	niet	ingezet	op	ongebreideld	
faciliteren	van	de	mobiliteitsbehoefte	en	
daarmee	de	parkeervraag.	Wij	vragen	u	dit	aan	
te	passen	in	uw	rapport.		

Het	gaat	o.i.	toch	wel	om	het	faciliteren	en	
reguleren.	Uiteraard	niet	ongebreideld,	maar	het	is	
meer	dan	alleen	sturen.	(NB	zie	nieuw	beleid	p.	8:	
daar	wordt	verwezen	naar	het	GVVP	h7)	Gezien	de	
ontwikkelingen	in	de	binnenstad	is	het	wenselijk	
om	aanvullende	parkeervoorzieningen	te	realiseren	
aan	de	noord/oostzijde	van	de	binnenstad	
(gekoppeld	aan	Scheldekwartier).	

(p.	9)	U	geeft	aan:	inzameling	parkeergeld	
Brinks.	Dit	moet	zijn:	inzameling	parkeergeld:	
SecurCash	in	opdracht	van	gemeente	Vlissingen.	

We	hebben	dit	aangepast	in	de	definitieve	versie.		
NB	op	p	38	van	het	concept	beleidsplan	wordt	
overigens	ook	nog	uitgegaan	van	Brinks	



22	
Quick	scan	Parkeerbeleid	2017	DEF	Quick	scan	Parkeerbeleid	2017	DEF	

(p.	11,	bevindingen,	Omgevingswet)	In	het	nog	
vast	te	stellen	parkeerbeleidsplan	wordt	
voorgesteld	een	Vlissingse	nota	parkeernormen	
op	te	stellen.	Wij	verzoeken	u	dit	aan	te	passen	n	
uw	rapport.	

De	bevinding	is	juist	en	de	Rekenkamer	neemt	
kennis	van	het	voornemen	dat	er	waarschijnlijk	een	
nota	parkeernormen	gaat	komen.	

(p.	11,	bevindingen,	GVVP)	
Uitvoeringsmaatregelen	uit	het	GVVP	worden,	
wanneer	deze	raken	aan	provinciaal	beleid,	altijd	
uitgevoerd	met	inachtneming	van	deze	
beleidskaders	en	veelal	in	overleg	met	de	
provincie	Zeeland.	Wij	verzoeken	u	dit	punt	te	
nuanceren;	evenals	de	conclusie	op	p.	12	en	uw	
aanbeveling	op	dat	vlak	in	hoofdstuk	5.		

We	nemen	notie	van	uw	opmerking,	maar	de	
Rekenkamer	heeft	niet	kunnen	constateren	dat	er	
een	voornemen	is	om	het	GVVP	te	herijken.	

(p.	11	bevindingen,	integrale	evaluatie)	Uit	deze	
nulmeting	blijkt	waar	momenteel	de	parkeer-
knelpunten	in	Vlissingen	zich	afspelen.	Wij	
vragen	u	deze	nuance	aan	te	brengen	in	uw	
rapport.	

De	gemeente	Vlissingen	heeft	de	ervaringen	van	
het	parkeren	geinventariseerd	maar	de	rekenkamer	
blijft	er	bij	dat	er	geen	duidelijke	evaluatie	en	
nulmeting	heeft	plaatsgevonden.	
Zie	ook	uw	reactie	bij	conclusie	2.	

(p.	11,	bevindingen,	aantal	uitgegeven	
parkeervergunningen)	Bij	punt	4	geeft	u	aan	dat	
het	aantal	uitgegeven	parkeervergunningen	per	
gebied	verspreid	zijn	over	verschillende	
afdelingen	of	niet	aanwezig	is.	

We	bedoelen	hier	dat	het	intregrale	overizcht	
ontbreekt	van	(uitgeveven)	vergunningen	en	
parkeerplaatsen.	In	de	interviews	kwam	dit	ook	
steeds	terug	als	een	ernstig	gemis.		

(p.	11,	bevindingen,	privatisering)	U	geeft	aan	
dat	er	geen	gespreksverslagen	van	de	
onderhandelingen	met	private	partijen	is	inzake	
de	privatisering	van	parkeergarages	en/of	
maaiveldparkeren.	Feitelijk	gezien	kan	
maaiveldparkeren	(behalve	afgesloten	
parkeerterreinen)	niet	privaat	worden	
geëxploiteerd	(…)	

We	nemen	kennis	van	uw	opmerkingen.	

(p.	12,	§	4.3)	U	geeft	aan:	dat	het	huidige	beleid	
wordt	uitgevoerd	door	verschillende	afdelingen.	
Wie	regie	voert	is	niet	duidelijk.	

We	nemen	kennis	van	uw	opmerking.	

(p.	12,	versnippering	parkeerbeleid)	Kunt	u	
aangeven	welke	knelpunten,	anders	dan	in	het	
op	handen	zijnde	parkeerbeleidsplan	zijn	
opgenomen,	u	in	het	kader	van	parkeren	ziet,	
waar	betaald	parkeren	een	bijdrage	kan	leveren?	
Wij	vragen	u	deze	beantwoording	op	deelvragen	
2	en	3	te	verduidelijken.	

Uw	verzoek	valt	buiten	de	scope	van	het	
onderzoek.	
	

(p.	12	(cijfermatige	informatie	ontbreekt)	 College	onderschrijft	de	conclusie.	
(p.	13,	deelvraag	6)	Wij	vragen	u	het	woord	
bestuursrapportage	te	vervangen	door	
kwartaalrapportage.	

Dit	is	aangepast	in	het	definitieve	rapport.	

(p.	14,	aanbevelingen)	Wij	vragen	u	uw	
aanbeveling	aan	te	passen	t.a.v.	hetgeen	eerder	
in	deze	brief	is	gesteld	aangaande	de	koppeling	
tussen	Mobiliteitsplan	Zeeland	en	GVVP	(…).	Bij	
aanbeveling	4	vindt	het	college	ook	dat	hier	
aangegeven	dient	te	worden	dat	het	inwinnen	

De	rekenkamer	deelt	uw	opmerkingen	niet.	Het	is	
de	Rekenkamer	bekend	dat	er	diverse	gemeenten	
doende	zijn	om	de	Omgevingsvisie	in	procedure	te	
brengen	en	verwijst	ook	naar	de	duidelijke	
publicatie	van	augustus	2016	van	de	VNG		
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van	actuele	data	van	belang	is	voor	het	
monitoren	van	het	beleid	(…).		
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Bijlage	1	
	
Geïnterviewde	personen:	
Mw.	J,	Elliott	(wethouder)	
Dhr.	M.	Ernest	(beleidsmedewerker)	
Mw.	E.	de	Jong	(beleidsmedewerker?)	
Mw.	E.	Schrikenberg	(beleidsmedewerker)	
Dhr.	N.	Peters	(D66)	
Dhr.	Van	der	Giessen	(VVD)	
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Bijlage	2	
	
Grootboek	 Grb	omschr	
4301	 Uitzendkrachten	(geen	management)	
4311	 Energie	(gas/elektriciteit)	
4312	 Motorbrandstoffen	
4328	 Verb	water-/wegenb.kundige	werken	
4334	 Softwarekosten	
4335	 Betaalde	belastingen	
4342	 Waterverbruik	
4344	 WKR	dienstkleding	
4347	 Buitenmeubilair	
4356	 Onderhoud	onroerende	zaken	
4357	 Onderhoud	roerende	zaken	
4358	 Schoonmaakkosten	
4362	 Huur/lease	(on)roerende	zaken	
4365	 Verzekeringspremie	
4375	 Contributie	en	donatie	
4377	 Vaste	telefonie	
4380	 Bankkosten	
4383	 Dienstkleding	
4399	 Overige	diensten	
4610	 Kapitaallasten	rente	
4611	 Kapitaallasten	afschrijvingen	
4970	 Kpl	Doorbelast	organisatie	expl	
4982	 Kpl.	Doorbelast	org.	expl.	overhead	
8341	 Leges	en	andere	rechten	
8343	 Parkeerbelasting	
8347	 Overige	inkomsten	
8348	 Parkeerboetes	
8349	 Toiletgelden	
8350	 Parkeerbelasting	tijdelijke	verg.	
8351	 Parkeerbelasting	vergunningen	
	


