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1.  INLEIDING 
 

1.1 Algemeen 
In de conceptnota ‘’Parkeervisie binnenstad’ d.d. 16 mei 2011 zijn de voornemens van het college 

voor het parkeerbeleid in de binnenstad weergegeven. Over deze voornemens vraagt het college aan 

belanghebbenden om zienswijzen. Van de ingediende zienswijzen wordt een inspraaknota gemaakt 

en eventueel een nota met wijzigingsvoorstellen. De inspraaknota en de nota met 

wijzigingsvoorstellen worden hierna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

   

1.2.      Waarom een parkeervisie binnenstad? 
In de Mobiliteitsagenda Arnhem 2011-2014 zijn acht deelonderwerpen aangegeven die het college de 

komende jaren van extra accenten wil voorzien. Één van die onderwerpen is het opstellen van een 

Parkeervisie voor de binnenstad.  

Het huidige (auto)parkeerbeleid voor de binnenstad van Arnhem is vastgelegd in de nota’s Stedelijk 

Verkeers- en Vervoerplan 2000-2010 (SVVP) en de Parkeernota Arnhem 2003-2010. Omdat de 

werkingsduur van deze nota’s t/m 2010 liep, is het nodig om voor de binnenstad nieuw parkeerbeleid 

vast te leggen.   

De noodzaak om te komen tot een nieuwe parkeervisie kent nog een andere reden:  

 

- Motie Blauwe Golven open van D66, VVD en CDA. 
Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief over het invoeren van gratis parkeren op de Blauwe 

Golven in de gemeenteraad van 27 september 2010, is de motie Blauwe Golven open van D66, VVD 

en CDA aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen naar de raad terug te komen met 

een parkeervisie voor het centrum, met daarin in elk geval: 

- De wijze waarop het straatparkeren ontmoedigd wordt ten faveure van garageparkeren; 

- Een concreet plan hoe het Gele Rijdersplein over ongeveer vier jaar autovrij gemaakt kan 

worden en voorzien van een alternatieve invulling van het plein; 

- Een visie of en op welke wijze een ander gebruik van de Markt dan als parkeerplaats mogelijk 

en wenselijk is. 

- De invulling van het Roermondsplein op langere termijn. 

 

1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2: de huidige parkeersituatie binnenstad. 

In hoofdstuk 3: eindbeeld parkeersituatie binnenstad over ca.15 jaar.  

In hoofdstuk 4: de uitwerking van de parkeervisie in maatregelen van nu naar de situatie over 15 jaar.  
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2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE BINNENSTAD. 
 

2.1 Huidig parkeerbeleid binnenstad.  
Het huidige parkeerbeleid in de binnenstad is vastgelegd in het Stedelijk Verkeers- en Vervoerplan 

2000-2010 (SVVP) en in de Parkeernota 2003-2010.  

Kernpunten uit deze nota’s zijn:  

- Uitbreiding parkeerplaatsen toegestaan, mits onder de grond en kostenneutraal.  

- Straatparkeren binnen de singels terugdringen en compenseren in nieuwe garages.  

- Nieuwe parkeergarages ontsluiten vanaf de centrumring.  

- Parkeren op afstand in transferia aan de rand van de stad biedt mogelijk uitkomst op piekdagen. 

- Parkeren op straat bij voorkeur duurder dan parkeren in garages. 

- De tarieven van betaald- en vergunninghoudersparkeren jaarlijks verhogen met de prijsinflatie + 

1,5% extra.  

- Vergunninghoudersplaatsen die komen te vervallen omzetten in plaatsen in bewonersgarages.  

- De Langstraatgarage omzetten in een parkeergarage voor bewoners. 

- Studie naar haalbaarheid bewonersgarages omgeving Gele Rijdersplein en Schouwburg. 
 
2.2 Aantal betaald parkeerplaatsen.  
In de binnenstad (= gebied binnen de buitensingels en Rijn, inclusief Arnhem Centraal en 

Roermondsplein) is het volgende aantal betaald parkeerplaatsen aanwezig: 

- In de gemeentelijke parkeergarages Centraal, Langstraat, Musis,  

en particuliere garages Broerenstraat en Velperplein:    2740  

- Op straat:           1130  

- Op donderdagavond, zaterdag en koopavonden, extra plaatsen 

bij Provinciehuis en Stadhuis:         410    

- Totaal op donderdagavond, zaterdag en koopavonden:    4280 betaald p.p.  

 

2.3     In binnenstad voldoende parkeerplaatsen aan wezig.  
De gemeente Arnhem houdt sinds 1996 iedere twee jaar de zogenaamde binnenstadsmonitor. Uit 

deze monitoren blijkt dat er door de week veel parkeerruimte vrij is en dat ook op de zaterdagpiek 

(13.00-15.00) nog plaatsen beschikbaar zijn.  

In de monitor wordt ook onderzocht wat binnenstadbezoekers vinden van o.a. de bereikbaarheid en 

de parkeersituatie van de binnenstad. Voor de rapportcijfers van deze twee aspecten zie 

onderstaande tabel.  

 

 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Bereikbaarheid van 

de stad per auto 

 

5,6 

 

4,9 

 

5,4 

 

5,5 

 

4,9 

 

5,6 

 

5,9 

 

5,4 

Auto 

parkeermogelijkheden 

 

4,8 

 

5,2 

 

5,2 

 

5,6 

 

5,5 

 

6,1 

 

6,4 

 

5,9 

 

2.4 Aantal verkochte parkeertickets loopt terug.  
Het aantal verkochte parkeertickets is de laatste jaren teruggelopen. In 2009 werden er in de 

binnenstad totaal (= in de gemeentelijk parkeergarages Centraal, Langstraat en Musis en op straat) 

1.890.000 tickets verkocht. In 2000 waren dat er nog 2.310.000. Op straat is het aantal verkochte 

tickets teruggelopen en in de garage is het aantal toegenomen. Hierbij is de afname op straat groter 

dan de toename in de garages. Alleen het in 2006 opgeleverde Musiskwartier heeft voor een 

kortstondige bezoekersopleving gezorgd. Teruglopende bezoekersaantallen zijn een trend die ook 
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landelijk zichtbaar is: bezoek aan binnensteden staat onder druk. Investeringen, vernieuwingen, 

evenementen e.d. in binnensteden zijn nodig om bezoekersaantallen vast houden. Onderzoek leert 

dat nieuwe investeringen niet per saldo leiden tot structureel meer binnenstadsbezoekers. Het 

ongekeerde moet wel worden gevreesd: niet meer investeren leidt tot leegstand en een verdere 

terugval van de bezoekersaantallen.  

 

2.5 Minder parkeerplaatsen op straat en meer in gar ages.   
In de binnenstad is al jarenlang de trend dat het aantal parkeerplaatsen op straat vermindert en het 

aantal plaatsen in parkeergarages toeneemt. Deze verschuiving van straat- naar garageparkeren zet 

zich de komende jaren verder voort. Het opheffen van straatparkeren gebeurt enerzijds ter vergroting 

van de ruimtelijke kwaliteit en anderzijds om ruimte vrij te krijgen voor bouwprojecten. In 2000 waren 

er op straat 1400 plaatsen beschikbaar in 2010 zijn dat er nog 1100. Het aantal plaatsen in de 

garages is in dezelfde periode gestegen van 1600 naar 2700 door aanleg parkeergarage Centraal, 

uitbreiding parkeergarage Musis en nieuwe particuliere parkeergarage Velperplein.  

 

2.6 Parkeren van bewoners en bedrijven.  
Bewoners en bedrijven parkeren op eigen terrein. Alleen indien er geen mogelijkheden zijn om de 

auto op eigen terrein te parkeren, kan een beroep worden gedaan op een parkeerplaats in het 

openbare gebied m.b.v. een gemeentelijke parkeervergunning (maximaal één per zelfstandige 

wooneenheid of één per bedrijf). Wie geen parkeervergunning heeft, kan  

• de auto ’s avonds na 18.00 uur bij de meter parkeren (betaalplicht is immers tot 18.00 uur) of  

• een parkeerplaats huren, bij voorbeeld in een parkeergarage, of 

• een vrije plaats zoeken buiten het gereguleerde gebied 

Bedrijven die niet voldoende hebben aan één parkeervergunning, kunnen parkeerplaatsen huren in 

een parkeergarage. Vooral in de parkeergarage Centraal zijn op door-de-weekse dagen veel 

parkeerplaatsen bezet door werkers en bezoekers van de kantoren van Arnhem Centraal. 

 
In de binnenstad is in het verleden gekozen voor aparte vergunninghoudersplaatsen en verdeeld in 

sectoren. Voordeel van dit systeem is dat bewoners redelijke zekerheid hebben van een plaats. 

Nadelen van dit systeem zijn: 

• Er door de sectorindeling wachtlijsten ontstaan. Als in de sector meer gegadigden zijn dan dat er 

plaatsen beschikbaar zijn, wordt een wachtlijst aangelegd  

• de plaatsen kunnen daardoor niet optimaal worden benut: in de ene sector is nog plaats over; in 

een andere sector is plaats tekort 

• er op sommige momenten leegstand is  

• De plaatsen ook (ondanks bekeuringen) illegaal door niet-vergunninghouders worden gebruikt 

 
In het kernwinkelgebied ( = fysiek afgesloten voetgangersgebied) zijn geen betaald parkeerplaatsen 

en vergunninghoudersplaatsen aanwezig; m.u.v. de vergunninghoudersplaatsen op het Gele 

Rijdersplein. Bewoners en ondernemers in het kernwinkelgebied parkeren dus of op eigen terrein in 

het kernwinkelgebied (gering aantal) of op de vergunninghoudersplaatsen buiten het 

kernwinkelgebied.  

 

2.7 Aantal uitgegeven parkeervergunningen.  

Aantal vergunninghoudersplaatsen binnenstad:     800  

Uitgegeven parkeervergunningen bewoners:         810 (84)1  

                                                      
1 Tussen haakjes de wachtlijst. 
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Uitgegeven parkeervergunningen zakelijk ma/vr:    105 (36)  

Uitgegeven parkeervergunningen zakelijk hele week    300 (36)  

Totaal:                    1215     (156) 

Hoewel er een wachtlijst is, betekent dat niet dat alle wachtende geen vergunning hebben. Er staan 

ook bewoners/bedrijven op de wachtlijst omdat ze liever een plaats hebben in een andere sector die 

dichter bij hun woning/bedrijf is. 

 

2.8 Aanleg parkeerplaatsen bij nieuwbouw.  
Voor de bouw van nieuwe woningen en appartementen in de binnenstad wordt een bouwvergunning 

verstrekt wanneer bij de nieuwbouw, of in de directe omgeving van de nieuwbouw, voldoende 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  

In het kernwinkelgebied wordt voor het in de bestaande bebouwing realiseren van woningen boven 

winkels geen parkeervoorwaarde gesteld voor het verkrijgen van een bouwvergunning.  

     

2.9 Ontwikkeling parkeertarieven bezoekers en bewon ers/bedrijven.    
Vanaf 2004 zijn de tarieven van betaald parkeren en parkeervergunningen (bewoners en bedrijven) 

jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie + 1,5% extra. Deze verhogingen waren noodzakelijk voor de 

investeringen in parkeren en bereikbaarheid. 

Per 1-1-2011 zijn op straat de parkeertarieven extra verhoogd: van € 2,20 naar € 2,50 per uur. In de 

parkeergarages is toen het betalen per tien minuten ingevoerd, waarbij de garagetarieven zijn 

gewijzigd van € 2,10 naar € 0,36 per tien minuten (= € 2,16 per uur). Hierdoor betalen bezoekers in 

garages gemiddeld minder, dan voorheen bij betaling per uur. Dat is in de ogen van de gebruiker een 

eerlijker manier om de parkeerkosten te berekenen. Door deze eerlijker berekening en door het 

prijsverschil tussen straat-parkeren en garage-parkeren te vergroten wordt beoogd het gebruik van 

parkeergarages te bevorderen. 

 

Vanaf 1-1-2011 bedraagt het tarief voor een bewonersvergunning € 121, - per jaar en een zakelijke 

vergunning de hele week € 464, - en voor maandag t/m vrijdag € 262, - per jaar. Een dag-en-nacht 

abonnement in een parkeergarage kost € 1539, - per jaar. Door het lage vergunninghouderstarief en 

het tarief in de garages parkeren slechts 13 bewoners met een abonnement in parkeergarages.  

 

2.10      Betaalwijze parkeren in garages en op str aat.  
Parkeerders in een parkeergarage betalen (afgerond op tien minuten) achteraf hun gebruikte 

parkeertijd en parkeerders op straat betalen bij een parkeerautomaat vooraf hun gewenste parkeertijd.  
 
2.11      Parkeren sociaal bezoek bewoners binnenst ad. 
Het bezoek van de bewoners in de binnenstad kan gedurende 200 uur per jaar tegen een 

gereduceerd parkeertarief (€ 1,20 per uur) parkeren bij een parkeerautomaat. De betaling gaat met 

een chipkaart. Nadeel is dat bezoekers eerst de kaart op hun bezoekadres moeten ophalen en dat ze 

niet in garages kunnen parkeren. Bovendien is de chipkaart storingsgevoelig.  

 
2.12       Parkeren uitgaanspubliek.  
Het bezoek aan bv. Korenmarkt, Jansplein, Rijnkade, Musis en Schouwburg speelt zich vooral  

’s avonds en ’s nachts af. Veel bezoekers parkeren dan op de betaald parkeerplaatsen omdat die  

’s avonds en ’s nachts gratis zijn, terwijl in de parkeergarages het normale parkeertarief geldt. 

Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk, doordat de gratis straatplaatsen ’s avonds en ’s nachts 

intensief en nogal eens luidruchtig gebruikt worden.    
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2.13     Transferium Gelredome omgevormd tot Park &  Ride terrein.  
In 2010 is het transferium Gelredome omgevormd tot een Park & Ride terrein. Doordat in de 

binnenstad voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, werd het transferium slecht gebruikt.  

Op jaarbasis stonden hier niet meer dan 25.000 parkeerders, wat t.o.v. de bijna 2 miljoen parkeerders 

in de binnenstad een bijna te verwaarlozen aantal is. Gezien de hoge kosten van het pendelbusje is 

besloten dit terrein om te vormen tot een P&R terrein. Parkeerders parkeren nu gratis en betalen voor 

de bus naar de stad het normale tarief.  

 

2.14     Parkeerterrein Blauwe Golven opengesteld.  
De parkeerplaatsen die kwamen te vervallen als gevolg van de bouw van het kenniscluster, zijn   

gecompenseerd op de Blauwe Golven. Bij het gereedkomen van een nieuwe parkeergarage in het 

project Rijnboog wordt het gebruik van het parkeerterrein Blauwe Golven beëindigd, tenzij andere 

ontwikkelingen dan om een heroverweging vragen.  

  

2.15 Gehandicaptenparkeren.  
Het landelijke beleid geeft aan dat het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen 2% dient te zijn van het 

aantal parkeerplaatsen. Dit betekent dat er in de binnenstad ongeveer 85 plaatsen zouden moeten 

zijn. Dit zijn er nu 80. Omdat in Arnhem gehandicapten bij betaald parkeerplaatsen niet hoeven te 

betalen, is het gehandicaptenparkeren in Arnhem goed op orde.   

 

2.16 Financiële stand van zaken van de taak parkere n.  
De exploitatie van de taak parkeren, waarin opgenomen het garage- en straatparkeren, de 

parkeerhandhaving, de administratie, het toezicht in de garages en de jaarlijkse kosten van de gratis 

bewaakte fietsenstallingen, kent een omzet van ongeveer € 10,7 miljoen per jaar en een jaarlijks 

overschot. Dit overschot vloeit in het Bereikbaarheidsfonds. Dit fonds maakt nieuwe 

parkeervoorzieningen financieel mogelijk. Ook wordt dit fonds aangesproken voor investeringen die de 

bereikbaarheid van de binnenstad in stand houden.  

In het Bereikbaarheidsfonds is voor de parkeergarage Rijnboog voor 2012 t/m 2015 een reservering 

gedaan van jaarlijks € 1,75 mio en voor de Singelgarage voor 2011 t/m 2014 van jaarlijks € 1,25 mio. 

Net als in andere steden daalt het aantal verkochte parkeertickets al sinds jaren. Daardoor worden de 

overschotten richting Bereikbaarheidsfonds minder en de mogelijkheden om nog in nieuwe 

voorzieningen te investeren beperkter. Een min of meer gelijktijdige ontwikkeling van Rijnbooggarage 

en Singelgarage is daardoor dan ook niet mogelijk. 

 

De bouw van een ondergrondse parkeergarage, zowel een bezoekers- als bewonersgarage, kost 

globaal ongeveer € 45.000, - tot € 50.000, - per plaats en een bovengrondse garage om en nabij de  

€ 30.000, - per plaats. Al deze prijzen zijn exclusief grondkosten, excl. BTW en bodemverontreiniging, 

archeologie, e.d. Bij een ondergrondse garage is daarbij een eenvoudige inrittunnel inbegrepen, maar 

niet een lange toegangstunnel.  

 

2.17 Conclusies: 
-  Huidige aantal parkeerplaatsen voor bezoekers is bij huidig gebruik voldoende. 

-       Aanbod vergunninghoudersplaatsen is onvoldoende om te voldoen aan de vraag naar 

parkeervergunningen door bewoners. Daardoor staan veel bewoners op de wachtlijst.   

-       Aantal parkeerders in de binnenstad is de afgelopen 10 jaar afgenomen.  

-       Meer functies leiden niet tot meer bezoekers en dus ook niet tot meer parkeerders.  
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-  Om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en ruimte vrij te maken voor bouwplannen, worden al 

bewust jaren lang parkeerplaatsen op straat opgeheven en gecompenseerd in 

parkeergarages. 

-       Sinds 1-1-2011 is parkeren op straat aanzienlijk duurder dan parkeren in gemeentelijke 

             Parkeergarages.  

-       Parkeergarages staan ’s avonds lang niet vol, terwijl de gratis plaatsen op straat intensief 

worden gebruikt.  

-       Bewoners betalen heel weinig voor een parkeervergunning. Een abonnement in een 

parkeergarage is aanzienlijk duurder.   
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3 PARKEERVISIE BINNENSTAD.    
 

3.1 Inleiding.  
In dit hoofdstuk wordt de door het college gewenste parkeersituatie voor de binnenstad geschetst over 

zo’n 10 à 15 jaar. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de komende jaren naar de gewenste 

parkeersituatie wordt toegewerkt.   

 

3.2  Gewenste parkeersituatie voor de binnenstad. 
- Voor de binnenstadbezoekers zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.  

Voor binnenstadsbezoekers zijn in de binnenstad of op loopafstand van de binnenstad, zowel 

door de week als op zaterdag, voldoende parkeerplaatsen aanwezig .  

 
- Parkeren vindt voornamelijk plaats in parkeergarages.  

Alle pleinen zoals Markt, Trans, Gele Rijdersplein, Blauwe Golven, Catharinaplaats en 

Koningsplein zijn autovrije en aantrekkelijke openbare ruimtes. Parkeren vindt voornamelijk 

plaats in parkeergarages en parkeren op straat is duurder dan in garages.  

 

- Parkeergarages liggen rondom het kernwinkelgebied en hebben een directe aansluiting vanaf de 

centrumring.  

Parkeergarages liggen vlak bij de centrumring (buitensingels en Weerdjesstraat) en zijn direct 

bereikbaar vanaf de centrumring. Het verkeer van en naar de garages tast de verblijfskwaliteit 

van het openbaar gebied niet aan en kruist busbanen en belangrijke fietsroutes ongelijkvloers. 

Voor bewonersgarages zijn de voorwaarden minder strikt.  

 

- Parkeerders binnenstad worden optimaal gefaciliteerd.  

Binnenstadsbezoekers en bezoekers aan de bewoners in de binnenstad worden beschouwd 

als gasten die optimaal gefaciliteerd worden. Zij kunnen met alle daarvoor geschikte middelen 

zoals telefoon en mobiliteitskaart betalen.   

 

- Voor de bewoners in de binnenstad is er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.  

Bewoners parkeren op eigen terrein of in de parkeergarage Langstraat of met een vergunning 

bij de parkeermeter. Door de gemeente wordt per zelfstandige wooneenheid maximaal één 

parkeervergunning verstrekt en dat alleen als er niet op eigen terrein kan worden geparkeerd.    

 

- Bedrijven parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein en buiten de binnenstad .  

Bedrijven in de binnenstad parkeren op eigen terrein of op parkeerterreinen buiten de 

binnenstad met goede openbaar vervoerverbindingen, zoals b.v. Park & Ride terrein 

Gelredome, stations Arnhem-Zuid, Elst, Oosterbeek, Velp, Rheden, Dieren, Duiven en 

Zevenaar of met een abonnement in parkeergarages (met name Centraal) of met een 

vergunning bij de parkeermeters. Door de gemeente wordt per bedrijf maximaal één 

parkeervergunning verstrekt.     

 

- In de wijken rondom de binnenstad is parkeerregulering ingevoerd.   

In de wijken rondom de binnenstad is parkeerregulering ingevoerd.  
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4 UITWERKING PARKEERVISIE BINNENSTAD. 
 

4.1 Inleiding.  
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het college de komende jaren naar de gewenste 

parkeersituatie wordt toegewerkt.   

  
4.2  Nieuwe parkeergarage in het zuidelijk deel bin nenstad (project Rijnboog) 
Nieuwe parkeergarage in het zuidelijk deel binnenstad.  

In het zuidelijk deel van de binnenstad spelen twee belangrijke parkeeronderwerpen: 

1. De bouw van een nieuwe parkeergarage in het kader van het project Rijnboog. 

2. Het autovrij maken van de Markt. 

In het project Rijnboog is ter plaatse van de Trans een nieuwe parkeergarage (de Rijnbooggarage), 

voorzien. Deze nieuwe garage gaat de huidige publieksfunctie van de parkeergarage Langstraat 

overnemen. De Langstraatgarage is gedateerd en heeft voor bezoekers niet meer voldoende kwaliteit. 

Een bezoekersgarage moet het ‘visitekaartje’ van de stad zijn. Bovendien kan de Langstraatgarage in 

het Rijnboogplan niet meer goed ontsloten worden.  

De nieuwe Rijnbooggarage gaat als bronpunt dienen voor de hier te vestigen nieuwe functies. 

Uitgangspunt is dat deze garage een capaciteit krijgt van ongeveer 700 plaatsen; ca. 550 plaatsen 

voor kortparkeerders en ca.150 plaatsen voor de nieuw te bouwen woningen.  

Na het gereedkomen van de Rijnbooggarage wordt de Langstraatgarage omgevormd tot een garage 

voor langparkeerders, waarin vooral de vergunninghouders kunnen gaan parkeren. 

 

Als gevolg van het project Rijboog wordt het Kerkplein grotendeels bebouwd, waardoor dit plein te 

klein wordt voor de weekmarkt. Mogelijk dat de Markt hiervoor een oplossing is. Door de Markt autovrij 

te maken wordt de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de binnenstad sterk 

vergroot en komt de Markt vrij voor andere gebruiksmogelijkheden.  

 

De parkeerplaatsen van de Markt worden ondergebracht in de Rijnbooggarage. Dit versterkt de 

bronpuntfunctie van de Rijnbooggarage doordat ook de huidige ‘Marktparkeerders’ vanaf de 

Rijnbooggarage hun bezoek aan de binnenstad starten. Bovendien is deze oplossing goedkoper dan 

het bouwen van twee garages: één onder de Markt en in Rijnboog en is het ontsluiten van een garage 

onder de Markt vanaf de centrumring niet goed mogelijk 

Aan de hand van de toekomstige functies in het het project Rijnboog en het gebruik van de 

parkeerplaatsen op de Markt, wordt onderzocht wat de capaciteit van de nieuwe Rijnbooggarage moet 

worden. Gezien de al jarenlang teruglopende aantallen parkeerders is het mogelijk dat uit dit 

onderzoek naar voren komt dat met de oorspronkelijke berekende capaciteit van 700 plaatsen kan 

worden volstaan.  

 

In het kader van de uitwerking van het schetsplan Rijnboog in een stedenbouwkundig plan voor het 

deelgebied Nieuwstraat e.o., wordt i.v.m. het gedeeltelijk bebouwen van het Kerkplein, de verplaatsing 

van de weekmarkt meegenomen. Hierbij is de Markt een goede locatie.  

Ook worden aan de hand van de functies in Rijnboog en het combineren van de parkeerplaatsen van 

de Markt en de Rijnbooggarage, onderzocht wat de benodigde capaciteit wordt en de financiële 

gevolgen zijn. voor de Rijnbooggarage.  

 

Ontsluiting Rijnbooggarage.  

De parkeergarage Langstraat en het parkeerterrein op de Markt worden gebruikt door bezoekers 

vanuit het zuiden (John Frostbrug), vanuit het oosten (via de Westervoortsedijk en Boulevard 



 11 

Heuvelink) en vanuit het westen (via Roermondsplein-Weerdjesstraat-Trans). Beide parkeerlocaties 

hebben een belangrijke functie voor de bezoekers van de weekmarkt.    

Bij de planvorming voor de nieuwe parkeergarage wordt onderzocht of het nodig/gewenst is de garage 

naast een ontsluiting vanaf de centrumring (vanuit het westen via de route Roermondsplein-

Weerdjesstraat-Trans) ook vanuit het oosten (via de route Oranjewachtstraat-Eusebiusplein-Trans) te 

ontsluiten.    

 

Financiering parkeergarage in het Rijnbooggebied. 

De bouw van de Rijnbooggarage met ongeveer 700 plaatsen kost ongeveer € 37 miljoen exclusief 

B.T.W. (prijspeil 2011). In deze garage worden de ongeveer 150 plaatsen voor de nieuwe woningen 

gefinancierd vanuit de woningbouwprojecten Rijnboog en de ongeveer 550 bezoekersplaatsen vanuit 

de parkeerexploitatie. De onrendabele top van de garage wordt gefinancierd vanuit het 

Bereikbaarheidsfonds. In dit fonds is voor de Rijnbooggarage voor 2012 t/m 2015 een reservering 

gedaan van jaarlijks € 1,75 mio. 

 

Gemeente Arnhem gaat Rijnbooggarage zelf exploiteren.  

In 2005 heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor het uitbesteden 

van de exploitatie van de parkeergarages aan de markt. De conclusie van dit onderzoek was dat de 

gemeente de exploitatie van parkeergarages het beste zelf kan doen. Dit vanwege de volgende 

overwegingen:  

- Uitbesteden van de exploitatie biedt de gemeente geen financiële voordelen.  

De markt kan parkeergarages niet goedkoper exploiteren dan de gemeente. 

Het risicodragend uitbesteden van de exploitatie aan de markt kost de gemeente geld. De 

marktexploitant kan de parkeergarages niet goedkoper exploiteren dan de gemeente. Dit komt 

omdat: 

• een private exploitant rendementseisen heeft; 

• de gemeente goedkoper kan financieren dan een private exploitant; 

• een private exploitant vennootschapsbelasting over de winst moet betalen en de gemeente 

niet. 

- Integraal parkeerbeleid is niet mogelijk en de gemeente verliest beleidsruimte aan de markt. 

Er ontstaan twee concurrerende organisaties: de gemeente en een private partij. Twee 

organisaties met belangentegenstellingen. De exploitant zal afspraken willen maken met de 

gemeente over beperkingen van de beleidsruimte van de gemeente, zodat risico’s voor de 

exploitant afnemen. Voor een ontwikkelende gemeente die zelf een actieve rol wil spelen bij het 

realiseren van adequate parkeervoorzieningen, is dat onverstandig. De kans is groot dat binnen 

een exploitatieperiode van dertig jaar de gemeentelijke wensen zullen veranderen ten aanzien van 

verkeers- en vervoersbeleid, mobiliteitsheffing, sturing op parkeergelegenheden, parkeertarieven 

en de bereikbaarheid. 

 

Parkeergarage Langstraat krijgt nieuwe functie.  

Na de opening van de Rijnbooggarage krijgt de Langstraatgarage een functie voor langparkeerders 

waarin met name vergunninghouders gaan parkeren. Omdat het aantal straatparkeerplaatsen in de 

binnenstad terugloopt (parkeren Markt, Trans, Gele Rijdersplein en Catharinaplaats verdwijnt), krijgen 

vergunninghouders de mogelijkheid in deze garage te parkeren. Hierdoor blijft er op straat 

parkeerruimte beschikbaar (hoog tarief!) voor de ‘echte’ kortparkeerders.  

 

 4.3     Nieuwe parkeergarage in noordelijk deel bin nenstad.  
Mogelijk nieuwe parkeergarage omgeving Singelgebied.   
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Om van het Gele Rijdersplein een aantrekkelijke binnenstedelijk gebied te maken, krijgt het plein een 

andere invulling. Mogelijk komen hier woningen, winkels en andere voorzieningen. De voor deze 

functies noodzakelijk parkeerplaatsen (bestemd voor bewoners en werkers, maar niet voor 

kortparkeerders) komen indien nodig in een nieuw te bouwen parkeergarage buiten het 

kernwinkelgebied, in de omgeving van het singelgebied. Een parkeergarage in het fysiek afgesloten 

kernwinkelgebied is ongewenst vanwege de verkeeroverlast voor het winkelende publiek. Wanneer 

voor functies in Arnhem Centraal-Oost parkeerplaatsen voor bewoners en werkers nodig zijn, worden 

ook deze ondergebracht in de nieuwe garage.                                                                                                                   

Voor de op het Gele Rijdersplein op te heffen vergunninghoudersplaatsen zie 4.7.  

 

Voor de nieuwe functies en de aanpak van op het Gele Rijdersplein wordt verwezen naar de 

gebiedsvisie Gele Rijdersplein, die gelijktijdig door het college is vastgesteld. 

 

Ontsluiting Singelgarage. 

Omdat verkeer van en naar de parkeergarage het voetgangersgebied niet mag belasten krijgt deze 

een directe ontsluiting vanaf de Jansbuitensingel. 

 

Financiering Singelgarage.  

De Singelgarage als parkeergarage voor bewoners en werkers moet gefinancierd worden vanuit de 

bijbehorende projectbudgetten en grondexploitaties.  

 

4.4      Invulling voor het Roermondsplein op de la ngere termijn.  
Bij het gereedkomen van een nieuwe parkeergarage in het project Rijnboog wordt het gebruik van het 

parkeerterrein Blauwe Golven beëindigd, tenzij andere ontwikkelingen dan om een heroverweging 

vragen. Voor wat betreft de invulling voor het Roermondsplein ziet het college op dit moment geen 

ontwikkelingsmogelijkheden.   
 
4.5      Onderzoek op welke wijze het gebruik van p arkeergarages ’s avonds en ’s nachts 
           bevorderd kan worden.     
Het bezoek aan Korenmarkt, Jansplein, Rijnkade, Musis en Schouwburg speelt zich met name ’s 

avonds en ’s nachts af. Veel bezoekers parkeren dan op de betaald parkeerplaatsen omdat die ’s 

avonds en ’s nachts gratis zijn, terwijl in de parkeergarages het normale parkeertarief geldt. Hierdoor 

staan de parkeergarages niet vol en de straten wel. Deze parkeersituatie staat haaks op het beleid, 

dat probeert bezoekers te verleiden in garages te parkeren, om zo de leefbaarheid in de binnenstad te 

vergroten. Dit is vooral voor binnenstadbewoners belangrijk. Gezien de nog steeds toenemende druk 

op het avond- en nachtparkeren wil het college samen met bewoners en ondernemers onderzoeken 

op welke wijze het gebruik van parkeergarages ’s avonds en ’s nachts, bevorderd kan worden. Hierbij 

zijn alle opties mogelijk; enige voorwaarde is dat de parkeeropbrengsten gelijk moeten blijven. 

Denkrichtingen zijn bijvoorbeeld het hanteren van goedkopere avondtarieven voor parkeren op straat 

en in garages, het invoeren van een vast, relatief laag parkeertarief voor het parkeren in een 

parkeergarage gedurende de hele avond/nacht en het verstrekken van uitrijkaarten door ondernemers 

aan hun gasten, waarbij ondernemers de mogelijkheid krijgen deze voor een gereduceerd tarief aan te 

schaffen.  

 

4.6      Parkeertarieven in de wijken rondom de bin nenstad, indien gewenst, verhogen.   
Veel binnenstadbezoekers parkeren op de gratis parkeerplaatsen in de wijken rondom de binnenstad 

en op de veel goedkopere betaald parkeerplaatsen (€ 1,40 t.o.v. € 2,50 per uur) in deze wijken. 

Goedkope plaatsen zijn b.v. Steenstraat, Van Muijlwijkstraat, Bloemstraat, Zijpendaalseweg en 
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Blekerstraat. Nog voor de tariefsverhoging per 1-1-2011 parkeerden al 9% van de betalende 

binnenstadbezoekers op de betaald parkeerplaatsen in deze wijken.   

Het college is op dit moment samen met belanghebbenden bezig om plannen te maken voor invoering 

parkeerregulering in de wijken die dit willen. Vanuit een aantal wijken komt het verzoek om bij 

invoering van betaald parkeren als parkeerreguleringsinstrument, de parkeertarieven te verhogen om 

uitwijkgedrag van binnenstadsbezoekers naar hun wijk te voorkomen.  

Over enige maanden komt het college met voorstellen naar de raad, waarin mogelijk gedifferentieerde 

parkeertarieven zijn opgenomen. 

Door aanpassing van de ‘Tarieventabel’ (onderdeel van de ‘Parkeerbelastingverordening’), kan de 

raad dan op eenvoudige wijze tot wijziging van parkeertarieven besluiten.  

   

4.7    Wijzigen parkeervergunninghouderssysteem.     
In de binnenstad bevindt zich een aantal grotere parkeerterreinen waar alleen vergunninghouders 

parkeren. Deze vergunninghoudersterreinen zijn: Gele Rijdersplein/Bastionstraat, Catharinaplaats, 

Trans en Markt (buitenkanten). Na het gereedkomen van de Rijnbooggarage (omstreeks 2016) komt 

de Langstraat (450 plaatsen) beschikbaar voor vergunninghouders.  

Voordat de Langstraat voor bewoners beschikbaar komt , komt al een aantal vergunninghouders-

terreinen te vervallen. Als eerste de Trans i.v.m. bouw Rijnbooggarage en het Gele Rijdersplein i.v.m. 

aanpak Gele Rijdersplein. Voor deze ruim 220 plaatsen is het niet mogelijk nieuwe 

vergunninghoudersterreinen te vinden. Mede hierom wordt het huidige parkeervergunninghouders-

syteem geleidelijk gewijzigd in een systeem waarbij de bestaande vergunninghoudersplaatsen worden 

omgezet in betaald parkeerplaatsen. Uiterlijk in 2016 zal deze wijziging voltooid dienen te zijn. 

Bewoners kunnen dan met een vergunning parkeren op alle in de binnenstad aanwezige betaald 

parkeerplaatsen, indien mogelijk ook in de gemeentelijke parkeergarages en op termijn in de 

parkeergarage Langstraat. Uitgangspunt van de systeemwijziging blijft wel dat per zelfstandige 

wooneenheid nooit meer dan één parkeervergunning wordt verstrekt, omdat de ruimte ontbreekt om 

ook voor de tweede auto een parkeervergunning te verstrekken. Bij de wijziging spelen de volgende 

overwegingen: 

 

Voordelen: 

- Geen wachtlijst meer. Alle sectoren worden opgeheven en alle huidige bewoners op de wachtlijst 

krijgen een parkeervergunning.  

- Effectiever gebruik van de parkeerplaatsen door combinatie van gebruik.   

- Nieuwe systeem komt de duidelijkheid ten goede. Er zal niet meer per ongeluk op een 

vergunninghoudersplaats worden geparkeerd en een parkeerkaartje worden gekocht, om dan toch 

een bekeuring te krijgen.   

- Door omzetting van vergunninghoudersplaatsen in betaald parkeerplaatsen worden deze plaatsen  

gefiscaliseerd. De gemeente mag op deze plaatsen fiscale naheffingen schrijven in plaats van 

(zoals nu) Mulder-feiten. Een gemeentelijke naheffing levert per bon ca 20 euro méér op dan een 

Mulderbon, waardoor de inkomsten van het Bereikbaarheidfonds toenemen. 

- Vrijwel alle andere grote(re) gemeenten in ons land passen dit systeem toe. 

 

Nadelen: 

Minder plaatszekerheid voor een bewoner. Op dit moment heeft een vergunninghouder een redelijke 

mate van plaatszekerheid. Die zekerheid is straks iets minder. Hij moet de (betaald) parkeerplaats dan 

delen met de kortparkeerders. Op zaterdagmiddag, koopavond, koopzondagmiddag en ’s avonds en 

’s nachts kan dat wringen. Als er veel bezoekers van de binnenstad op de betaald parkeerplaatsen 

staan, zal de vergunninghouder wat verder moeten lopen.  
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Nieuwe vergunninghouderssysteem geleidelijk invoeren. 

Deze wijziging van het systeem van vergunninghoudersparkeren wordt niet in één keer ingevoerd, 

maar stap voor stap en indien noodzakelijk plaats voor plaats. De hoofdlijn voor de wijziging van het 

systeem is:  

• Stap 1: per direct géén vergunningen meer afgeven voor de sector rond het Gele Rijdersplein. 

Wie voor de sector in aanmerking komt, krijgt een vergunning bij de parkeermeter.  

• Stap 2: per 01-03-2012 worden de sectoren in het zuidelijk en oostelijk deel van de binnenstad 

(sectoren 1 en 2) samengevoegd. Vergunninghouders in deze sectoren mogen dan zowel op de 

vergunninghoudersplaatsen als op de betaald parkeerplaatsen parkeren. De bewoners op de 

wachtlijst voor de sectoren 1 en 2 krijgen een parkeervergunning, waarmee ze net als de 

bestaande vergunninghouders, zowel op de vergunninghoudersplaatsen als op de betaald 

parkeerplaatsen kunnen parkeren. Daarmee is de wachtlijst voor bewoners in de binnenstad 

opgelost.  

• Stap 3: bij wegvallen van het vergunninghoudersterrein Trans i.v.m. de bouw van de 

Rijnbooggarage, worden alle vergunninghoudersplaatsen in het zuid/oostelijke deel van de 

binnenstad omgezet in betaald parkeerplaatsen. Alle vergunninghouders krijgen een vergunning 

om op de betaald parkeerplaatsen te parkeren en indien mogelijk, ook in de gemeentelijke 

parkeergarages.     

• Stap 4: bij het wegvallen van de parkeerplaatsen op het Gele Rijdersplein worden de 

vergunninghoudersplaatsen op de Jansbuitensingel omgezet in betaald parkeerplaatsen en 

krijgen deze vergunninghouders een ontheffing bij de meter en indien mogelijk ook in 

gemeentelijke parkeergarages.     

•  Stap 5: de Rijnbooggarage is klaar (op zijn vroegst 2016). De garage Langstraat verliest haar 

functie als garage voor kortparkeerders en krijgt vooral de functie van bewonersgarage, zodat  de 

vergunninghouders hier kunnen gaan parkeren.   

 

De wijziging van het systeem van vergunninghoudersparkeren heeft geen substantiële financiële 

gevolgen.  

 
4.8 Parkeerregulering in de wijken rondom de binnen stad. 
Overeenkomstig het Lenteakkoord is het college al bezig om samen met de wijken rondom de 

binnenstad plannen te maken voor het invoeren van parkeerregulering in die wijken die dit willen.  

 
4.9     Achteraf betalen bij gebruik straatparkeerp laatsen.  

Per 1-1-2012 wordt het mogelijk om per telefoon bij de parkeerautomaten op straat achteraf te 

betalen, zodat ook hier de werkelijk gebruikte parkeertijd wordt betaald. Hierdoor heeft de parkeerder 

tijdens het winkelen geen zorgen over zijn parkeertijd. Invoeren van deze betaalmethode betekent 

mogelijk wat minder inkomsten uit naheffingen doordat bekeuren wegens te laat komen komt te 

vervallen en wat minder inkomsten doordat er geen parkeerders zijn die ‘parkeertijd mee naar huis 

nemen’. Daartegenover staan wat extra inkomsten doordat parkeerders vergeten door te geven dat zij 

vertrokken. Per saldo zal e.e.a niet leiden tot substantiële financiële gevolgen.  
 

4.10     Klantvriendelijke sociale bezoekersregelin g.  
Het parkeren voor bezoekers van bewoners in de binnenstad (het zogenaamde sociale bezoek) wordt 

klantvriendelijker. Per 1-1-2012 wordt het mogelijk dat bewoners met hun telefoon of via een 

internetaccount, hun bezoek aanmelden, waarna bezoekers zonder betaling zowel op straat als in de 

gemeentelijke parkeergarages kunnen parkeren.  
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Overeenkomstig de huidige bezoekersregeling kunnen alle bewoners, ook zij die geen auto hebben, in 

het bezit komen van een ‘bezoekerspas’, waarmee zij hun bezoek gedurende 200 uur per jaar gratis 

kunnen laten parkeren. Deze pas gaat € 20, - per jaar kosten. 

De verwachting is dat de nieuwe regeling geen substantiële financiële gevolgen heeft.  
 

4.11     Parkeertarievenbeleid.  
De parkeertarieven op straat, in de garages en parkeervergunningen stijgen vanaf 2012 ieder jaar met 

minimaal de jaarlijkse prijsinflatie + 1,5% extra. Deze verhoging is noodzakelijk om te kunnen blijven 

investeren in parkeren en bereikbaarheid. Bij de doorrekening van het Bereikbaarheidsfonds en de 

financiering van de Rijnbooggarage en Singelgarage is hiervan uitgegaan.  

 

4.12 Planning en communicatie conceptnota ‘Parkeerv isie binnenstad’.  
- De conceptnota ‘Parkeervisie binnenstad’ vaststellen in college van juni 2011. Conceptvisie 

      gaat ter kennisname naar de gemeenteraad. 

- Belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, worden geïnformeerd door middel 

van een speciale bijeenkomst. Omwonenden en bezoekers van de stad door middel van een 

artikel in de Arnhemse Koerier.  

  -  Daarnaast vindt communicatie plaats d.m.v. de inspraakprocedure op basis van 

de inspraakverordening (terinzagelegging van de conceptnota gedurende een termijn van 6   

weken, publicatie van een openbare bekendmaking).  

- Van de ingediende zienswijzen wordt een inspraaknota gemaakt en eventueel een nota met 

wijzigingsvoorstellen. De inspraaknota en nota met wijzigingsvoorstellen worden ter 

besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Parallel aan deze visie worden de verschillende verordeningen gewijzigd. Deze worden parallel aan 

de Parkeervisie, eind 2011 aan de raad ter besluitvorming aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


