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Verplicht parkeervak blijft leeg
ROELOF VAN DALEN

GRONINGEN Woningcorporaties zijn
verplicht parkeerplaatsen in
nieuwbouwcomplexen te bouwen,
maar veel vakken blijven leeg.
Huurders parkeren veel goedkoper
op straat, of hebben geen auto.

Veel gemeenten, waaronder Gronin-
gen, stellen de eisen zodat er niet
nog meer blik op straat verschijnt. In
de praktijk blijkt het vaak niet te wer-
ken. Zeker de laatste tijd zijn de com-
plexen in steden gericht op jonge-
ren. Die hebben vaak geen auto. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek

voorspelt een nog verdere afname.
Als huurders wel een auto hebben,

parkeren ze liever op straat. Dat kan
gratis, of met een parkeerpas van
nog geen 75 euro voor een heel jaar.
Voor dat bedrag kunnen ze in het
parkeercomplex soms maar een
maand staan.

Woningcorporaties weten vaak al
bij de bouw dat het parkeerdek leeg
blijft. Directeur Pieter Bregman van
Nijestee: ,,Dit is bedacht vanuit een
goede insteek, maar we hebben
meerdere garages die grotendeels
leegstaan.’’

Hetzelfde geldt voor corporaties
Lefier en Patrimonium. Een goed

Al bij bouw is
duidelijk dat
plekken leeg
blijven

voorbeeld is woontoren de Groen-
ling, in de Oosterparkwijk. Er zitten
151 appartementen in en 60 parkeer-
plaatsen. Ze zijn vrijwel altijd onge-
bruikt. ,,We hebben die plekken lang
niet allemaal nodig’’, zegt woord-
voerder Elza Bulstra van verhuurder
Lefier.

De buurt eromheen klaagt op
haar beurt weer over bewoners van
de Groenling die op straat parkeren.
Jaco Belgraver woont er vlakbij en
gaat namens enkele omwonenden
in protest tegen nieuwbouw. Een
nieuw complex met zo’n 180 wonin-
gen is gepland. ,,We voorzien grote
problemen. Nu al is er veel te weinig
parkeerruimte op straat.’’

Belgraver vroeg gegevens op bij de
gemeente. Wat blijkt: er zijn in de
Groenling 37 auto’s geregistreerd en
30 straatparkeervergunningen afge-
geven.

Een gemeentewoordvoerder laat
weten dat huurders van complexen

met een parkeerplek geen straatpar-
keervergunning krijgen. Maar dat
geldt alleen voor wijken die volledig
onder betaald parkeren vallen. In
veel wijken geldt het slechts deels.

Volgens de corporaties moet het
beleid veranderen. Bregman van
Nijestee: ,,Lang zei de gemeente:
over dertig jaar heeft iedereen twee
auto’s. Ik zie nu toch iets anders. Veel
jongelui delen of huren een auto.’’
Bulstra van Lefier: ,,De trends gaan
sneller dan de wetgeving.’’ De ver-
plichting voor het bouwen kost vol-
gens Bregman uiteindelijk de huur-
ders geld. ,,Deze regels zijn onnodig,
maar zorgen wel voor hogere huur.’’


