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Inleiding: 

 

Al sinds enige jaren (met enige regelmaat al vanaf ca. 2007) worden er klachten 

ontvangen over de parkeerdruk op de Aart van der Neerweg, die door bewoners wordt 

toegeschreven aan zgn. vakantieparkeerders. Dit zijn “vreemdparkeerders” van buiten 

de gemeente, die gebruik maken van de mogelijkheid om gratis bij de R-net in 

Ouderkerk te parkeren en met het openbaar vervoer verder naar Schiphol reizen, om 

zo de parkeertarieven van Schiphol te  vermijden. 

  

Uit de parkeertellingen, die voor het eerst in 2009 zijn uitgevoerd, kwam echter een 

ander beeld naar voren, namelijk dat deze vakantieparkeerders slechts voor een gering 

deel verantwoordelijk waren voor de parkeerdruk. Een groot deel van de parkeerders 

was afkomstig uit, of werkt in, Ouderkerk aan de Amstel en er zijn maar weinig 

langparkeerders van buiten de gemeente geteld. De parkeerdruk zelf was toen 

objectief gezien soms wel hoog, maar niet onaanvaardbaar hoog. Mede met het oog op 

het verschuivingseffect – parkeer regulerende maatregelen leiden meestal tot een 

verplaatsing van de parkeerdruk naar een naastgelegen wijk – zagen vorige colleges af 

van het nemen van maatregelen.  

 

De laatste parkeerdrukmetingen dateren van januari 2018 – net voor de 

nieuwbouwwerkzaamheden aan de Burgemeester Stramanweg werden begonnen (zie 

bijlages). Die lieten alleen voor de Hogerlustlaan een echt hoge parkeerdruk zien. Op 

initiatief van de bewoners is over dit onderwerp ook herhaaldelijk met de 

portefeuillehouder overlegd. De laatste parkeerdrukmetingen dateren van januari 2018 

– net voor de nieuwbouwwerkzaamheden aan de Burgemeester Stramanweg werden 

begonnen (zie bijlages). Die lieten alleen voor de Hogerlustlaan een echt hoge 

parkeerdruk zien. Op initiatief van de bewoners is over dit onderwerp ook herhaaldelijk 

met de portefeuillehouder overlegd. 

 

Door de portefeuillehouder is uiteindelijk toegezegd om – gelet op de ruimtelijke 

ontwikkelingen - eerder dan het tweede kwartaal van 2020, op een representatief 

moment, nog een keer een parkeertelling te houden 

 

Doel van de parkeertellingen:  

 

Of ergens een hoge parkeerdruk aanwezig is en of die moet leiden tot parkeer 

regulerende maatregelen is deels subjectief en deels objectief. Voor sommige bewoners 

kan de parkeerdruk al te hoog zijn, indien men niet direct voor de woning kan 

parkeren. 

In de vakliteratuur wordt het percentage van 85 % aangehouden voor de situatie dat 

de weg qua parkeren als “vol” kan worden beschouwd 
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Voor het gebied waarin de parkeertellingen moeten worden gehouden, moet ruimer 

gekeken worden dan alleen naar het gebied, van waaruit de problemen gerapporteerd 

worden. Indien de uitkomsten van de parkeertellingen inderdaad aanleiding geven tot 

parkeer regulerende en andere maatregelen, dan moet op basis van ervaringen uit 

eigen en andere gemeenten er namelijk van uitgegaan worden, dat er een 

verschuivingseffect gaat optreden en dat de parkeerdruk elders zal stijgen. Dit kan dan 

in weer een nieuw gebied leiden om een roep om maatregelen. 

 

Er spelen hierbij twee aspecten, die haaks op elkaar staan. Allereerst wordt er vanuit 

de wijk grote druk uitgeoefend om zo spoedig mogelijk parkeertellingen te houden en 

om parkeer regulerende maatregelen te nemen. Uit vergelijkingen van de tellingen 

door de jaren heen, blijkt dat de parkeerdruk inderdaad wel toeneemt, maar eigenlijk 

alleen op de Hogerlustlaan echt hoog is. Door parkeer regulerende maatregelen wordt   

de parkeervraag niet opgelost en zal dit de eventuele parkeeroverlast van bewoners 

van de genoemde wegen wel doen afnemen, maar elders weer doen toenemen.  

 

Met het oog hierop wordt voorgesteld om als nulmeting tellingen te houden in een 

groter gebied, dan van waaruit nu klachten worden ontvangen, namelijk uit het gebied 

waaruit redelijkerwijs verschuivingen in het parkeergedrag zijn te verwachten (zie 

bijlage kaart en offerte). Ook kan zo bij benadering vastgesteld worden in hoeverre de 

naastgelegen gebieden een verhoogd aantal auto’s kunnen absorberen, zonder dat dit 

daar tot een te hoge parkeerdruk leidt.  

 

Overige Belangen:  

 

Er is in dit verband nog een andere groep inwoners, die wij in deze discussie tot nu toe 

slechts zeer beperkt hebben gehoord, namelijk de reizigers met het openbaar vervoer. 

De R-net formule van Connexxion blijkt succesvol te zijn in het aantrekken van steeds 

meer reizigers uit het dorp, die voor een groot deel ook met de fiets naar deze bushalte 

komen. De meeste afstanden binnen Ouderkerk aan de Amstel tot aan de bushalte 

voldoen aan het criterium van de maximale loopafstand van 800 meter tot aan de R-

net halte. Maar er zijn ook delen van de gemeente waar die afstand groter is. En zelfs 

de afstand van 800 meter wordt niet door alle inwoners als aanvaardbaar ervaren als 

loop- of fietsafstand. Dit is een verschijnsel dat ook optreedt in regiogemeenten. 

 

Uitkomsten parkeertellingen: 

 

De uitkomsten van de tellingen zullen aan de bewoners en aan de Amstelschool worden 

teruggekoppeld. Indien uit de tellingen blijkt dat de parkeerdruk hier inderdaad 

inmiddels te hoog is geworden, zal aan uw college een vervolgadvies worden 

uitgebracht over welke opties er dan zijn. De maatregel die de bewoners voorstaan, 

namelijk het treffen van parkeer regulerende maatregelen nabij de R-nethalte, is 

waarschijnlijk te beperkt. De gemeente heeft namelijk ook rol bij het stimuleren van 

het openbaar vervoer en zal dat belang moeten afwegen tegen de wens van bewoners 

om nabij hun woning te parkeren. Maar het creëren van extra autoparkeercapaciteit zal 

ook weer tot nieuw aanbod leiden.  

De mobiliteitsstrategie van de Vervoerregio Amsterdam is ook niet beperkt tot het 

vervoer per auto maar wil een keten van verschillende vervoersmodaliteiten creëren, 

die met elkaar samenhangen: Mobillity as a Service. Waar en hoe wij als Ouder-Amstel 

vorm en inhoud hieraan gaan geven, zal onderdeel van het deze collegeperiode op te 

stellen Mobiliteitsplan zijn. 
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Financiën en coalitieakkoord:  

 

De te verwachten kosten van de parkeertellingen zijn € 8.250,= exclusief btw. Hiermee 

is geen rekening gehouden. In het coalitieakkoord staan deze tellingen gepland voor 

het tweede kwartaal van 2020. Deze kosten zullen in 2019 via de nieuwsbrief ten laste 

moeten komen van het begrotingsresultaat voor 2019.  

Welke andere kosten er in de toekomst in verband met deze parkeerproblematiek 

gemaakt zullen moeten worden, is nu niet bekend of te voorzien. Die hangen af van de 

aard en omvang van de te treffen maatregelen. 

Hetzelfde geldt voor de inzet van ambtelijke uren en het eventueel moeten aanpassen 

van de planning van andere projecten uit het coalitieakkoord.  


