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1. Welke grondslag ‘toename autobezit’ is de basis voor de reservering voor de 
toekomst in de parkeernormen?

Antwoord: Het addendum breidt een aantal elementen van het huidige parkeerbeleid 
uit. De toekomstige reservering zoals deze reeds beschreven is in het huidige beleid 
maakt hier geen onderdeel van uit. De grondslag is dus het huidige vastgestelde 
beleid, waarin de toename overigens is gestoeld op de onderzoeken van het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van IenM.

Voor de parkeerbalans 2015 zijn ook in de Wijk Voorhof metingen/tellingen verricht.
Deze tellingen zijn op standaardtijden voor parkeeronderzoek verricht en hielden geen 
rekening met de specifieke situatie in de Wijk.
Bewoners van de wijk geven aan dat er structureel parkeeroverlast is door medewerkers 
en bezoekers van het Alrijne ziekenhuis en mogelijk zelfs door forensen die de Leidse 
parkeerverboden omzeilen en vanuit Leiderdorp op de fiets naar hun werkplek in Leiden 
reizen.
In het onderzoek lijkt de problematiek van de wijk onvoldoende in beeld te zijn gebracht.

2. Is het college bereid om aanvullende parkeermetingen te laten verrichten in de 
wijk Voorhof, met name op tijden wanneer bewoners terug komen van hun werk 
en medewerkers/bezoekers van het ziekenhuis nog niet vertrokken zijn?
Antwoord: Extra onderzoek is natuurlijk altijd mogelijk, maar kost wel tijd en geld. 
Voorgesteld wordt om op een tot twee locaties gedurende de gehele thuiskom-
periode een meting te verrichten, waarbij per kort tijdsinterval de parkeerdruk 
wordt gemeten.



3. Indien uit zo’n onderzoek zou blijken dat inderdaad structureel parkeeroverlast 
veroorzaakt wordt door medewerkers/bezoekers van het ziekenhuis, is het college 
dan bereid met de buurt en het ziekenhuis actief naar een eveneens structurele 
oplossing te zoeken?
Antwoord: De gemeente heeft meerdere malen gezocht naar een structurele 
oplossing. Het punt is ook al diverse malen onderwerp van bespreking geweest 
met het ziekenhuis. Buiten ingrijpende maatregelen is deze er niet. Het gaat hier 
vooral om een gedragsprobleem. En ingrijpende maatregelen zoals 
parkeerregulering, afsluiten van de Voorhoflaan e.d. hebben een te groot negatief 
effect. De enige oplossing die dan overblijft is faciliteren. Dit zal echter een 
aanslag doen op de ruimtelijke kwaliteit en groenstructuur. Daarom heeft het 
College ook niet voor deze structurele maatregel gekozen. Uitgaande van het feit 
dat de 85% norm niet wordt overschreden is daar objectief bezien ook nog geen 
aanleiding toe.

Personeel van het ziekenhuis moet kennelijk (te veel) betalen voor het parkeren bij de 
werkgever.

4. Is het college bereid om op korte termijn bij Alrijne aan te dringen op een passend 
parkeerbeleid ten opzichte van het eigen personeel?
Antwoord: Ook dit heeft het College reeds meerdere malen gedaan. Het bestuur 
van het Ziekenhuis heeft dit telkens naast zich neergelegd. Contracten met Q-
park en de exploitatie van het ziekenhuis laten dit niet toe. Het College heeft geen  
mogelijkheden dit af te dwingen. Het parkeren in de wijk is openbaar en 
beperkende maatregelen  in de wijk hebben ook negatieve effecten voor de 
bewoners.


