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Aanpassen maximale parkeerduur blauwe zone en inkorten raamtijd laden en lossen centrum 
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Steenbergen; 6 april 2016 

Aan de Raad, 

Op 11 januari jongstleden heeft het college een verzoek ontvangen van Retail Platform Steenbergen 
(RPS) over de parkeerproblematiek in de binnenstad van Steenbergen. Tevens hebben twee 
aangenomen moties, met stuknummer 1503114 en 1503115, een relatie met het verzoek van RPS. Bij 
motie 1503114 verzoekt de gemeenteraad om de parkeertijd van de blauwe zone in het centrum van 
Steenbergen uit te breiden. Motie 1503115 verzoekt het college samen met RPS en Koninklijke Horeca 
Nederland te onderzoeken of meer activiteiten mogelijk zijn op de Markt. Wanneer dit niet lukt 
gedeeltelijke openstelling te overwegen. 

Achtergrond 
In de periode sinds de herinrichting van de binnenstad en het terugbrengen van de parkeertijd met 
blauwe schijf naar 1 uur heeft het bestuur van RPS uit overleg met haar leden een aantal conclusies 
kunnen trekken: 

Zij missen de verloren parkeervakken in de binnenstad. Met name de ondernemers in de food-
business hebben een behoorlijke terugloop in het klantenbestand bemerkt; 
Door de consument wordt de periode van 1 uur parkeren als te kort ervaren; 
Hoewel parkeerplaatsen voor minder-validen natuurlijk van groot belang zijn, bestaat het idee dat 
er op dit moment overdadig veel aanwezig zijn in het centrum van Steenbergen; 
Het laden en lossen tot 13.00 uur wordt als te lang ervaren door de ondernemers. Ook zijn de 
laad- en losstroken eigenlijk te klein voor de grote trailers. 

De geconstateerde problemen kunnen naar mening van RPS op de volgende manieren mogelijk opgelost 
worden: 

8 tot 12 parkeervakken aanleggen op de Markt waar de consument kort kan parkeren (maximaal 
een half uur); 
Verleng de maximale parkeerduur binnen de blauwe zone naar minimaal 2 uur; 
Bekijken of het aantal parkeervakken voor minder-validen teruggebracht kan worden; 
Heroverweeg de raamtijden waarbinnen laden en lossen mogelijk is. Een periode tot 10.30 uur 
zou lang genoeg zijn. 

Overwegingen 
Bij het tot stand komen van het project StadHaven is er in de voorbereiding nauw contact geweest met 
RPS met betrekking tot het parkeren in de binnenstad van Steenbergen. In dat stadium is er gekozen, 
naar aanleiding van het rapport van Oranjewoud d.d. 31 oktober 2011, voor een parkeerduur van 
maximaal 1 uur voor de blauwe zone. Dit om het parkeren buiten het assenkruis te stimuleren en de 
doorstroom van het parkeren in de binnenstad te waarborgen. 



Na evaluatie en op dringend verzoek van RPS is de maximale parkeerduur bekeken. Naar aanleiding 
hiervan heeft het college besloten tegemoet te komen aan dit verzoek en in afstemming met RPS de 
parkeerduur vast te stellen op maximaal 2 uur. RPS geeft aan dat de ondernemers gevraagd zullen 
worden om onderling huisregels/ gedragscode op te stellen waarmee voorkomen wordt dat het de 
ondernemers zijn die gebruik maken van de parkeerruimte binnen de blauwe zone. RPS heeft 
aangegeven vertrouwen te hebben hierin. 

De raamtijd van het laden en lossen wordt aangepast van 06.00 tot 13.00 uur naar 06.00 tot 10.30 uur. 
Het is aan RPS om de winkeliers te verzoeken hun leveranciers hiervan op de hoogte te stellen en 
eventueel de levertijden aan te laten passen. 

Het verzoek van RPS om het aantal parkeervakken voor minder-validen terug te brengen wordt 
afgewezen. De betreffende plaatsen liggen namelijk in de nabijheid van openbare gelegenheden en op 
strategische locaties in het centrum. Gezien de vergrijzing is het belangrijk om toekomstbestendige 
maatregelen te behouden in de binnenstad. 

Verder vraagt RPS extra parkeergelegenheid te realiseren op de Markt te Steenbergen. Dit verzoek is 
door het college aangehouden. RPS wordt gevraagd eerst het effect van bovenstaande maatregelen af te 
wachten en te evalueren. 

Middelen 
De middelen voor het aanpassen van de bebording en de publicatie zullen bekostigd worden uit het 
budget centrumplan gemeente Steenbergen. 

Risico's 
Het is op dit moment niet te voorspellen hoe het parkeergedrag zal veranderen als gevolg van de te 
nemen verkeersmaatregelen. Het is daarom aan te raden dit in samenwerking met RPS te evalueren. Het 
initiatief hiervoor dient te liggen bij RPS. Het risico bestaat namelijk dat de parkeerdruk in het centrum zal 
toenemen als gevolg van de minder goede doorstroming op het gebied van parkeren. 

Tevens bestaat het risico dat belanghebbenden bezwaar indienen tegen het te nemen verkeersbesluit. 
Deze bezwaren zullen volgens de reguliere procedure behandeld worden. 

Communicatie/Aanpak 
RPS wordt middels een brief geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Het is aan RPS om de 
ondernemers hierover verder te informeren. 

Het verkeersbesluit wordt volgens vastgestela^-procedure gepubliceerd in de Staatscourant en op de 
gemeentelijke website. Belanghebbendepmebben vervolgens 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te 
zien en eventueel bezwaar in te dienej^Verder heeft het de voorkeur om aandacht te besteden aan de te 
nemen maatregelen middels het uitgaan van een pérsbericht. 

Hoogachtend 
ter en wethouders van Steenbergen^ 
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