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Evaluatie invloed parkeervergunningstelsel van gemeente Leiden

Geachte leden van de raad,

Het bijgaande rapport doen wij u toekomen om kennis te nemen van de bevindingen uit een
parkeeronderzoek van gemeente Leiden dat zich deels ook over een gedeelte van Leiderdorp
uitstrekt.

Aanleiding
Leiden heeft sinds januari 20L6 parkeervergunningen in een groot gedeelte van de gemeente
ingevoerd. De vierde en vooralsnog laatste fase is ingevoerd op 1 november 2Ot7 en betreft de
locaties bedrijventerrein De Waard en de wijken ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan. Deze
locaties maken deel uit van zone 82, waarin een parkeervergunning nodig is op werkdagen van 09:00
tot 1"9.30u. ln zone 81 geldt dit regime van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot en met L9:30
uur; Buiten deze zogenaamde venstertijden is geen parkeervergunning nodig om te parkeren.

Sinds de invoering van parkeervergunningen hebben bewoners en organisaties ter hoogte van de
Spanjaardsbrug verschillende meldingen gedaan over toenemende parkeerdruk als gevolg van
uitwijkgedrag van automobilisten die voortaan in Leiderdorp parkeren. Het Leiderdorpse College is
van mening dat door deze uitbreiding van het vergunningenstelsel de kans reëel is dat uitwijkgedrag
vaker gaat optreden. Hierdoor neemt mogelijk de parkeerdruk toe in de Leiderdorpse wijken nab'lj de
Spanjaardsbrug en de Zijlbrug.

Naar aanleiding van deze verwachte toename in parkeerdruk en daarmee uitwijkgedrag is overleg
gevoerd met Leiden en is afgesproken dat gemeente Leiden bij de monitoring van het uitgebreide
vergunningenregime ook de effecten in Leiderdorpse wijken nabij Leiden zou meenemen. Dit is door
het College van Leiderdorp per brief van L2-L2-2OI7 aan de raad van Leiderdorp gecommuniceerd.
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lnhoud en bevindingen
ln de bijgevoegde memo wordt een analyse gemaakt van de effecten van het parkeerregime van
Leiden in Leiderdorp. Specifiek voor de wijken het Zijlkwartier en Driegatenbrug nabÍj de Zijlbrug en
Spanjaardbrug. Uit de parkeerdrukmeting van 2018 blijkt dat de parkeerdruk in de nacht in de wijk
Zijlkwartier erg hoog is. Er is ook een opvallend hoge parkeerdruk nabij de Spanjaardsbrug op
donderdagochtend. Dit zou het gevolg kunnen zijn van parkeren van bewoners en bezoekers van
Leiden. Echter dit is niet met zekerheid vast te stellen omdat tegen de gemaakte afspraken in, de
parkeerdrukmeting uitgevoerd in opdracht van Leiden niet vergelijkbaar is met onze eerdere
parkeerdrukmetingen van 2011 en 2015.
Wel is te constateren dat in de wijk Driegatenbrug er ook 's nachts in een aantal secties een hoge
parkeerdruk voorkomt. Ook is er een opvallend hoge parkeerdruk op zaterdagmiddag. Dat zou
wellicht te verklaren zijn door recreatieve bezoekers/bewoners van Leiden maar ook hier geldt
hetzelfde voor als bij de Zijlkwartier; het is niet met zekerheid vast te stellen.
Het rapport geeft een indicatie dat er voldoende parkeercapaciteit is in de wijken. Zeer lokaal is de
parkeerdruk soms hoog, maar in de dÍrecte omgeving is op loopafstand parkeer ruimte aanwezig.
Over het geheel gezien zijn er dan ook geen excessen.

Gelet op het vorenstaande zijn er de volgende alternatieven in ogenschouw genomen:
t. lnvoeren van een vergunningenbeleid gelijkwaardig aan Leiden. Dit ontmoedigt uitwijkgedrag

van vreemd parkeerders uit Leiden. Hierdoor is er geen winst te behalen voor mensen die

parkeren zonder bestemming in Leiderdorp. Echter, een parkeervergunningen systeem

uitsluitend in de aangrenzende wÍjken Zijlkwartier en Driegatenbrug heeft weer

consequenties voor parkeren in de rest van Leiderdorp. Uitwijkgedrag van Leiderdorpers en

een ongelijke behandeling van autobezitters in het dorp.

2. Extra parkeervakken maken. Het zijn bestaande woonwijken. Hierdoor is het lastig om extra

parkeervoorzieningen ruimtelijk in passen zonder ingrijpende wijzigingen in de inrichting van

de woonwijk. Dit zal als speerpunt meegenomen kunnen worden in RO ontwikkelingen en

inbreidingsplannen.

3. Accepteren dat de parkeerdruk plaatselijk hoog is. ln de naastgelegen secties is vaak nog wel
ruimte. Niets wijzigen in de huidige weginrichting. Het mogelijk afsluiten van de
Spanjaardsbrug voor autoverkeer geeft extra mogelijkheden om de directe
verkeersomgeving her in te richten. Dit bied de mogelijkheid om extra parkeervakken te
maken in de Splinterlaan, daar waar de parkeerdruk het hoogste is. En de parkeerdruk te
verlichten.
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De definitieve parkeeropgaves op wijk- en gebiedsniveau zullen in het in ontwikkeling zijnde
mobiliteitsplan en toekomstige RO-plannen worden meegenomen. Wij zullen erop toezien dat ons
beleid op deze issues wordt aangescherpt. ln het kader van het nieuwe mobiliteitsbeleid gaan we
samen met u hiermee aan de slag.
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