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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Onderzoek naar haalbaarheid 

parkeergarage onder de Grote Markt

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 30 mei 2021, ingekomen op 1 februari 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PVV vier vragen gesteld inzake Onderzoek naar haalbaarheid parkeergarage 
onder de Grote Markt.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Deelt u de mening dat de binnenstad van Dordrecht een steeds groter 
wordend parkeerprobleem heeft en dat alles uit de kast moet worden 
getrokken om dit probleem op te lossen, teneinde de binnenstad een 
aantrekkelijk woon- en werkgebied te laten blijven?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wij delen de mening dat er in de binnenstad een steeds groter 
wordend parkeerprobleem is niet. Het aantal parkeerplaatsen en aantal 
uitgegeven parkeervergunningen is al jaren stabiel. Wel is te merken 
dat er altijd zoveel mogelijk parkeervergunningen tot aan de maximale 
acceptabel geachte parkeerdruk zijn verstrekt om de beschikbare 
parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk te benutten. Nu door de 
covidmaatregelen meer auto's voor het huis geparkeerd blijven staan 
en door werkzaamheden parkeerplaatsen niet allemaal beschikbaar 
ervaar je meteen de hogere parkeerdruk op straat. 

In de visie 'Slijpen aan een diamant' stellen wij voor de binnenstad een 
aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken door in de toekomst 
het autoparkeren minder op straat te faciliteren en meer in gebouwde 
parkeervoorzieningen. Dit moet leiden tot een aantrekkelijker 
straatbeeld met minder auto's en meer groen en meer ruimte voor 
lopen, fietsen of verblijfsfuncties. Dit is ook in lijn met de doelstellingen 
in de omgevingsvisie, waarbij benadrukt is dat het autoluwe karakter 
en leefbaarheid voorop worden gezet.
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Vraag 2. Deelt u de mening dat een parkeergarage onder de Grote Markt niet 
alleen bijdraagt aan het verminderen van de parkeerproblematiek in de  
binnenstad, maar ook een kans biedt om het gebied (groen) te 
herontwikkelen en een aantrekkelijke 'doorloop' richting het historisch 
havengebied te realiseren?
Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij zien een parkeergarage onder de Grote Markt zeker als manier om 
in dat gebied boven de grond een verbeteringsslag te kunnen maken. 
Dit wordt de komende tijd ook nader bekeken in samenhang met de 
andere parkeerpleinen in de binnenstad in relatie tot de stedelijke 
woningbouwopgave.

Vraag 3. Is er in het recente verleden onderzoek gedaan naar de technische en 
financiële haalbaarheid van een parkeergarage onder de Grote Markt, 
al dan niet in samenhang met het herontwikkelen van het betreffende 
gebied? Zo ja, wanneer zijn dan welke zaken onderzocht en wat waren 
de uitkomsten & zo nee, staat een dergelijk onderzoek op de agenda? 
Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord Bij de bespreking van de startnotitie Herijking Levendige Binnenstad 
heeft de commissie Bestuur en Middelen aandacht gevraagd voor de 
situatie van de Grote Markt als verbindende schakel tussen 
kernwinkelgebied en havengebied. In dezelfde commissie is op 8 
januari 2020 de Grote Markt als potentiële locatie voor evenementen in 
beeld gekomen. Op 5 mei 2020 hebben de wethouders Sleeking en 
Burggraaf de gemeenteraad geïnformeerd over het uitvoeren van een 
varianten- en haalbaarheidsstudie Grote Markt. 

De verkennende studie naar de herontwikkeling van de Grote Markt is 
verricht door Zwarts Jansma architecten i.s.m. OKRA 
landschapsarchitecten. In deze studie is globaal onderzocht of het 
mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te realiseren (met als 
belangrijkste aandachtspunten het aantal parkeerplaatsen en 
ontsluiting). Op het dak van de parkeergarage zijn aanvullende 
voorstellen gedaan voor het toevoegen van een beperkt aantal 
woningen. Voor het plein de Grote Markt is een groene inrichting 
bedacht die op verschillende manieren te gebruiken is door zowel 
omwonenden als bezoekers van de binnenstad. Bij het voorstel is een 
indicatie opgenomen van de kosten.

Naast de studie vanuit de gemeente is er door een tweetal 
architectenbureaus een studie gedaan om het volledige plein te 
bebouwen met woningbouw.

De studie is als één van de bronnen gebruikt voor het Toekomstbeeld 
Binnenstad. Wethouder Burggraaf heeft tijdens de behandeling van het 
Toekomstbeeld in de raadscommissie toegelicht dat ondergronds 
parkeren haalbaar is en dat de potentiële capaciteit af hangt van welke 
variant wordt gekozen. 
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Vraag 4. Mocht er in het recente verleden geen onderzoek zijn gedaan en op 
korte termijn ook geen onderzoek staan gepland, bent u dan bereid om 
zo snel mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te houden inzake de 
realisatie van een parkeergarage onder de Grote Markt, al dan niet in 
samenhang met het (groen) herontwikkelen van het betreffende 
gebied?

Antwoord In het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht heeft u kunnen lezen dat 
de herontwikkeling van de Grote Markt één van de vele acties is. 
Evenals het ontwikkelen van een Integraal Groenplan. Wij gaan, nu het 
Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht met een ruimte meerderheid 
door de raad is vastgesteld, werken aan een Uitvoeringsprogramma en 
een planning.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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