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Afdoening motie tegen uitbreiding parkeerregeling Duindorp  

 

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 maart 2016 heeft de gemeenteraad de volgende motie van 

mevrouw Van der Bijl en de heren Griswis, Rogier, De Mos, Vermeer, Van der Helm en Van Kent 

aangenomen:  

 

De gemeenteraad van Den Haag op 3 maart 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van het 

collegebesluit inzake uitbreiding betaald parkeren Duindorp (RIS291193),  

 

constaterende, dat het college van B&W 26 januari jl. heeft besloten het betaald parkeren in Duindorp per  

1 april a.s. uit te breiden van 18.00-24.00 uur tot 13.00-24.00 uur;  

 

overwegende, dat dit besluit is genomen op basis van een enquête met een respons van 24%, waarvan 49% 

zich uitsprak voor uitbreiding van betaald parkeren en 47% daartegen;  

overwegende, dat de onderzochte parkeerdruk overdag - circa 70% voor heel Duindorp - volgens de 

wethouder geen aanleiding biedt om de parkeerregeling uit te breiden;  

overwegende, dat dit uitbreidingsbesluit onder andere nadelig uitwerkt voor de winkeliers en basisscholen 

in de wijk;  

overwegende, dat dit uitbreidingsbesluit tevens nadelig uitwerkt voor de parkeerdruk in de naburige 

Geuzenwijk (waterbedeffect);  

 

van mening dat de enquête-uitslag een wankele basis vormt voor het voorliggende uitbreidingsbesluit, te 

meer daar de gemeten parkeerdruk overdag geen aanleiding vormt;  

van mening dat het risico op hogere parkeerdruk overdag tijdens het beperkte aantal zomerse dagen het 

voorliggende uitbreidingsbesluit niet rechtvaardigt;  

 

verzoekt het college het uitbreidingsbesluit terug te draaien;  
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verzoekt het college voorts de parkeerdruk in Duindorp te blijven monitoren,  

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Zoals in de brief aan de Commissie Leefomgeving van 8 december 2015 (RIS 289656) is aangegeven is 

naar aanleiding van de door 600 bewoners ondertekende petitie onderzocht of betaald parkeren overdag 

wenselijk en noodzakelijk is. Uit de enquête wordt duidelijk dat veel bewoners het vinden van een 

parkeerplek overdag op verschillende momenten lastig vinden. De bewoners geven in meerderheid aan 

betaald parkeren overdag wenselijk te vinden. Daarom heeft het college op 26 januari 2016 besloten de 

parkeerregeling uit te breiden naar maandag tot en met zondag, van 13:00 tot 24:00 uur.  

 

Uit hetzelfde evaluatieonderzoek is ook gebleken dat op reguliere dagen de gemiddelde parkeerdruk in de 

hele buurt circa 70% is. Daarmee is er overdag voldoende parkeerruimte beschikbaar. In enkele straten is 

de parkeerdruk echter hoger dan 70%. En op warme zomerdagen blijkt de parkeerdruk hoger als gevolg 

van strandbezoekers. Ook op die momenten zijn er in de buurt echter nog parkeerplaatsen beschikbaar. De 

parkeerdruk in de hele buurt biedt daarom geen directe aanleiding om de regeling uit te breiden naar 

overdag. Om die reden en gezien het verzoek van de raad heeft het college besloten om het 

uitbreidingsbesluit terug te draaien (DSB/2016.41). 

 

Zoals in de brief van 8 december 2015 is aangegeven wordt de monitoring van de parkeerdruk in 

Duindorp voortgezet. 

 

Gelet op het vorenstaande stelt het college de raad voor de motie als afgedaan te beschouwen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


