Op 14 november 2018 heeft de ARC een rapport uitgebracht genaamd ‘Parking
Attthority Curaçao: Beheer en exploitatie van parkeerplaatsen en -terreinen in Punda
en Otrabanda, vervolg onderzoek1’. De ARC is hier gaan onderzoeken wat er na 29
maart 2012 is gebeurd met de aanbevelingen gedaan in haar rapport van maart 2012.
De ARC geeft aan dat dit vervolgonderzoek in altgttstus 2014 is begonnen en zij pas
in november 2018 de verzochte informatie heeft ontvangen en haar rapport dan heeft
uitgebracht. Volgens deftactie is dit ontoelaatbaar. Er moet verandering komen in de
manier van werken en onderzoeken. Defractie wenst te weten of de Minister rekening
hoitdt met de aanbevelingen van de ARC bij het stuiten van de nieuwe
beheersovereenkomst.
De Minister heeft rekening gehouden met de aanbevelingen van de ARC bij
het opstellen van de conceptovereenkomsten (conceptovereenkomst en
conceptvaststellingsovereenkomst). In dit kader wordt verwezen naar het
antwoord omtrent de status van de aanbevelingen van de ARC op pagina 2 en
3 van deze nota. Verder is in de beheersovereenkomst opgenomen dat het
bestek genaamd “Bestek beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen
en terreinen in Punda en Otrobanda, Willemstad, Curaçao” (Bestek SSV, no.
2007-1) en de inschrijving daarop door Global Metals N.V integraal onderdeel
uitmaken van de beheersovereenkomst. Global Metals N.V. zal derhalve
conform het gestelde in het bestek (artikel 6.7) kwartaalrapportages en
jaarverslagen in moeten dienen, terwijl partijen conform artikel 6.8 van het
bestek periodiek overleg dienen te plegen.
Blijft het invorderen van achterstattige compensatie voor het gebruiksrecht door PAC
ttit?

Nee. Verwezen wordt naar het antwoord omtrent de status van de
aanbevelingen, onder punt 2, op pagina 3 van deze nota.
Op pagina 9 van het rapport van 14 november 2018 van de ARC geeft de ARC
aanbevelingen met betrekking tot formalisatie van het overeengekomen met PAC.
Wat is de stattts van de zes aanbevetingen op pagina 9 en 10 van dit tzveede rapport?
Status van de aanbevelingen van de ARC: er zijn 5 aanbevelingen opgenomen
in het rapport, namelijk
1.
Een beheersovereenkomst sluiten met PAC
Er is een concept beheersovereenkomst, geldend met terugwerkende
kracht voor de duur van de overeenkomst, en een concept
vaststellingsovereenkomst opgesteld, welke aan PAC zijn voorgelegd.
Nadat PAC ermee akkoord is gegaan, zijn deze voorgelegd aan de
Raad van Ministers. Door de Raad van Ministers is spoedadvies
gevraagd bij zowel Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) als het
Ministerie van Financiën. Beide instanties waren akkoord met de
inhoud van de overeenkomsten, maar hebben de Raad van Ministers
erop attent gemaakt dat op grond van artikel 9, vijfde lid, onder c, van
de Landsverordening financieel beheer2 een overeenkomst met een
2

Registratienummer: 2018-005.
P.B. 2015. no. 79.

Staten van Curaçao, zittingsjaar 2021

—

2022 145, no. 5
-

2 14
-

2.

3.

4.

5.

6.

looptijd van langer dan 5 jaar worden aangegaan, mits de voorafgaand
goedgekeurd bij landsverordening. Hiertoe is de onderhavige concept
landsverordening ter vaststelling van de looptijd van deze
overeenkomst opgemaakt en aan de Staten voorgelegd.
Juridisch advies inwinnen over het alsnog vorderen van de
achterstallige gebruiksvergoeding van PAC
Vanaf medio 2015 is een extern advocatenkantoor ingehuurd om
juridische advisering en ondersteuning te geven met betrekking tot het
PAC-dossier. Voor wat betreft de achterstallige gebruiksvergoeding is
voorgesteld deze middels een arbitrageprocedure vast te stellen.
De secretaris-generaal op te dragen om ervoor te zorgen dat het
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de
toezichtfunctie naar behoren uitvoert
In 2018 is ervoor gekozen om de relatie tussen het Land en Global
Metals N.V. te laten leiden door de beheersovereenkomst en de
vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomsten zijn echter nog niet
ondertekend.
In samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling
een economisch beleid te laten formuleren gericht op het aantrekkelijk
maken van de Binnenstad
Aan dit punt is nog geen concreet invulling gegeven. In de afgelopen
jaren heeft het Ministerie van Economische Ontwikkeling, in
samenwerking met Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning, wel gewerkt aan verschillende projecten en trajecten die tot
doel hebben het aantrekkelijk maken van de binnenstad.
Nagaan of het gebruik van het wapen van Curaçao ergens is geregeld
Bij Landsverordening wapen van Curaçao3 is het wapen van Curaçao
vastgesteld. Er is ten aanzien van het gebruik hiervan vooralsnog geen
wapen-embleemreglement of wapens childregle ment aangetroffen
zoals dat voor de Curaçaose vlag geldt.
PAC erop te attenderen dat zij zonder toestemming van de overheid
een (aangepaste) afbeelding van het wapen van Curaçao op haar
parkeermeters heeft aangebracht
In de gesprekken en onderhandelingen is PAC hierop geattendeerd.

Wat is de mening van de Minister aangaande de vijf conclusies genoemd op pagina 7
en 8 van het rapport van 14 november 2018 van de ARC?
De Regering kan zich volledig vinden in deze conclusies en beschouwt dit
traject als een eerste stap in het herstellen van de gestelde omissies (voor de
toekomst).
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In de onderhavige ontwerplandsverordening spreekt men van een overeenkomst.
Welke is de overeenkomst?
Het betreft de beheersovereenkomst tussen het Land en Global Metals N.V.
voor het beheren en exploiteren van openbare parkeerplaatsen in de
Binnenstad.
Defractie beschikt over het ontwerp maar niet over de overeenkomst. Defractie wenst
graag de overeenkomst te ontvangen. Gaat het hier om het eindadvies adviesnota
Parking Authority van maart 2005 en het bestek beheer van openbare parkeerplaatsen
en terreinen in Pitnda en Otrabanda Willemstad Curaçao van maart 2007? Is deze de
overeenkomst? Defractie zoenst ook dit rapport te ontvangen.
Verwezen wordt naar het antwoord op de vorige vraag.
De Raad van Advies (hierna de Raad) haalt in haar advies een tzveetaÏ rapporten aan,
namelijk de rapporten van de ARC d.d. 23 juni 2011 en d.d. 29 maart 2012. Kunnen
de Staten het rapport van 23juni2011 ontvangen?
De ARC heeft op 23 juni 2011 een mededeling gericht aan de Minister
uitgebracht, om de Minister de gelegenheid te geven om maatregelen te
treffen die aan de in deze mededeling gesignaleerde tekortkomingen een
einde maken. Op 22 maart 2012 heeft de ARC een reactie van de Minister
ontvangen. Deze reactie is opgenomen in het rapport “Parking Authority
Curaçao”, die op 29 maart 2012 reeds is aangeboden aan de Staten.
In het advies van de ARC wordt gesproken van een rapport van 1 juli 2014 van de
Stichting Overheidsaccottntantsbureau (SOAB). De fractie wenst ook dit rapport te
on tvangen.
Dit rapport wordt niet openbaar gemaakt.
De Raad geeft aan dat de Regering rijkelijk tekort heeft geschoten om de gunning in
een overeenkomst met Global Metals NV. te formaliseren. De Raad dringt de
Regering op de procedure na een gltnning voortaan zo spoedig mogelijk te doorlopen
en af te ronden.
De fractie zvil weten welk stappenplan de Regering heeft, met betrekking tot een
nieuwe gunning na 1 februari 2020. Deftactie wenst deze stappenplan te ontvangen.
Bij de nieuwe aanbesteding zal de wettelijk voorgeschreven bepalingen in de
Landverordening financieel beheer (P.B. 2015, no. 79) en het Landsbesluit
Aanbestedingsregels (P.B. 2018, no. 9) worden gevolgd.
De MAN-fractie geeft aan dat het hier om een beslissing gaat, die dateert in de tijd
van het eilandgebied Curaçao. Waarom wordt het onderhavige ontwerp nu pas
behandeld, gezien de PAC al lange tijd functioneert?
Door het toenmalige Secretariaat Stadsvernieuwing is op 17 september 2009
aan Global Metals N.V. schriftelijk de opdracht verstrekt voor de uitvoering
van het project “beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen en
terreinen in Punda en Otrobanda” (bestek SSV, no. 2007-1) conform de offerte
van 20 juni 2007. Met deze opdrachtbrief is er een formele relatie tot stand
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gekomen, waarbij de overheid het beheer en de exploitatie van openbare
parkeerplaatsen en terreinen in de binnenstad heeft belegd bij PAC.
Ondanks deze formele relatie was de ARC reeds in 2012 van oordeel dat het
wenselijk is de wederzijdse rechten en plichten in een beheersovereenkomst
vast te leggen. Die wenselijkheid werd ook bevestigd in het rapport van de
SOAB van 1 juli 2014. Van belang voor de doorlooptijd was ook het feit dat
het Secretariaat Stadsvernieuwing door de bestuurlijke verandering van 1010-10 werd opgeheven en dat de verantwoordelijkheid voor de taken en
trajecten van het Secretariaat Stadsvernieuwing niet bij een specifieke
organisatie werden belegd. Ook werd in het eerdergenoemde rapport van de
SOAB, vanwege de geconstateerde verschillen tussen bestek en offerte, en
naar aanleiding van veranderde omstandigheden en voortschrijdend inzicht,
voorgesteld opnieuw te onderhandelen met PAC. Met deze onderhandelingen
is pas in 201$ een aanvang gemaakt.
Alvorens over te gaan tot het zveÏ of niet goedkeuren van het onderhavige ontwerp,
wenst de fractie de beheersovereenkomst te ontvangen. De fractie meent dat een
ontwerp tot vaststelling van een beheersovereenkomst niet kan worden goedgekeurd,
zonder eerst kennis te hebben genomen van de inhoud van de overeenkomst zelf
Het advies ligt ter inzage bij de Minister.
Vanzvege het ontbreken van een getekende beheersovereenkomst, zvas er geen wettelijke
grondslag om de verschuldigde kosten aan de Regering jaarlijks af te dragen; aldus de
fractie. Zal de Regering deze betalingen na het goedkeuren van onderhavig ontwerp
met terugwerkende kracht tot negen jaar terugontvangen? Is er sprake van verjaring
van gelden die PAC aan de Regering schttldig is?
Uit de onderhandelingen tussen het Land en Global Metals N.V. is er een
concept vaststellingsovereenkomst overeengekomen waarin voor de periode
vanaf de aanvang van het beheer tot aan het sluiten van de
beheersovereenkomst, het bedrag dat aan het Land toekomt middels een
arbitrageprocedure wordt vastgesteld.
Voldeed PAC gedurende de jaren aan de voorwaarden in de beheersovereenkomst
ongeacht of deze niet was ondertekend?
Pas in 2019 is overeenstemming bereikt over de inhoud van de
conceptbeheersovereenkomst. Daarvoor diende PAC te voldoen aan de
voorwaarden opgenomen in het bestek. Door zich in te schrijven om mee te
doen aan de aanbesteding, heeft PAC de voorwaarden opgenomen in het
bestek geaccepteerd; wat als een overeenkomst kan worden beschouwd. PAC
heeft niet aan alle voorwaarden voldaan.
Hoe zuerd er gecontroleerd of PAC zich inderdaad aan de voorzvaarden van de
beheersovereenkomst hield?
Zie antwoord op de vorige vraag.
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PAC klemt auto’s in Punda op moment dat de parkeertijd is overschreden of iemand
niet heeft betaald voor het parkeren. Met welke Juridische grondslag en bevoegdheid
doet PAC dit, vraagt deftactie zich af Defractie meent dat het klemmen van rntto’s
de ntobiÏiteit van een persoon ondermijnt.
Wielkiemmen kunnen worden aangebracht conform de Landsverordening
regelende het gebruik van parkeermeters en de heffing van parkeergelden4.
Diverse personeelsleden van PAC zijn daartoe door de Minister van Justitie,
met inachtneming van het “Landsbesluit buitengewone agenten van politie
1966” benoemd tot buitengewoon agent van politie in het kader van de
Parkeermeterverordening.
Volgens onderhavig ontwerp is de beheersovereenkomst nog niet geformaliseerd. Is dit
nog steeds het geval? Is er dan een juridische basis om betalingen van negen jaren
terug te vorderen?
De beheersovereenkomst is nog niet geformaliseerd. Aangezien op grond van
artikel 9, vijfde lid, onder c, van de Landsverordening financieel beheer een
overeenkomst met een looptijd van langer dan 5 jaar bij landsverordening
vastgesteld dient te worden, is de conceptlandsverordening ter vaststelling
van de looptijd van de overeenkomst aan de Staten voorgelegd. Hierna zal
kunnen
overgegaan
worden
tot
het
ondertekenen
van
de
beheersovereenkomst met Global Metals N.V.
Conform de offerte waarmee Global Metals N.V. zich heeft ingeschreven om
mee te doen aar de aanbesteding (zie bijgevoegd), heeft Global Metals N.V.
zich, middels de inschrijving verbonden aan de afdracht aan de overheid van
de in haar offerte genoemde vergoeding aan gebruiksrecht. Uit de
onderhandelingen tussen het Land en Global Metals N.V. is er een concept
vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Hierin is tussen partijen
afgesproken dat het bedrag, over de periode vanaf de aanvang van het beheer
tot aan het sluiten van de beheersovereenkomst, dat aan het Land toekomt,
middels een arbitrageprocedure wordt vastgesteld.
Stel dat PAC, die onder Globat Metals NV. fungeert, heeft gefaald zich gedurende de
negen jaren aan de voorzvaarden van de niet geformaliseerde beheersovereenkomst te
houden. Hoe kunnen deze gelden worden z’erhaaÏd? Heeft PAC negen jaren lang
zonder een juridische grondslag gefunctioneerd? Hoeveel geldt zou PAC jaarlijks aan
de Regering hebben moeten betalen en hoeveel zal de Regering niet terngzverkende
kracht ontvangen?
Verwezen wordt naar het antwoord op de vorige vraag. Conform de
berekeningen opgenomen in het rapport van de ARC van 14 november 2018
op pagina 18, zou PAC, op basis van de in werkelijkheid gerealiseerde
opbrengsten en rekening houdend met 25% van hun opbrengsten, in totaal
NAf 2.714.744 aan de overheid moeten afdragen. Het bedrag dat
daadwerkelijk overgedragen zal moeten worden, zal, conform het gestelde in
de conceptvaststellingsovereenkomst, middels arbitrage worden bepaald.
P8. 2012, no. 40 (G,T)),
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Per februari 2020 zal er een openbare aanbesteding plaatsvinden. De fractie zou
weten, wat de voorwaarden voor deze aanbesteding zullen zijn.
De Minister heeft rekening gehouden met de aanbevelingen van de ARC en
het advies van de SOAB bij het opstellen van het bestek voor de aanbesteding.
De MAN-fractie vraagt naar de prijzen, die door PAC worden gevraagd voor het
parkeren in Punda en Otrabanda. Wie berekent de prijzen aangaande het parkeren en
het kÏemmen van voertuigen? Wie beslist uiteindelijk over de prijs? Worden de gelden
die voor de Regering zijn bestemd, gebruikt voor de ontwikkeling van de binnenstad?
Deze worden door de overheid bepaald en vastgesteld. Het parkeertarief is
vastgesteld in de Parkeermeterverordening. De inkomsten uit de
beheersovereenkomsten zijn niet geoormerkt en zullen ten goede komen aan
de algemene middelen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de binnenstad
zullen jaarlijks op de begroting van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning middelen moeten worden gevoteerd.
Volgens de fractie zijn er heel veel klachten met betrekking tot de parkeermaclunes.
Wat zijn de mogelijkheden om parkeennachines dichterbij of in de verschillende
gebouzven te vestigen, ter vergemakkeljking van het betalen voor het parkeren?
Worden deze parkeermnachines geijkt door het Ministerie van Economische
Ontwikkeling? Dit ter garantie van de betrouwbaarheid van de machines.
Naast het feit dat er in de buurt van alle parkeerplaatsen parkeermachines
aanwezig zijn, is het ook mogelijk om weer op te laden bij een betaalautomaat
in de buurt van waar je op dat moment bent, zonder terug te hoeven lopen.
Het Ministerie van VVRP heeft daarnaast gesprekken gevoerd met PAC over
de mogelijkheid om ook via een digitale applicatie te kunnen betalen in plaats
van alleen bij de betaalautomaten. PAC heeft in die gesprekken aangegeven
de mogelijkheden hiervoor te willen onderzoeken.
De parkeermeters worden momenteel niet door het Ministerie van
Economische Ontwikkeling geijkt. Een verplichting tot ijken moet namelijk
zijn gebaseerd op de ijkwetgeving. Deze wet kent echter geen bepalingen met
betrekking tot meetmiddelen waarbij tijdmeting een rol speelt. Een plicht tot
ijken kan dus thans niet worden opgelegd voor de parkeermeters omdat ze op
basis van een klok functioneren. Het Ministerie van Economische
Ontwikkeling ontvangt wel periodiek een technische rapportage van de
parkeermeters, op basis waarvan de kwaliteit van de machines bewaakt
wordt.
De MAN-fractie zvenst te zoetemi of auto’s die verkeerd zijn geparkeerd, ook door PAC
zvorden geklemd. Valt deze bevoegdheid ook onder de werkzaamheden van PAC?
Conform de Wegenverkeersverordening5 is aan PAC de bevoegdheid gegeven
om wielklemmen aan te brengen bij voertuigen die onrechtmatig zijn
geparkeerd omdat ze het verschuldigde parkeergeld niet hebben betaald. De
P.B. 2013, no. 41 (G.T.).
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mogelijkheid om PAC ook de bevoegdheid te geven om op te treden wanneer
voertuigen verkeerd zijn geparkeerd (bijvoorbeeld op parkeerplaatsen
bestemd voor laden en lossen of voor invaliden) dient beleidsmafig te worden
geanalyseerd en zo nodig juridisch uitgewerkt te worden.
Defractie haalt een aantal situaties aan zvaar zowel klanten die itaar de stad gaan om
te winkelen als de winkeliers, die gefrustreerd raken vanwege de onhandigheid van
betalen bij de parkeermachines. Zijn de winkeliers akkoord gegaan op moment van het
sluiten van de overeenkomst tussen de Regering en PAC? Waren deze het eens met de
komst van betaald parkeren?
De door de winkeliersverenigingen genoemde aandachtspunten werden ook
in beschouwing genomen tijdens de onderhandelingen tussen het Land en
Global Metals N.V. Uiteraard voor zover deze konden worden verbonden met
de voorwaarden en bepaling van het bestek uit 2007.
Uit de beschikbare stukken en gevoerde besprekingen met de diverse
winkeliers en winkeliersverenigingen is niet gebleken dat er sprake is van een
eenduidig bezwaar tegen de komst van betaald parkeren in de binnenstad.
Defractie geeft aan dat liet Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
een onderzoek in november 2016 heeft laten doemz naar betaald parkeren en wat voor
effecten deze heeft op bezoekers en klanten van de binnenstad. Is er recentelijk geen
onderzoek gedaan naar de parkeersituatie in onze binnenstad?
Er is geen analyse gedaan welke specifiek gericht was op de parkeersituatie.
Er is wel een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeftes van de
bezoekers van de binnenstad, waarbij ook de mening van de geënquêteerden
over de parkeersituatie (beschikbaarheid van parkeerplaatsen en betaald
parkeren) is geanalyseerd.
De ARC noemt een aantal gebreken in haar rapport van juni 2011 en vervolgrapport
van november 2018 met betrekking tot PAC. Gebreken zoals liet feit dat van 2010 tot
en met 2016 een beheersovereenkomst ontbrak. De kans dat gebruiksrechtvergoeding
van PAC aan de Regering mogelijk verloren kan gaan. Is het waar dat de Regering
deze vorderingen kan verliezen zvegens verjaring? Het in 2009 overeengekomen
bedrag kan niet niet terugwerkende kracht worden gevorderd, aldus defractie.
Uit de onderhandelingen tussen het Land en Global Metals N.V. is er een
concept vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Bepaald is dat het
bedrag dat aan het Land toekomt, over de periode vanaf de aanvang van het
beheer tot aan het sluiten van de beheersovereenkomst, middels een
arbitrageprocedure wordt vastgesteld.
De ARC geeft in haar rapport verder aan dat het bekeuren van overtreders van de
parkeermeterverordening in plaats van het klemmen van wielen niet mogelijk is,
zolang de zvegenverkeerverordening niet wordt aangepast. in dit kader wil de fractie
weten of de medewerkers van PAC buitengewone agenten van politie (BAvPol) zijn.

Staten van Curaçao, zittingsjaar 2021

—

2022 145, no. 5
-

8 14
-

Hebben de medewerkers van PAC dezelfde bevoegdheden als BAvPoI? Is het de
bedoeling om de medewerkers van PAC buitengewone agenten van politie te maken?
Alle medewerkers van PAC zijn buitengewone agenten van politie.
Gedachte van de fractie is dat het een idee kan zijn om de medewerkers van PAC
additionele bevoegdheden toe te kennen ter coiztroÏe van meerdere
verkeersovertredingen in de binnenstad. Zodoende kan de politie in de binnenstad zich
op andere dingen richten. Neemt de Regering dit idee in overweging?
Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zal deze
mogelijkheid zeker in beschouwing nemen.
De MAN-fractie geeft aan dat het wapenschiÏd van Curaçao op de parkeerautontaten
afwijkt van het wapen van het wettelijk voorgeschreven ontwerp. KÏop dit?
Dat klopt. Met PAC is afgesproken dat ze deze weg zullen halen.
De verschillende organisaties van de binnenstad zoals Downtown Maitagentent
Organization (hierna DM0) en Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (hierna
SKO) hebben meerdere malen aangegeven eigen ideeën te hebben aangaande het
parkeren in de binnenstad en de bereidheid om het parkeerbeheer over te willen nemen.
Defractie zvil weten of de Minister niet deze organisaties is gaan praten. Misschien
hebben deze organisaties betere ideeën of dat deze een soort joint venture met PAC
kunnen sÏttiten, waar ieder hun eigen verantwoordelijkheden dragen. Hebben de
winkeliers van DM0 en SKO, die het parkeerbeheer willen doen, een plan aan de
Regering gepresenteerd? Hebben deze organisaties aangegeven wat zij zouden willen
gaan doen ntet de ontvangen parkeergeïden? Bijvoorbeeld het onderhouden van
trottoirs, schoonmaak, onderhoud van bomen en planten in onze binnenstad.
In de verschillende besprekingen en correspondenties hebben deze
organisaties in globale termen voorstellen gedaan. Voor deze organisaties is
het van belang dat de opbrengsten, minus de kosten, worden gebruikt voor de
ontwikkeling van de binnenstad.
Heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden naar de mogelijkheden? Aangezien deze
punten niet tot de corebusiness van DM0 en SKO behoren, is het juist wel of niet te
overwegen om deze taken aan de DM0 en SKO over te laten? In geval deze
organisaties betere ideeën hebben, kait de Regering hun als potentiële beheerders
beschouwen, aldus defractie.
Het standpunt van de Regering is dat het beheer en de exploitatie van
publieke parkeerplaatsen in de binnenstad worden uitbesteed aan private
partijen en dat de overheid zich de rol van toezichthouder zal aanmeten en de
regie zal voeren in samenwerking met de marktpartijen.
Na een berekening van alle parkeergelegenheden in Punda en Otrabanda komt de
fractie op ongeveer 1000 parkeerplaatsen in het beheer van PAC. Volgens de fractie
blijkt dat alleen tien van deze parkeerplaatsen bestemd zijn voor mensen met een
beperking. Dit is maar één procent van de totaliteit. Is dit genoeg? Is er een analyse
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gedaan? Heeft men met bijvoorbeeld fundashon Alton Paas gesproken of dit aantal
genoeg is voor mensen met een beperking?
Er is tot nu toe geen indicatie geweest dat de parkeerplaatsen bestemd voor
mensen met een beperking niet genoeg zijn. Er is nog geen onderzoek gedaan
van dit aspect.
Defractie wenst te zveten of de Regering het bedrag van drie miljoen, die de ARC in
haar rapport noemt, i;zet terugwerkende kracht van PAC gaat invorderen. Dit bedrag
kon iziet eerder worden ingevorderd vanwege het ontbreken van de
beheersovereenkomst. Wat is het jaarlijkse bedrag? Hoe wordt dit bedrag teruggezien
op de begroting van het land? Het gaat namelijk om gelden die de Regering moest
krijgen maar niet heeft gekregen.
Verwezen wordt naar het antwoord op de vraag ten aanzien van de
verjaringsvraag teruggave bedrag (met terugwerking) op pagina 5 van de
nota.
Hoeveel geld heeft PAC in onze binnenstad geïnvesteerd voor het parkeerbeheer.
Hoeveel geld heeft PAC daarnaast vrjzuillig geïnvesteerd? De Regering heeft niet al
het overeengekomen geld geïnd, maar misschien heeft PAC uit eigen initiatief in de
binnenstad geïnvesteerd, zuetende dat het onder zijn verantwoordelijkheid valt.
De Regering heeft op dit moment geen verifieerbare cijfers waarop een
mogelijk antwoord op deze vragen kan worden geformuleerd.
Hoeveel mensen zijn zuerkzaam bij PAC?
PAC had in augustus 2020 een totaal van 15 werknemers in dienst. Bekend is
echter dat door de huidige economische gevolgen van de Covid-19 pandemie,
PAC publiekelijk heeft aangegeven het personeelsbestand te willen verlagen.
Het contract met PAC eindigt op 1 februari 2020. Zijn de zverkzaamheden en de
mogelijke klachten gedurende de tien jaren ten opzichte van PAC geëvalueerd? Wordt
er een openbare aanbesteding gehouden voor een nieuw contract?
De met name door de winkeliersverenigingen aangegeven aandachtspunten
zijn wel besproken met PAC.
Voor een nieuw contract dient een openbare aanbesteding te worden
gehouden.
In het rapport “Parkeren in Punda en Otrabanda” wordt een aantal
knelpunten/uitdagingen gesignaleerd. Voor wat betreft Punda zijn deze onder andere:
Er zijn bijna geen parkeerplaatsen beschikbaar in het kernzuinkelgebied voor
bezoekers die kort zvillen parkeren, omdat vergunninghouders en winkeleigenaars en
zuerknemers al deze parkeerplaatsen in beslag nemen. Hoe heeft men dit knelpunt
aangepakt?
Dit knelpunt wordt opgelost door in het kernwinkelgebied een
kortparkeerzone in te stellen. Deze zone zal het parkeertarief NAf 2,- per uur
moeten worden. Deze zone wordt op die manier minder aantrekkelijk voor
langparkeerders. Voor de kortparkeerders is de prijs meestal minder relevant,
-
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omdat ze kort in de stad moeten zijn en in ieder geval zo dicht mogelijk bij
hun bestemming willen parkeren.
(In het verlengde van de vorige vraag) In strijd met het beleid van het Ministerie
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zijn er 153 parkeerplaatsen in het
kernwinkelgebied die gereserveerd zijn voor verschillende instanties. Parkeerplaatsen
bestemd voor bezoekers die gaan zvinkelen, zijn gereserveerd door andere instanties.
Knelpunt in Otrabanda is: Parkeerplaatsen die exclusief voor bewoners bestemd zijn,
zvorden in beslag genomen door bezoekers van Otrabaitda die de betaalde
parkeerplaatsen willen vermijden. Bewoners die thuis komen om te parkeren, kunnen
dit niet. Hoe wordt deze problematiek aangepakt?
In Punda: Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zal in
overleg met de betreffende instanties bepalen hoeveel parkeerplaatsen aan
elke instantie uitgegeven kunnen worden. Deze parkeerplaatsen worden dan
op de bestrating gemarkeerd. Voor de overige parkeerplaatsen geldt betaald
parkeren en dus onderdeel van de kortparkeerzone.
In Otrobanda: Het is de bedoeling dat de bewoners van gebieden die voorzien
zijn van parkeerplaatsen, die voor hen bestemd zijn, een parkeerkaart krijgen
die ze in hun auto moeten ophangen. Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning is daarnaast voornemens om aan PAC de bevoegdheid
te geven om derden die op deze plekken gaan parkeren te mogen
sanctioneren.
-

-

Voor wat betreft Punda en Otrabanda zijn er privéterreinen die gebruikt zvorden als
parkeerplaats tegen betaling. Hoe is dit geregtileerd?
In het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao is slechts geregeld dat, ter
bescherming van het stadsgezicht, open gaten verhinderd moeten worden,
door slechts een sloopvergunning te verlenen wanneer er een
bouwvergunning verleend is voor een nieuwbouw op die plek. Om reeds
bestaande open plekken (door instorten of illegaal slopen) toch te kunnen
laten bebouwen is derhalve de wettelijke invoering van een (her)bouwplicht
noodzakelijk. Op bepaalde plekken zou die nieuwe bebouwing ook een
parkeergarage kunnen zijn.
Is het mogelijk dat de eerste de beste die een plek of leegstaande privéterrein in Punda
heeft, kan besluiten om geld te gaan vragen om te parkeren?
Er bestaat momenteel geen enkele regeling die dit verbiedt.
Is er een akkoord tttssen de Regering en de verschillende eigenaren van privéterreinen
om hun terreinen als parkeerplaatsen in de binnenstad te gebruiken?
Nee.
De fractie van Partido Inovashon Nashonat (PIN-fractie) stelt verbaasd te zijn
over het feit dat een bedrijf voor tien jaren lang in onze binnenstad werkzaam is,
zonder enige overeenkomst. Het is onmogelijk dat een bedrijf tien jaren lang opereert
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zonder te weten waaraan hij zich moet houden, aldus de fractie. De fractie wil een
verklaring hiervoor.
Zoals reeds gesteld, heeft de overheid in 2009 een gunning verstrekt aan
Global Metals N.V. Hiermee is er een formele relatie tot stand gekomen. In de
gunning wordt gerefereerd aan het gebruikte bestek. Global Metals N.V. heeft
zich geconformeerd aan de voorwaarden zoals vermeld in het bestek door
zich hiervoor in te schrijven.
Defractie nteent dat liet systeem van PAC gefunctioneerd heeft. Zij hebben de lijnen
op straat gemarkeerd, betaalmachines vervangen, mensen in dienst genomen etc. De
fractie wil zveten, wat het gewin van dit allemaal voor de Regering is geweest.
Het beleid van liet voormalige Bestuttrscollege van het Eilandgebied Curaçao was erop
gericht een centraal georganiseerd en efficiënt parkeerbeheer voor de binnenstad te
realiseren. Deze beteidsdoelstelting is bereikt met de onderhavige aanbesteding van het
beheer van parkeerplaatsen.
De PIN-fractie geeft aan een aantal documenten te hebben ontvangen, behalve de
overeenkomst zelf Kan de Minister de Staten informeren, of toetsing van de inhoud
van de overeenkomst heeft plaatsgevonden? Is er een juridisch advies op de
overeenkomst waarover zvordt gesproken? Indien bevestigend, kunnen de Staten dit
advies ontvangen?
Voor de opstelling van de beheersovereenkomst en vaststellingsovereenkomst
is er een extern advocatenkantoor ingehuurd. De genoemde overeenkomsten
zijn dan ook opgesteld na grondige technische en juridische analyse van de
bestaande feiten. De overeenkomsten zijn verder conform de normale
procedures ook ter toetsing voorgelegd aan WJZ. Het juridisch advies van
WJZ is geen openbaar document.
De ARC heeft in haar rapport van november 2018 aangegeven dat van 2010 tot en
met 2016 een bedrag van drie miljoen openstaat aan inkomstenderving. Heeft PAC
deze schuld ondertussen betaald of staat deze nog open? Komt er op deze schttld een
interest of boete?
Verwezen wordt naar het antwoord op de vraag ten aanzien van de
verjaringsvraag teruggave bedrag (met terugwerking) op pagina 5 van de
nota.
0p pagina 6 van het rapport van 2018 geeft de ARC een aantal aanbevelingen aan.
Defractie wenst de status van deze aanbevelingen in een rapport te ontvangen.
Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van voorgenoemde
aanbevelingen?
De aanbevelingen genoemd in het aangehaalde rapport van de ARC hebben
ook gediend als basis voor de onderhandelingen met Global Metals N.V. om
te komen tot de beheersovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. Het
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is belast met de
implementatie van de aanbevelingen. Voor de status van de aanbevelingen
wordt verwezen naar het antwoord op de derde vraag van de PAR-fractie.
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De PIN-fractie zoenst de overeenkomst te ontvangen. De Staten hebben anders geen
bewijs dat de aanbevelingen gedaan door de ARC, in de overeenkomst zijn
opgenomen. Inzage in de overeenkomst is ook voldoende, aldus deftactie.
De overeenkomst is ter inzage bij de Griffier van de Staten.
Heeft de Regering rekening gehouden met de input van andere stakeholders, zoals
DM0 en SK0?
De input van genoemde organisaties hebben ook gediend als basis voor de
onderhandelingen met Global Metals N.V. om te komen tot de
beheersovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. Uiteraard was het
bestek het uitgangspunt.
Kan de Minister de Staten informeren, zvat haar parkeerbeleid in de binnenstad is?
Kan de Minister dit beleid aan de Staten doen toekomen?
Begin 2017 is het beleidsstuk “Parkeren in Punda en Otrobanda” vastgesteld.
Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft de
volgende beleidsdoelen geformuleerd voor het parkeren in de binnenstad:
1.
De binnenstad van Curaçao is in 2030 een bruisende woon-, werk- en
recreatiestad met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een goede
bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en werkers.
2.
Het parkeerproduct dient uit keuzemogelijkheden te bestaan voor de
specifieke vraag van de gebruiker: de bewoner, de bezoeker en de werker,
met
als resultaat
een effectief gebruik
van
de beschikbare
parkeervoorzieningen en minder zoekverkeer.
3.
Reservering van parkeerplaatsen in de binnenstad is alleen mogelijk
voor ministers, statenleden, consulaten, dokters en medische instellingen.
4.
Ter bescherming van het stadsgezicht en het behoud van het historisch
karakter van de binnenstad dienen open gaten, ontstaan door slopen of
instorten van gebouwen, zoveel mogelijk gevuld te worden met nieuwe
bebouwing.
5.
Bij een bouwaanvraag voor nieuwbouw in de binnenstad wordt, net
als elders, vereist dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. In de
binnenstad wordt, gezien de geringe ruimte, een korting van 25% op het
vereiste aantal parkeerplaatsen gehanteerd, voor zover in de buurt de
mogelijkheid bestaat om te parkeren in de openbare ruimte of in een
parkeergarage.
De Minister doet de Staten dit beleidsstuk bij deze toekomen.
Wie controleerde PAC en wie gaat PAC in de toekomst controleren?
De aanbesteding van 2007 werd gecoördineerd door de Secretariaat
Stadsvernieuwing. Deze Organisatie werd echter door de bestuurlijke
verandering van 10-10-10 opgeheven. De verantwoordelijkheid voor de taken
en trajecten van de Secretariaat Stadsvernieuwing werden niet bij een
specifieke Organisatie belegd. Voor de toekomst wordt gedacht aan het
beleggen van de beheersovereenkomst bij de Uitvoeringsorganisatie
Openbare Werken.
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Voor de Movementu futuro Kôrsou-fractie (MFK-fractie, is liet tien jaar met
terugzverkende kracht invorderen van belang. Volgens defractie heeft de Minister van
Bestuur, Planning en Dienstverlening gedurende de behandeling van de
ontwerpÏandsverordening aangaande de wijziging van de paspoortwet aangegeven,
dat een zvetteljke regeling onmogelijk geld met terugzverkende kracht kon vorderen.
Hoe komt het dat het onderhavige ontwerp zoet tien jaar met terugwerkende kracht
kan invorderen?
De onderhavige ontwerplandsverordening regelt de, ingevolge artikel 9, lid 5
onder sub 5, van de Landsverordening financieel beheer, vereiste
goedkeuring voor het aangaan van een beheerovereenkomst voor een looptijd
van langer dan 5 jaar. Conform het bestek dient de beheersovereenkomst een
looptijd te hebben van 10 jaar, waarbij als ingangsdatum wordt aangehouden
de datum waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de gunning. Met de
gunning is de relatie tussen de overheid en Global Metals N.V, inclusief de
hoogte en wijze van vergoeding door PAC, geformaliseerd en vastgesteld.
Wat zal het effect zijn van zvat aan de Regering moet worden afgedragen?
Inkomsten voor het Land.
Wanneer (hoe lang) is volgens de Regering sprake van verjaring?
Een antwoord op deze vraag is zo afhankelijk van de verschillende aspecten
van deze problematiek, waardoor er op dit moment geen duidelijke uitspraak
kan worden gedaan.
Wat is het financieel advies aangaande het onderhavige ontwerp?
Het advies van het Ministerie van Financiën wordt ter inzage gelegd bij de
Griffier van de Staten.

Willemstad,

1

De Minister van Verkeer, V
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Inleiding

Het is de bedoeling dat in de toekomst veel meer mensen gebruik gaan maken van de
binnenstad. Het voornemen van de overheid is om dit te bewerkstelligen door het stimuleren
van meer woningen en meer horeca- en andere bezoekers trekkende aangelegenheden. Dit
draagt bij aan de levendigheid en de economische vitaliteit van de binnenstad. Naast het
verbeteren van het openbaar vervoer, is het zeer belangrijk om het parkeren in de binnenstad
kwalitatief te verbeteren.
Met het oog op dit streven is zowel de huidige parkeersituafie als de bestaande knelpunten
geanalyseerd om tot voorstellen te kunnen komen voor een effectief parkeermanagement.

2

Beleidsdoelen

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft de volgende beleidsdoelen
geformuleerd voor de binnenstad:
o

De binnenstad van Curaçao is in 2030 een bruisende woon-, werk- en recreatiestad
met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een goede bereikbaarheid voor bewoners,
bezoekers en werkers (Plan Horizon 2030).

o

Het parkeerproduct dient uit keuzemogelijkheden te bestaan voor de specifieke vraag
van de gebruiker: de bewoner, de bezoeker en de werker, met als resultaat een
effectief gebruik van de beschikbare parkeervoorzieningen en minder zoekverkeer
(Mobil iteitsvisie Binnenstad Willemstad).

o

Reservering van parkeerplaatsen in de binnenstad is alleen mogelijk voor ministers,
statenleden, consulaten, dokters en medische instellingen (0W).

o

Ter bescherming van het stadsgezicht en het behoud van het historisch karakter van
de binnenstad dienen open gaten, ontstaan door slopen of instorten van gebouwen,
zoveel mogelijk gevuld te worden met nieuwe bebouwing (EOP).

o

Bij een bouwaanvraag voor nieuwbouw in de binnenstad wordt, net als elders, vereist
dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. In de binnenstad wordt, gezien de
geringe ruimte, een korting van 25% op het vereiste aantal parkeerplaatsen
gehanteerd, voorzover in de buurt de mogelijkheid bestaat om te parkeren in de
openbare ruimte of in een parkeergarage (Vastgestelde Normen en Richtlijnen, ROP).

3

3

Huidige parkeersituatie en knelpunten

HUIDIGE SITUATIE
Punda:
Bezoekers van Punda kunnen momenteel gebruik maken van circa 1919 parkeerplaatsen,
waarvan (zie figuur 1):
•
•
•
•

Circa 750 gratis parkeerplaatsen (Waaigat)
Circa 418 betaalde parkeerplaatsen in de privé parkeergarage te Marichi
Circa 350 betaalde parkeerplaatsen op het privé Vijf Zinnen parkeerterrein
Circa 401 verspreide betaalde parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Privé parkeerplaatsen op eigen terrein en privé terreinen die momenteel als parkeerplaats
worden gebruikt zonder als parkeerplaats te zijn ingericht, zijn niet in de telling
meegenomen.
De betaalde parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn vooraf betaald en er geldt een tarief
van Naf. 1 per uur. Er wordt hierbij gerekend in fijdseenheden van 15 minuten.
Deze parkeerplaatsen zijn door de overheid in beheer uitgegeven aan Curaçao Parking
Authority (PAC). De betaalde privé parkeerplaatsen zowel in de parkeergarage als bij Vijf
Zinnen betreffen achteraf betaalde parkeerplaatsen met slagboom, tegen een tarief van Naf. 2
per uur, gerekend in tijdseenheden van hele uren.
Er is momenteel geen sprake aan een tekort aan parkeerplaatsen aangezien observaties over
een periode van twee weken, op verschillende tijdstippen gedurende de dag, hebben
aangetoond dat Vrij veel parkeerplaatsen leegstaan. Het is wel opmerkelijk dat alle
parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied meestal bezet zijn. Vanuit de winkeliersvereniging
Downtown Management Organization (DM0) kwamen klachten dat er bijna geen
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in het kernwinkelgebied voor bezoekers die kort willen
parkeren

omdat vergunninghouders en

winkeleigenaars en

—werknemers

al

deze

parkeerplaatsen in beslag nemen.
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van PAC bteek dat er momenteel conform het
bestand van PAC bijna 80 parkeervergunningen zijn uitgegeven. De vergunningen zijn niet
lokatiegebonden. Er wordt echter ook door PAC geconstateerd dat de vergunninghouders
zoveel mogelijk in het kernwinkelgebied parkeren.
Daarnaast is een globale analyse van het parkeergedrag in het kemwinkelgebied van Punda
uitgevoerd. De resuLtaten van deze analyse zijn bijgesloten in Bijlage 1.
De geanalyseerde parkeerplekken zijn: rondom Marshe Nobo, bij de Handelskade, aan de
Waterfortstraat, aan de Gouvernementsplein en de Hendrikplein.
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Huidige situatie

Resumerend kan uit de resultaten geconcludeerd worden dat van de parkeerders op de
verschillende plekken in het kemwinkelgebied de volgende percentages personen die irt
Punda werken betreffen:
Marshe nobo

28.9% van de parkeerders

Waterfortstraat

7%

van de parkeerders

Gouvernementsplein

11%

van de parkeerders

Hendrikplein

42.5% van de parkeerders

Handeiskade

3.1% van de parkeerders

In 67.3% van deze gevallen worden de parkeerplaatsen 4.5 uur of langer per dag
gebruikt, en 34.8% van deze parkeerders parkeert 5 keer per week en 31.7% 6 keer per
week.
Het kernwinkelgebied omvat de geanalyseerde parkeerplekken, wat uitkomt op circa
195 parkeerplekken. Rekening houdend met het gegeven dat de bijna 80
vergunninghouders in dit gebied parkeren, kan ervanuit worden gegaan dat er 115
parkeerplaatsen overblijven. Uit bovenstaande percentages kan worden
geconcludeerd dat circa 60 van deze overblijvende parkeerplaatsen bijna de hele dag
bezet worden door personen die in Punda werken. Het is dan ook duidelijk dat er
inderdaad weinig parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bezoekers (zie figuur 2).

Aantal parkeerplaatsen

195

Abonnementen

$0

Personen die in Punda werken

60

Beschikbaar

55

Figuur 2 Parkeerplaatsen in het kemwinkelgebied

-

Hierbij komt nog het feit dat er nog 153 parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied
zijn die gereserveerd zijn door/voor verschillende instanties (in het rood in figuur 1).
Dit ondanks het bovengenoemd beleid van de Ministerie VVRP dat parkeerplaatsen
alleen gereserveerd mogen worden voor ministers, statenleden, consuls, dokters en
andere medische instellingen. Uit gesprekken met medewerkers van 0W blijkt dat
alleen voor de volgende gereserveerde parkeerplaatsen officiële toezeggingen bekend
zijn:
• 3 parkeerplaatsen voor de Douane aan de handelskade en 3 aan de Ruyterkade;
Later is de overheid akkoord gegaan om de 3 parkeerplaatsen aan de Ruyterkade
in te trekken en 9 parkeerplaatsen aan de Handeiskade aan de Douane toe te
wijzen, maar dat is nooit uitgevoerd.
• 2 parkeerplaatsen voor het consulaat van Venezuela aan de Handeiskade, die na
het vertrek van het consulaat onterecht overgegaan zijn naar de Banco Mercantil;
6

• 3 parkeerplaatsen aan de Handelskade voor SPF Marwan t.b.v. woningen
• 2 parkeerplaatsen voor het MCB aan de Ruyterkade;
• 5 parkeerplaatsen voor het Openbare Ministerie.

Otrobanda:
In Otrohanda zijn er momenteel circa l327parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan:
• Circa 120 gratis parkeerptaatsen (Colon)
• Circa 513 gratis parkeerplaatsen in de privé parkeergarage te Renaissance
• Circa 70 betaalde parkeerplaatsen op het privé parkeerterrein bij het Brionplein
• Circa 624 verspreide betaalde parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
Privé parkeerplaatsen op eigen terrein en privé terreinen die momenteel als parkeerplaats
worden gebruikt zonder als parkeerpLaats te zijn ingericht, zijn niet in de telling
meegenomen. Er zijn ook verschillende parkeerplaatsen die exclusief voor bewoners bestemd
zijn. Die zijn ook niet meegenomen.
Ook in Ofrobanda is er geen sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. Ook hier hebben
observaties over een periode van twee weken, op verschillende tijdstippen gedurende de dag,
aangetoond dat veel parkeerplaatsen leegstaan.
Door de bewoners van het gebied wordt wel aangegeven dat bezoekers van Otrobanda de
parkeerplaatsen die voor hun bestemd zijn in beslag nemen. Andere bezoekers parkeren hun
auto in de steegjes, vaak voor de deuren van huizen, om de betaalde parkeerplaatsen te
vermijden.
KNELPUNTEN

Mede uit de bovenstaande omschrijving van de huidige situatie kunnen de volgende
knelpunten geïdentificeerd worden:
-

Punda: er zijn bijna geen parkeerplaatsen beschikbaar in het kernwinkelgebied voor
bezoekers die kort willen parkeren omdat vergunninghouders en winkeleigenaars en

—

werknemers al deze parkeerplaatsen in beslag nemen.
,-

In strijd met het beleid van de Ministerie VVRP zijn er 153 parkeerplaatsen in het
kernwinkelgebied die gereserveerd zijn door/voor verschillende instanties.
Otrobanda: parkeerplaatsen die exclusief voor bewoners bestemd zijn worden in beslag
genomen door bezoekers van Otrobanda die de betaalde parkeerplaatsen willen
vermijden. In Ser’i Otrobanda (Hoogstraat en omgeving) zijn er geen parkeerplaatsen
aangeduid via wegmarkering. Bewoners en bezoekers van de area parkeren momenteel
langs de straten op een vrij rommeLige wijze.

-

Punda en Ofrobanda: Verschillende openstaande privé terreinen worden gebruikt als
parkeerpLaatsen tegen betaling.
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Oplossingen

SHORT-TERM OPLOSSINGEN

1.

CONTRACT VOOR BEHEER VAN DE PARKEERPLAATSEN
Er dient ten eerste een officieel contract met PAC te worden gesloten met duidelijke
afspraken. Dit contract dient, naast afspraken betreffende de inkomsten uit de

parkeerbetalingen, ook afspraken te bevatten die het uitvoeren en handhaven van de
onderstaande voorstellen mogelijk maken. Al de onderstaande voorstellen zijn reeds met
PAC besproken en PAC is bereid hieraan mee te werken, onder andere door de
parkeermeters te her-programmeren.

2.

ZONERING PUNDA

Bezoekers:
De parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied dienen vrijgehouden te
worden voor de bezoekers die kort in de binnenstad moet zijn. Dit
kan bereikt worden door in het kernwinkelgebied een groene zone
aan te wijzen die (tijdens winkeltijden) alleen te gebruiken is voor kort
parkeerders (groen gearceerde parkeerplaatsen in figuur 4).
In deze zone is 2 uur parkeren toegelaten.

SNORT 1
TERM
PARK! NG
ONLY

Hierbij is het noodzakelijk bebording aan te brengen om het begin en
het einde van de groene zone aan te geven.
In de groene zone wordt het parkeertarief Naf. 2 per uur. Deze
tariefverhoging

maakt

deze

zone

minder

aantrekkelijk

voor

langparkeerders. Voor de kortparkeerders is de prijs meestal minder
relevant, omdat ze toch maar voor kort in de stad moeten zijn. Voor
hun is het wel van belang om zo dicht mogelijk bij hun bestemming te
kunnen parkeren.

PARKING
ZAM-6PM
EXtUTSUN. NOt.
-

figuur 3 Bebording. Bron: www.myparkingsïgn.com

Verder dienen de parkeermeters in deze zone zodanig ingesteld te worden dat maximaal Maf.
4 per keer betaald kan worden. Opladen blijft mogelijk, maar alleen op locatie. Dit is niet
aantrekkelijk voor langparkeerders, omdat ze dan om de 2 uur naar hun parkeerlocatie
moeten lopen om op te laden.
Indien mogelijk zouden de parkeermeters ook zodanig ingesteld kunnen worden dat in plaats
van het parkeervak-nummer het kentekennummer wordt ingevoerd en dat deze alleen twee
keer ingevoerd kan worden (dus een maximaal van 4 uur).
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Gereserveerde parkeerplaatsen
Grens groene zone

Nieuwe situatie

Bezoekers die langer dan 4 uur in Punda willen blijven dienen in de oranje zone (middellang
parkeren) of op de Waaigat (lang parkeren) of in de parkeergarage te parkeren (zie figuur 4).
In de oranje zone blijft het parkeertarief Naf. 1 per uur. Op de Waaigat blijft het gratis
parkeren behouden.
Werkers:
Abonnementen en langparkeerders worden niet in de groene zone toegestaan. Mensen die in
Punda werken dienen in de oranje zone (deze is wegens de prijs ook aantrekkelijker) of op de
Waaigat te parkeren. Het parkeren op de Waaigat moet aantrekkelijk gemaakt worden door
meer groen aan te brengen langs de looproute naar Punda die fungeren als schutting tegen de
zon. Deze looproute zal binnenkort veel korter worden, nadat de brug gereed is. Een voorstel
is om voor een shuttle te zorgen (ook in beheer van PAC) die vanuit de Postkantoor / Marshe
Nobo area parkeerders oppikt en een rondje maakt in de stad om mensen dichterbij hun werk
af te zetten.
Voorgesteld wordt dat PAC uitsluitend 60 abonnementen behoudt. Deze dienen allemaal
rondom Marshe Nobo te parkeren (donkergroen in figuur 4). De ingang van deze parkeerarea
wordt voorzien van een bord met “uitsluitend voor abonnementhouders” en eventueel een
hefboom. De overige 5 parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het laden en lossen.
Bewoners:
Bewoners dienen bij de Ministerie van VVRP een vergunning aan te
vragen tegen betaling van een nog vast te stellen bedrag aan leges. Ze
krijgen dan een parkeerkaart die ze in hun auto moeten ophangen.
Bewoners mogen overdag niet in de groene zone parkeren, uitsluitend
in de oranje zone. Na winkeltijden mogen ze in de groene zone
parkeren. In het geval dat een bewoner wegens ziekte o.d. zijn/haar
auto overdag niet kan verplaatsen naar de oranje zone, dient hij/zij dit
aan PAC te melden om sancties te voorkomen.
Figuur 5 Vergunning om op te hangen. Bron: www.printedparkingpermits.com

3.

Teneinde het parkeerbestand meer uit te breiden en voor een beter parkeermanagement,
wordt voorgestetd om:
De betaaLde parkeerplaatsen uit te breiden met
o de strook Iangsparkeerptaatsen aan de Kaya Godett, vanaf ter hoogte van de
theaterstraat tot het einde van de Kaya Godett / begin Penstraat, en
o

de strook Langsparkeerplaatsen aan de Plaza Mundu Merced, vanaf de afrit
van de Koningin Wilhelminabrug tot tegenover the Movies, maar dan alleen
aan de linkerzijde van de weg zoals nu het geval is. Deze strook wordt nu al
als parkeerplek gebruikt hoeweL het nog niet als zodanig is ingericht.
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•

De parkeerplaatsen die door instanties in Punda in beslag zijn genomen weer ter
beschikking stellen van de Ministerie van VVRP. De Ministerie zal in overleg met
de betreffende instanties, het Hof van Justitie, het openbare Ministerie, etc.
nagaan hoeveel parkeerplaatsen aan elke instantie uitgegeven kunnen worden.
Deze parkeerplaatsen worden dan op de bestrating gemarkeerd. De overige
parkeerplaatsen worden betaalde parkeerplaatsen en dus onderdeel van de
groene zone.

4.

ZONERING OTROBANDA

Bezoekers:

In Otrobanda liggen de winkels allemaal aan de Breedestraat. De Breedestraat dient hier als
groene zone te worden aangewezen (zie figuur 6). Dezelfde tarieven en criteria als in Punda
gelden ook hier.
Bezoekers die langer dan 4 uur willen blijven dienen in de oranje zone (middellang tot lang
parkeren) of bij Colon of in de Renaissance parkeergarage te parkeren.
Ook in de oranje zone gelden dezelfde tarieven en criteria als in Punda. Bij Colon blijft het
gratis parkeren behouden.
Werkers:
Abonnementen en langparkeerders worden niet in de groene zone toegestaan. Mensen die in
Otrobanda werken dienen dus in de oranje zone te parkeren.
Bewoners:
Bewoners van gebieden die voorzien zijn van parkeerplaatsen die voor hun bestemd zijn,
krijgen een parkeerkaart die ze in hun auto moeten ophangen. Het voorstel is aan PAC de
bevoegdheid te geven om derden die op deze plekken gaan parkeren te mogen sancfioneren.
Bewoners in die gebieden die dichter bebouwd zijn en die dus geen parkeerplaats tot hun
beschikking hebben, dienen, net als de bewoners van Punda, bij de Ministerie van VVRP een
vergunning aan te vragen tegen betaling van een nog vast te stellen bedrag aan leges. Ze
krijgen dan een parkeerkaart die ze in hun auto moeten ophangen. Bewoners mogen overdag
niet in de groene zone parkeren, uitsluitend in de oranje zone. Na winkeltijden mogen ze in
de groene zone parkeren. In het geval dat een bewoner wegens ziekte o.d. zijn/haar auto
overdag niet kan verplaatsen naar de oranje zone, dient hij/zij dit aan PAC te melden om
sancties te voorkomen.
De problematiek in het gebied bij Ser’i Otrobanda kan gemitigeerd worden door langs de
straten die voldoende breedte hebben aan één zijde langs-parkeerplaatsen te markeren, zodat
op een meer geordende wijze geparkeerd wordt en meer auto’s geparkeerd kunnen worden.
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figuur 6 Voorstel zonering Otrobanda

12

5.

ALGEMEEN

De vraag naar parkeerplaatsen kan tegemoet gekomen blijven worden door ten eerste het
aantal bestaande parkeerplaatsen te behouden. Daarnaast zouden zowel in Punda en
Otrobanda eigenaars van lege percelen die als parkeerplaats gebruikt worden benaderd
kunnen worden om hun te informeren dat deze open plekken ingevuld moeten worden met
nieuwe bebouwing en hun te verzoeken om binnen een vast te stellen termijn hieraan te
voldoen. Op bepaalde plekken zou die nieuwe bebouwing dan zelfs een parkeergarage
kunnen zijn. Op het terrein bij de Brionplein zou dat bijvoorbeeld ideaal zijn. Zelfs personen
die naar Punda willen zouden dan ook hier kunnen parkeren en de brug oversteken.
Middels het EOP is echter alleen geregeld dat, ter bescherming van het stadsgezicht, open
gaten verhinderd moeten worden, door slechts een sloopvergunning te verlenen wanneer er
een bouwvergunning verleend is voor een nieuwbouw op die plek. Om reeds bestaande open
plekken (door instorten of illegaal slopen) toch te kunnen laten bebouwen is dan een
wetswijziging noodzakelijk
Het is verder belangrijk om bij alle bouwaanvragen voor nieuwe gebouwen erop toe te zien
dat het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein wordt opgeLost om het parkeerbestand niet
verder te belasten.
Met PAC is de mogelijkheid besproken om in plaats van wielklemmen over te gaan naar
bekeuringen op kentekennummer. Deze mogelijkheid dient verder uitgewerkt te worden. De
wetgeving dient hiertoe aangepast te worden en ook PAC zal enkele aanpassingen in hun
organisatie en functioneringswijze moeten aanbrengen om hiemaartoe over te gaan.

(MIDDLE)LONG-TERM OPLOSSINGEN

Rekening houdend met de visie om de binnenstad te ontwikkelen tot een bruisende stad
middels het stimuleren van meer publiek aantrekkende functies, zal het parkeerbestand in de
toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer toereikend zijn. Ook in Otrobanda dient hiermee
rekening gehouden te worden. In Ser’i Otrobanda bijvoorbeeld, komen er steeds meer
appartementen en woningen bij, zowel door restauraties als nieuwbouw.
Daarom is het zeer belangrijk om het tot nu toe gehanteerde parkeerbeleid voort te zetten,
namelijk dat bij nieuwbouw het parkeren op eigen terrein opgelost dient te worden.
Het is de bedoeling om het busstation Punda te verpLaatsen naar de Waaigat. Dit betekent dat
een aantal parkeerplaatsen zullen komen te vervallen. Het gebied waar het busstation nu
gelegen is kan dan deels heringericht worden als parkeergebied, onderdeel
uitmakende van de oranje zone.
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Daarnaast wordt voorgesteld om, indien in de toekomst geconstateerd wordt dat er nog meer
parkeerplaatsen nodig zijn, de volgende twee mogelijkheden verder te onderzoeken en uit te
werken:
•

Extra parkeerplaatsen kunnen gecreëerd
worden door het Marshe Nobo gebouw te
verbouwen. De huidige architectuur en
vormgeving wordt behouden, maar er
wordt een verdieping toegevoegd. Op de
begane grond wordt dan de markt
behouden

terwijl

de

bovenverdieping

uitsluitend voor parkeren wordt gebruikt.
Figuur 7 Marshe Nobo. Bron: Jean Omar Photography

•

Het is de bedoeling om het busstation Punda te verplaatsen naar de Waaigat. Dit betekent
dat een aantal parkeerplaatsen hier zullen komen te vervallen. Indien dit noodzakelijk
blijkt, kan, om meer parkeerplaatsen te creëren in de langparkeerzone, gedacht worden
aan het ombouwen van het Waaigat terrein tot een (deels) tweedeks parkeergarage.
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