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Aan

de heer D.T.J. van Leeuwen
van de fractie PVV
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 1 november 2022
Ons kenmerk 2022-0174813
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake een burgervriendelijk parkeerbeleid

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 31 juli 2022, bij ons ingekomen op 15 augustus 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen 
gesteld inzake een burgervriendelijk parkeerbeleid.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1) Deelt u de mening, kijkende naar de door dhr. Van Meel beschreven 
zaken en het feit dat onze burgers al jaren te maken hebben met 
soms onnavolgbare parkeerproblemen en dat de gehanteerde boetes
buiten proporties zijn? Zo ja, bent u bereid het 'boetesysteem' zo snel
mogelijk te evalueren & en zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Nee, wij delen deze mening niet dat er structurele onnavolgbare 
parkeerproblemen zijn. Het is wel zo dat het regelmatig lastig is om 
dicht bij huis een parkeerplaats te vinden is. Dat komt omdat we 
altijd geprobeerd hebben het beschikbare aantal parkeerplaatsen in 
de binnenstad zo efficiënt mogelijk te benutten en zo veel mogelijk 
bewoners en bezoekers te bedienen. Met een vergunningenplafond 
voorkomen we dat de sectoren te vol staan. We hebben ook 
maatregelen genomen (denk aan betalen per minuut in de garages) 
om meer bezoekers te verleiden meer gebruik te maken van de 
parkeergarages en de openbare plekken te ontlasten. Dit lijkt al de 
eerste vruchten af te werpen. 

Het is ondertussen natuurlijk een feit dat er in onze historische 
binnenstad niet de ruimte is om het aantal parkeerplaatsen steeds 
mee te laten groeien met het autobezit. Nog meer parkeerplaatsen 
maken zou de ruimtelijke kwaliteit die de binnenstad biedt te veel 
aantasten. Het niet altijd beschikbaar hebben van een 
autoparkeerplaats bij de woning hoort wat dat betreft ook bij het 
wonen in het historisch centrum.
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De boetebedragen zijn ook niet buitenproportioneel. De gehanteerde 
sanctiebedragen bij boetes voor verkeersovertredingen (bijvoorbeeld 
voor parkeren buiten een vak in de parkeerverbodzone) worden 
bepaald en geïncasseerd door het Rijk en worden in heel Nederland 
toegepast. De gemeente bepaalt wel zelf het tarief voor de 
naheffingsaanslag die je krijgt als je in gereguleerd gebied staat 
geparkeerd zonder ontheffing of zonder te betalen. Dit bedrag is circa
€ 65,-. De gemeente hanteert net als veruit de meeste gemeentes 
hiervoor het door het Rijk vastgestelde wettelijke maximumtarief.

Wij hebben als gemeente dus geen invloed op het boetesysteem van 
het Rijk en zien ook geen aanleiding om het tarief van de 
naheffingsaanslag af te laten wijken van andere gemeenten. 

Over beschreven specifieke zaken vindt een ambtelijk overleg plaats 
om de betreffende situatie en afwegingen nader toe te lichten en te 
bespreken. 

Vraag 2) Deelt u de mening dat bovengenoemde suggesties A t/m C (indien 
nog niet opgepikt) van grote meerwaarde kunnen zijn om het beleid 
burgervriendelijker te maken, alsmede positieve effecten hebben op 
de (bestuurlijke) capaciteit van BOA's, rechters, griffiers en 
binnenstadbewoners? Zo ja, wat gaat u zo snel mogelijk ondernemen 
om deze suggesties in het huidige beleid te verwerken & zo nee, 
waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Nee, wij delen deze mening niet. De gedane suggesties zijn al sinds 
jaar en dag onderdeel van de werkprocessen bij handhaving en 
toezicht. 

Bij een onterechte passage van een camera in het centrum krijg je de
eerste keer altijd een waarschuwing van de gemeente. Bij een 
tweede zelfde overtreding wordt de geconstateerde overtreding 
doorgezet naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

Een BOA maakt altijd ter plekke de afweging of de situatie direct kan 
worden opgelost of met een waarschuwing kan worden afgedaan of 
dat er een boete wordt uitgeschreven. Dit hangt af van de situatie en 
eventuele eerdere bekende overtredingen.

De afhandeling van door de politie of boa's geschreven 
verkeersboetes (Wet Mulder) wordt uitgevoerd door het CJIB aan de 
hand van het door het Rijk bepaalde procedures. Bezwaar loopt dan 
altijd en alleen via het CVOM (Utrecht). De gemeente kan dan door 
CVOM gevraagd worden om informatie.
De gemeente heeft dus geen invloed op de manier waarop het 
bezwaar wordt behandeld en afgehandeld.

Bezwaren tegen een naheffingsaanslag kunnen wel bij de gemeente 
worden ingediend. Als aangetoond kan worden dat er onbedoeld iets 
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is misgegaan (bijvoorbeeld kenteken net verkeerd ingevoerd in app 
of automaat) kan de gemeente snel besluiten de naheffing te 
seponeren.

Maar ook dit zullen we betrekken en verduidelijken in het ambtelijk 
overleg.

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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