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Technische vragen voor Commissie Ruimte, 14 februari 2019 

 

D66  

1. Wat is er veranderd sinds januari 2018 dat een nieuw onderzoek 
rechtvaardigt? 

2. Er is sprake van een mobiliteitsplan. Wanneer wordt dit plan opgesteld?  

Heeft het zin om nu parkeertellingen uit te voeren wanneer de mogelijke 
maatregelen pas in de mobiliteitsstrategie worden uitgewerkt? 

3. Waarom bieden de tellingen van januari 2018 niet voldoende houvast voor 
het opstellen van mogelijke maatregelen? 

4. Is de in 2009 voorgenomen pilot met de blauwe zone uitgevoerd? Zo ja, wat 

zijn daarvan de resultaten? Zo nee, waarom niet en is het mogelijk deze 
alsnog te starten?  

5. Wat is de relatie van de gedifferentieerde resultaten (bewoners, lang, kort, 
visite, vakantie) met de te nemen maatregelen?  

6. Op pagina 3 bij Financiën en coalitieakkoord wordt aangegeven dat enkele 

kosten nog niet zijn meegenomen: voor o.a. het eventueel moeten 
aanpassen van de planning van andere projecten uit het coalitieakkoord. 

Wat wordt hiermee bedoeld? 
7. Zijn de plannen voor uitbreiding van de fietsenstallingscapaciteit al 

bekend?  
8. Zijn er maatregelen mogelijk die geen gevolgen zullen hebben voor hogere 

parkeerdruk elders in de gemeente?  

9. Welk advies heeft de Vervoerregio gegeven? Hoe gaan andere gemeenten 
met soortgelijke problemen om? 

10. Wat doet de gemeente als uit de tellingen blijkt dat er objectief gezien geen 
sprake is van een te hoge parkeerdruk?  

 

OAA:  

Vragen bij Kentekenonderzoek Jacob van Ruijsdaelweg 2009; 

 
- pagina 2 Opzet onderzoek ; 
 

- door wie is dit onderzoek gedaan ? 
- wat kost dit per kenteken om op te vragen? 

- kan dit nu ook nog gedaan worden gezien de privacy wetgeving? 
 
- pagina 9 Parkeerdruk overig gebied; 

 
-waarom zijn er dagen in de zomervakantie genomen? Een deel van de overlast 

wordt ervaren van forensen naar hun werk. Deze dagen zijn voor constatering 
overlast dan toch niet representatief? 
 

 
Vragen bij offerte Dufec ; 
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- pagina 2 op een dinsdag en een zaterdag in het voorjaar; gaat het college hier 

nadere kaders aan meegeven, rekening houdend met schoolvakanties? 
 

Vragen bij parkeertellingen Rnet halte; 
 
-pagina 2, Samenvatting  

 
-er is geen rekening gehouden met dit onderzoek bij de begroting van 2019. 

Waarom niet als men zoveel overleg met inwoners en signalen van insprekers in 
2018 heeft gehad ? 
 

Pagina 2, Wat is de voorgeschiedenis;  
 

de ( vorige) burgemeester van Ouder-Amstel zou hebben toegezegd dat er een 
blauwe zone zou komen. Deze gestelde toezegging is door hen niet verder 
onderbouwd met stukken.  

-wordt er getwijfeld aan wat inwoners zeggen ? 
- onze fractie was ook aanwezig bij deze bijeenkomst en de woorden van de 

(vorige) burgemeester waren “ als u een blauwe zone wilt, dan krijgt u een 
blauwe zone”. 

Nu wij de uitspraak van de inwoners bevestigen wilt u dit dan nu wel in uw 
overwegingen meenemen? 
 

Pagina 3, Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er; 
 

- vanuit de wijk wordt grote druk uitgeoefend om zo spoedig mogelijk 
parkeertellingen te houden 
- geven we als gemeente toe aan druk van inwoners? 

 
Pagina 4,  

 
-er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke projecten dan bijvoorbeeld 
doorschuiven naar 2020 

- gaat de raad of het college die keuzes maken? 
 

- de nieuwe brandweerkazerne gaat niet door. Dan zouden er vanaf februari 
representatieve parkeertellingen worden gehouden. 
- en wat als op die plaats weer woningen komen wat betekent dat voor de 

parkeerdruk? 
- gaan wij dan weer kosten maken voor nieuwe parkeertellingen? 

- hoeveel parkeerplekken gaat dat schelen? 
 
Wat hebben wij hiervoor nodig; 

 
Pagina 5 ; 

 
- welke kosten er in de toekomst gemaakt zullen moeten worden is nu niet 
bekend 

- kan de raad daar bijtijds over worden geïnformeerd als er wel iets bekend is? 
 

Pagina 5; 
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- onduidelijk tot welke verschuivingen dit in het coalitieaccoord gaat leiden -kunt 

u uitleggen wat u daar mee bedoeld ? 
 

Algemene vragen; 
 
- bij welke uitkomst gaat het college stappen zetten en welke stappen 

/maatregelen zijn dit 
 

- hoeveel auto’s hebben de bewoners zelf/ welke parkeernorm geldt hier ? 
- is dit meegenomen in het onderzoek of gaat dit meegenomen worden in het 
onderzoek? 

- er staat bij Hogerlustlaan; capaciteit 11, maar als je gaat kijken via Google 
streetview zie je in de Hogerlustlaan veel meer parkeerplekken. 

- hoe adequaat is het onderzoek geweest of gaat een nieuw onderzoek worden? 
 
 

GroenLinks 
 

Wij hadden een 2 technische vragen over de parkeertellingen Cie Ruimte 14 feb: 
2.a Parkeertellingen Vraag 1)Wanneer de tellingen plaatsvinden wordt ons niet 

helemaal duidelijk. Er is niet specifiek gekozen voor juli-augustus blijkens de 
stukken. 
Waarom gaat er niet in de zomer geteld worden (zoals in 2009)ivm de mogelijke 

vakantieparkeerders? 
Vraag 2:  wat wordt bedoeld met “ via de nieuwsbrief ten laste te brengen” ? 

Hierbij namens de CDA fractie een paar technische vragen voor de Commissie 
Ruimte, alle inzake het punt 2a, parkeertellingen 
 

CDA 
 

-    Hoe wordt in het kader van dit voorstel om gegaan met het terrein waar  
de brandweer kazerne was gepland? 
-     Wordt ook onderzocht waar de hoge parkeer druk in de Hogerlustlaan  

vandaan komt? Deze straat ligt vrij ver van de R Net bushalte. 
-      Als we nu onderzoek doen, en het blijkt dat er maatregelen nodig  

zijn,gaan we die dan ook gelijk uitvoeren. Anders kunnen we net zo goed geen 
onderzoek doen.  En als deze maatregel;en nodig zijn horen/zien wi 
      j graag wat ongeveer de mogelijke kosten zijn die daarmee dan zijn 

gemoeid. 
Namens de VVD fractie hierbij de volgende technische vragen in het kader van 

de voorgestelde parkeertelling, waarbij wordt voorgesteld gedurende twee dagen 
in het voorjaar 2019 een parkeertelling te houden. 
 

VVD 
 

1. Is dit onderzoek voldoende representatief om de door buurtbewoners 
aangekaarte problematiek van “langparkeerders” (mensen die vervolgens met de 
bus naar Schiphol reizen en andere mensen die na parkeren met de bus verder 

reizen) goed in beeld te brengen? 
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2 Wordt er naast de voorgestelde parkeertelling ook aanvullend onderzoek 

overwogen bij de buurtbewoners zelf (b.v. een enquête onder buurtbewoners in 
het betreffende gebied). 

 

 

 

 

 


