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Samenvatting

REGIONALE  STEDEN

De Twentse gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal bezinnen 
op mogelijkheden om de groei van het autoverkeer te beheersen. Een 
schappelijke aanpak (met parkeerbeleid als belangrijke sturende factor)
men noodzakelijk. De gemeenten laten een regionale parkeerstudie uitvoeren,
die  op de doelgroepen bewoners, bezoekers en werknemers/bedrijven,

 van karakter is en verschillende (deel)onderzoeken omvat. Deze
paper omvat de  resultaten van de studie.

Enschede en Hengelo lijken meer een noodzaak te zien tot terugdringing
van de automobiliteit dan Almelo en Oldenzaal. Eigenbelangen lijken
ming van parkeerbeleid  de gemeenten in de weg te staan.

Uitbreiding van betaald  en verhoging van de tarieven hebben in
Enschede niet geleid tot lagere parkeerbezettingen. De verandering van de
parkeersituatie lijkt evenmin tot een verandering in de vervoerwijzekeuze (van
bezoekers en werknemers) te hebben geleid.  en (te
afstand bepalen mede het vervoerwijzekeuzegedrag.

Summary

REGIONAL PARKING STUDY 

The municipalities Almelo, Enschede, Hengelo and Oldenzaal in Twente reflect
on possibilities to control the growth of car-traffic. They think a common policy
is needed. Parking policy is considered an important steering factor. The
municipalities therefore have started a regional parking study. This study should
emphasize the behavioral aspects of each of the following population segments :
inhabitants, visitors and employees/firms. The study has a longitudinal character.
The first preliminary results of the study are presented in this paper.

Enschede and Hengelo seem to see more a necessity to diminish 
bility than Almelo and Oldenzaal. The municipalities haven’t attuned their
parking policy yet. Self-interests seem to prevent attuning.

Expansion of the payed-parking area and raisal of the parking-fee did not
lead to a reduced parking demand. The change in the parking situation didn’t
lead to a change in mode choice (neither by visitors nor by employees). Age and
travel-distance influence mode choice.
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In het kader van de binnenstadsontwikkelingen en de (ook in Twente) verwachte

mobiliteitsproblematiek  de vier Twentse steden Enschede, Hengelo, Almelo en

Oldenzaal een actief verkeers- en vervoersbeleid gaan voeren. De gemeenten

 de aantrekkelijkheid van hun binnensteden te verhogen en ontwikkelen

daartoe initiatieven. Naast een autonome groei van de (auto-)mobiliteit moet gezien

de functieversterking rekening  gehouden met een extra groei van het 

keer in deze steden. Dit is  (ook na eventuele reconstructies) onmogelijk op te

vangen  de beschikbare 

Deze  (en milieu-overwegingen) is er oorzaak van, dat de betreffende
steden  bezinnen op mogelijkheden om de groei van het autoverkeer te

sen. Voor een  aanpak van de problematiek wordt een gemeenschappelijke

aanpak vereist geacht.

 de gemeentelijke beleidsmogelijkheden wordt het parkeerbeleid in dit

opzicht als een belangrijke sturende factor beschouwd.

Het bovenstaande was  voor de verschillende gemeenten om een regionale
parkeerstudie uit te (laten) voeren. Deze Regionale Parkeerstudie Twentse Steden,

die in 1990 van start is gegaan en nog tot eind 1992 zal voortduren, dient  te

 op de parkeerproblematiek en de ontwikkelingen daarin, en op (het eventueel

weglekken van) koopstromen. Daarbij dient het  te  op de  van

maatregelen op het parkeergedrag van bezoekers, werkenden en bewoners in de

binnensteden van de gemeenten. Het onderzoek dient  te
 ten behoeve van de voorbereiding, afstemming, bijstelling cq. ondersteuning

van het regionale parkeerbeleid.

In paragraaf 2 wordt een beknopte beschrijving van het studiegebied gegeven. Daarna

wordt in de paragrafen 3, 4 en 5 de methodologie uiteengezet. Vervolgens  in

paragraaf 6 enige resultaten van het beleidsonderzoek (naar het parkeerbeleid van de

vier gemeenten) weergegeven. Paragraaf 7 omvat eveneens enkele resultaten van een

aantal reeds uitgevoerde onderzoeken. In paragraaf 8 volgen enige conclusies.
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2

De regio Twente beslaat een oppervlakte van 1437.65  Er woonden op l-l-1990

573.635 personen, hetgeen een bevolkingsdichtheid betekende van 399  per

In Twente is Enschede het belangrijkste  gevolgd door Hengelo en

Almelo. Enschede telde in 1990 146000 inwoners en Hengelo 76000 inwoners. Almelo

en Oldenzaal telden in 1989 respectievelijk 62000 en 30000 inwoners.
Enschede, Hengelo en Almelo vormen met het aangrenzende gebied (waarin

Borne en Wierden (satellietsteden van respectievelijk Hengelo en Almelo) zijn

gelegen) een stadsgewest. Kenmerkend voor de stedelijke agglomeratie in Twente is

de bandstructuur, die wordt gevormd door de  as van Almelo (in het 

naar Gronau (Duitsland). Vanuit het  bekeken liggen in de door deze as

gevormde “Bandstad” achtereenvolgens Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede,

Glanerbrug en Gronau. Hengelo ligt ongeveer 18 kilometer ten zuidoosten van
Almelo, en Enschede ligt ten zuidoosten van Hengelo. De afstand tussen de 

de kommen van Enschede en Hengelo (gezamenlijk aangewezen tot euregionaal

stedelijk knooppunt) bedraagt slechts 2 kilometer, de afstand tussen de beide 
ongeveer 6 kilometer. Oldenzaal ligt iets ten noorden van deze “Bandstad”, 12

kilometer ten noorden van Enschede en Hengelo.

De overheid wil een voorspoedige ontwikkeling van de steden Enschede,

Hengelo en Almelo en wil suburbanisatie tegengaan.

Het gebied Twente ligt op de hoofdspoor- en hoofdwegverbinding tussen de Randstad

en de stedelijke zwaartepunten in  en Noord-Duitsland,  en het

noordelijk  van Oost-Europa.

Aangezien (onder andere) de Europese eenwording en de ontwikkelingen in

Oost-Europa  leiden tot een vergroting van de goederenstromen, zal Twente

(het derde economische  van Nederland) sterk  als gevolg

van een andere geografische verdeling van de economische zwaartepunten. Een

nieuwe as Randstad-Twente-Osnabtick (\Miinster)-Hannover-Berlijn zal tot

keling komen. Om daarop in  spelen en om op grensoverschrijdende 



4

nen effectiever beleid te kunnen voeren werken Enschede, Hengelo,  en

Osnabriick (gezamenlijk de “Stedendriehoek” vormend) steeds intensiever

Enschede en Hengelo hebben nu nog een perifere ligging (in Nederland), net als de

nabijgelegen Duitse steden  en Osnabriick (in Duitsland). Deze perifere
ligging zal bij het opengaan van de grenzen in 1993  omgebogen tot een

 ligging in Europa.

Probleemanalvse :  en 

Met het oog op binnenstad en  kunnen drie doelgroepen 

den, die van  zijn bij het onderzoek, namelijk bewoners, 

en bezoekers.

Met betrekking tot bewoners kan gesteld  dat het beleid erop gericht is
de bereikbaarheid van de binnenstad per auto voor bewoners te handhaven, eventueei

via  parkeervoorzieningen. Men wil het woonklimaat van de binnensteden niet

aantasten.

Voor wat betreft werknemers geldt, dat het beleid erop gericht is het 

werkverkeer per auto van en naar de binnenstad terug te dringen. Tevens moet

aandacht  de gewenste cq. noodzakelijke bereikbaarheid van de
bedrijven in de binnenstad.

Men wil niet dat het bezoek (en de bestedingen van de bezoekers) teruglopen.
Koopkrachtbinding van bezoekers  de (eigen) stad moet  gehandhaafd.

Daarbij geeft men er de voorkeur  dat bezoekers met openbaar  of fiets
naar de binnenstad komen.

Uitgangspunt is, dat als gevolg van (eventuele) parkeermaatregelen de

aantrekkelijkheid van (en het verschil tussen) de  mag  aangetast.

De  van parkeermaatregelen zijn te onderscheiden naar drie niveau’s,

namelijk :

1 .  niveau :  binnen het parkeersysteem 
2 . secundair niveau :  ten aanzien van de 



3 . tertiair niveau :  m.b.t. de ruimtelijke en sociaal-economische structuur.

Daarbij kan onderscheid  gemaakt tussen  op korte termijn

(koopstromen) en  op lange tennijn (eventueel wegtrekken van 

ven). Deze  op lange termijn  niet onderzocht.

Parkeermaatregelen kunnen tot gevolg hebben dat het individu  gedrag

wijzigt. Gedragsaltematieven van het individu na invoering van een parkeermaatregel

kunnen zijn :
1. geen gedragsverandering van het individu en de (il)legaliteit van

gedrag verandert evenmin;

2 . geen gedragsverandering, maar de (il)legaliteit van het gedrag is veranderd na

invoering van de maatregel;

3. gedragsverandering : hij/zij past de parkeerduur  maar parkeert op

dezelfde

4 . gedragsverandering : hij/zij zoekt een andere parkeerplaats;
5 . gedragsverandering :  verandert het tijdstip van aankomst;

6 . gedragsverandering : hij/zij verandert de vervoenvijze;

7 . gedragsverandering : hij/zij kiest voor een andere bestemming;

8 . gedragsverandering : hij/zij past de bezoekersfrequentie 

De gedragsaltematieven 1, 2, 3 en 4 zijn van  niveau, de alternatieven 5 en 6

van secundair niveau en de alternatieven 7 en 8 van tertiair niveau.

Voor de bewoners geldt, dat een aantal gedragsalternatieven (namelijk de

altematieven 3, 5, 6, 7 en 8) met relevant zijn. De bewoners hebben dus slechts een
beperkt aantal mogelijkheden.

Voor de werknemers geldt eveneens, dat ze slechts een beperkt aantal 

tieven hebben. Voor hen zijn de altematieven 3, 5, 7 en 8 niet mogelijk.

Ten aanzien van de bezoekers geldt, dat in  alle gedragsalternatieven

mogelijk zijn.



Het bovenstaande legt de grondslag voor het bepalen van de onderzoeksvragen :

Hoofdvraag 1 : Welk parkeerbeleid voeren de gemeenten Almelo, Enschede,

Hengelo en Oldenzaal (en welk beleid  ze voeren) in relatie

tot de (te verwachten) automobiliteit en de (visie op de) 
nele ontwikkeling van hun (binnen)stad?

Wat is het effect van parkeermaatregelen op de parkeerbezetting

in de binnenstad?

Hoofdvraag 2 :

Hoofdvraag 3 :

Hoofdvraag 4 :

Hoofdvraag 5 :

Hoofdvraag 6 :

Is er sprake van verandering in de vervoerwijzekeuze en het

parkeergedrag van werknemers ten aanzien van bedrijven cq.

instellingen in de binnenstad (na eventuele parkeermaatregelen)?

Is er sprake van verandering in de bereikbaarheid van bedrijven

cq. instellingen in de binnenstad (na eventuele

Is er sprake van verandering in de bereikbaarheid per auto van de

(woningen gelegen in de) binnenstad voor de bewoners (na 

tuele parkeermaatregelen)?
Is er sprake van veranderingen in het gedrag van bezoekers (na

eventuele parkeermaatregelen)?

Met hodieken

Het is duidelijk, dat om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden het onderzoek

een longitudinaal karakter heeft (de looptijd van het onderzoek is derhalve meerdere

 waarbij op meerdere tijdstippen (deel)onderzoeken  uitgevoerd.

Verschillende vormen van onderzoek zijn noodzakelijk.

Om hoofdvraag 1 te beantwoorden is een beleidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit

onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende vormen van informatieverzameling,

namelijk literatuuronderzoek en interviews met ambtenaren en wethouders.

Om een afdoend antwoord op hoofdvraag 2 te  geven 
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zettingsonderzoeken uitgevoerd. In verschillende gemeenten was reeds een dergelijk

onderzoek uitgevoerd. Bij de opzet van deze onderzoeken kan  aangesloten bij
de bij deze onderzoeken gebruikte methodiek, die inhoudt dat op vaste tijdstippen

gedurende een aaneengesloten week (en op twee op deze week volgende zaterdagen)

alle geparkeerde auto’s  een zeker afgebakend gebied  geteld. Deze

onderzoeken  in  elk jaar gelijktijdig in de steden in het najaar

(September) uitgevoerd. Deze periode is representatief en daarmee geschikt voor

onderzoek. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft  eveneens op andere

tijdstippen  parkeerbezettingsonderzoeken uitgevoerd.
Ten aanzien van de hoofdvragen 3 en 4 is besloten zowel een werknemers- als

een werkgeversenquete uit te voeren. Deze enquetes  verspreid over

 (in  uitgevoerd. De steekproef (bedrijven) is gestratificeerd a-select. Er
is gestratificeerd naar “omvang van het bedrijf’ (in aantallen werknemers) en

“sector”.

 die met betrekking tot de doelgroep “bewoners” (hoofdvraag  van

 zijn zullen  onderzocht via een bewonersenquete. De timing van de

bewonersenquete zal aansluiten op (eventuele) parkeermaatregelen.

Ook  met betrekking tot de bezoekers (hoofdvraag 6) 

zocht. Om een beeld te  van de drukte  voetgangerstellingen uitgevoerd.
En met behulp van voetgangersenquetes  gegevens verkregen ten aanzien van

herkomst, frequentie, parkeergedrag en vervoerwijze. De voetgangerstellingen en

enquetes  in  van elk jaar gelijktijdig in de steden uitgevoerd. Dit

tijdstip is representatief en onderzoekstechnisch gezien aantrekkelijk.
Via de omnibusenquete kan onder meer een beeld  verkregen van de

concurrentie-kracht-verhouding tussen de verschillende steden, en  ook 

bezoekers ondervraagd. Zo kan (warmeer ook vragen over 

 een omnibusenquete aanvullende waarde hebben. De omnibusenquete zal in

het voorjaar plaatsvinden, en eventueel  in het najaar.



Parkeerbeleid

Het onderzoek naar het parkeerbeleid (en daarmee samenhangende

(hoofdvraag 1) van de vier gemeenten,  Enschede. Hengelo, Almelo en 

zaal (maart-april  uit, dat alle vier gemeenten het gebruik van fiets en

openbaar vervoer  stimuleren. Ten  van het autogebruik zijn er enkele

nuance-verschillen te constateren. Alle gemeenten zijn het er over eens, dat de (groei

van de) automobiliteit moet  teruggedrongen en dat dit in het  van het

milieu is. Enschede en Hengelo lijken echter meer een noodzaak te zien tot 

dringing van de automobiliteit vanuit ruimtelijk oogpunt (verstopping binnenstad e.d.)

dan Almelo en Oldenzaal. Deze laatste gemeenten lijken (in ieder geval tot nu toe)
minder met problemen op het gebied van verstopping van de binnenstad te  te

hebben.

De vier gemeenten hebben  ontwikkelingsplannen voor de birmenstad. Men

wil het  in de binnenstad stimuleren. Verder heeft men plannen voor een

vergroting van het winkelapparaat in de binnenstad. Daar komt bij dat in de drie

grootste steden het station in de birmenstad is gelegen. In deze stationsomgevingen

wil men kantoren e.d. vestigen. Een en ander betekent dus een  van het
aantal bewoners, werknemers en bezoekers in respectievelijk  de binnenstad. Dit

zal leiden tot een grotere druk op de infrastructuur van de  zeker bij

een aanhoudende stijging van het autogebruik. De gemeenten Almelo, Hengelo en

Oldenzaal  daartoe het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Enschede wil het

aantal parkeerplaatsen ongeveer gelijk houden. In het algemeen geldt echter, dat

Oldenzaal nog met een parkeerbeleid voert zoals de overige drie gemeenten dat

 Het Oldenzaalse parkeerbeleid is nog in ontwikkeling (en zal volgens de

gemeente Oldenzaal ook mede afhangen van de resultaten van de Regionale

Parkeerstudie).

In Almelo, Enschede en Hengelo geldt betaald  in (vrijwel geheel) de
binnenstad. In Oldenzaal echter wordt slechts een klein gedeelte van de binnenstad

(ongeveer 20  sinds januari 1991 gekenmerkt door betaald parkeren. Enschede en
Hengelo  het betaald  nog verder uitbreiden. Met betaald

beogen de gemeenten regulering. Tevens  de parkeergelden gebruikt als

938



9

inkomstenbron, en in Enschede  men via het betaald  (de tarieven) ook

het  van mensen te  De vier gemeenten zullen

waarschijnlijk fiscalisering van parkeerboetes gaan doorvoeren, maar regelingen

betreffende wielklemmen en wegslepen vrijwel zeker niet.
De steden  de bewoners van de binnensteden voldoende 

 bieden. Het  door (en de automobiliteit van) werknemers wil men

terugdringen. De visies ten opzichte van  door bezoekers varieert van het

voorzien in de  (Almelo en Oldenzaal) tot het relatief verminderen

van parkeergelegenheid voor bezoekers.

De verantwoordelijkheid voor het treffen van parkeervoorzieningen leggen de vier

gemeenten  bij de gemeente. Wanneer een bedrijf nieuw bouwt, moet het in

alle gemeenten in  voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Almelo

 daarbij minimumnormen, terwijl Enschede en Oldenzaal

gebruikten. Wanneer het bedrijf er niet  kon (of wilde) voldoen,  deze

gemeenten  een  regeling. Hengelo  zeer globaal om met

de parkeemormen. Deze gemeente is van plan om (in de nabije toekomst) 

not-men te gaan gebruiken, die zeer laag (dicht bij 0) zullen zijn. Enschede wil ook

maximumnormen gaan gebruiken en Oldenzaal bezint  eveneens nog op 
sing van de 

Geen van de vier gemeenten heeft het parkeerbeleid afgestemd op dat van
andere gemeenten.  wordt (vaak) gekeken of de tarieven “bij de buurman” 

veel lager  Eigen belangen (concurrentie e.d.) lijken een belangrijke rol te spelen

bij het parkeerbeleid van de steden. Daardoor lijkt afstemming te  belemmerd

en lijkt het overkoepelende  (milieu, voorkomen van verstopping van de

binnensteden, leefbaarheid in Twente e.d.) wat op de achtergrond te raken. Enschede

en Hengelo  meer afstemming, met name ten opzichte van elkaar. Daarbij

zijn ze van mening, dat afstemming niet hoeft te betekenen een complete 

keling van tarieven,  parkeerduur e.d..
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 resultaten

 eerste activiteit birmen de Regionale Parkeerstudie Twentse Steden zijn eind

September 1990 een  parkeerbezettingsonderzoeken gehouden in de

ten Oldenzaal en Enschede.

Bij het parkeerbezettingsonderzoek  met een hoge frequentie (elk 
gedurende een aaneengesloten week alle geparkeerde auto’s geteld binnen een zeker

afgebakend gebied van de binnenstad. De gevolgde onderzoeksmethodiek levert een

 beeld op van het verloop van de parkeerbezettingen gedurende een week

binnen het betreffende gebied, alsmede van de ruimtelijke spreiding van de 

druk. De  van de parkeerbezettingen geven, gecombineerd met 

over het functioneren van de  over de aard van het bezoek

 de binnenstad.

Het onderzoek in Oldenzaal had het karakter van een  per 1 januari 1991

is namelijk (voor het eerst) in een deel van het  van Oldenzaal het fenomeen

betaald  ingevoerd. Het onderzoek was gericht op het zo nauwkeurig

mogelijk  vastleggen van het gebruik van de parkeergelegenheden, ten einde in
de toekomst de  van de invoering van- het  binnen het

parkeersysteem te 

De  parkeercapaciteit binnen de stadsring in Oldenzaal bedroeg in

September 1990 circa 1200 parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen behoefde niet

te  betaald. De gemiddelde parkeerbezettingsgraad (het percentage bezette

parkeerplaatsen) de week bedroeg 67%.  indien gekeken wordt naar het

verloop over de week, dan zijn duidelijke afwijkingen ten opzichte van deze 

de waarde zichtbaar: de bezettingsgraad fluctueert overdag tussen de 40% en 100%.

Het patroon van de parkeerbezetting over de week is zeer informatief: duidelijk

herkenbaar zijn de dagelijkse in het bezoek over de dag. Opvallende

kenmerken zijn de winkelsluiting op de maandagmorgen, de sterke aantrekkingskracht

van markt en detailhandel gezamenlijk op de maandagmiddag, de sterk gepiekte
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drukte op de koopavond (vrijdagavond) en de populaire zaterdagmiddag voor het

winkelbezoek.

Op grond van het weekpatroon zou de voorlopige

getrokken, dat op werkdagen naar venvachting gemiddeld zo’n 40% van de 

capaciteit (oftewel ca. 500 plaatsen) wordt ingenomen door bewoners en werkenden.

De omvang van de dagelijkse  vormen daamaast een  dat op
werkdagen de overige 30% tot 40% van de capaciteit (op maandagmiddag zelfs 50%)

wordt ingenomen door bezoekers  het 

Een duidelijk knelpunt in de parkeercapaciteit doet  voor tijdens het

spitsuur van de koopavond, vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00  als nagenoeg alle

parkeergelegenheden vol zijn. De  bezettingsgraad op de zaterdag ligt even

boven de 90% en wordt bereikt in het begin van de middag (tussen 14.00 en 16.00

Het onderzoek in Enschede in 1990 had in tegenstelling tot dat in Oldenzaal het

karakter van een  met  van  1990 zijn in een groot deel van de

binnenstad de kortparkeertarieven met 50% verhoogd. Het onderzoek was er op

gericht om middels een vergelijking van de parkeerbezettingen uit 1990 met die van

1989 een indruk te krijgen van de (korte terrnijn)  van de tariefsverhogingen.

Vanwege de aard van het onderzoek  daarbij alleen uitspraken  gedaan

over de primaire effecten: de  binnen het parkeersysteem zelf.

Het onderzoekgebied in Enschede, en daarmee de parkeercapaciteit, is vele

 groter dan dat in  De  parkeercapaciteit in het beschouwde

gebied in 1990 bedroeg  11.000 plaatsen waarvan een  5.000 betaalde

plaatsen. De betaalde parkeercapaciteit in Enschede is tussen September 1989 en

September 1990 uitgebreid met zo’n 450 plaatsen oftewel 10% van de betaalde

capaciteit in 1989. Deze uitbreiding is overwegend ten koste gegaan van onbetaalde

parkeergelegenheden; daarnaast is sprake van enige uitbreiding van betaalde

parkeergelegenheden door herinrichting van terreinen.

Het onderzoek in Enschede in 1990 heeft resumerend de volgende resultaten

opgeleverd:
het bezoek per auto  de binnenstad van Enschede is sterk gekoppeld 

941
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 tijdspatronen: de  van de parkeerbezettingen in 1990 zijn 

noeg identiek  die van 1989. Karakteristiek voor Enschede zijn een zekere

overcapaciteit voor een groot deel van de week met uitzondering van de

zaterdagmiddag, herkenbaar drukkere  op de donderdagavond

avond) en de dinsdag (markt), en lage bezettingen als gevolg van de 

ting op de maandagmorgen.

Figuur Parkeeronderzoek Enschede
Weekpatronen

 in ,

 maandag 

meetmoment

 1990  1989

 het gebruik van de betaalde parkeergelegenheden in de binnenstad van

Enschede is  September 1989 en September 1990 fors gestegen (ondanks

de tariefsverhogingen en ondanks de brandstofprijsverhoging ten tijde van de

Golfcrisis); deze  manifesteert  in  delen van het studiegebied

en op nagenoeg alle tijdstippen gedurende de week;

door deze  in het gebruik is de  gemiddelde bezettingsgraad van

942
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betaalde parkeergelegenheden gedurende de week gestegen van 37.6% in 1989

tot 44.1% in 1990; deze stijging met 6.5% in bezettingsgraden betekent een
groei van het gebruik met zo’n 17%;

deze groei kan slechts in zeer beperkte mate  verklaard door 

 invloedsfactoren buiten het parkeersysteem; met name autonome

kelingen in het autogebtuik in de betreffende periode kunnen hebben geleid tot
een  in het gebruik met  tot enkele procenten;

ook de invloed van toevallige invloedsfactoren moet beperkt geacht  als

gevolg van ietwat mindere weersomstandigheden in 1990 ten opzichte van 1989

mag  verwacht dat de parkeerbezettingen in 1990  tot enkele 

ten hoger zullen liggen dan in 1989;

de uitbreiding van de betaalde parkeercapaciteit met zo’n 10% ten opzichte van

1989 kan enige invloed hebben op de resultaten uit het onderzoek van 1990;

deze invloed is om diverse redenen  nauwkeurig in te schatten; voor zover

het een omzetting van gratis parkeerplaatsen in betaalde parkeerplaatsen

betreft zou dit kunnen leiden tot een  in gemiddelde bezettingsgraden;

 deze  indien hier al sprake van zou  kan hooguit 2%

bedragen;

op grond van het voorgaande kan  gesteld dat eventuele  van de

verhoging van de parkeertarieven in de zomer van 1990 in de binnenstad van

Enschede op het gebruik van het parkeersysteem (in de zin van een afname van

het gebruik)  kunnen  aangetoond door de resultaten van het

parkeerbezettingsonderzoek; indien er al sprake zou zijn van enigerlei effecten,

dan wegen deze met op tegen die van systematische en toevallige 

ren  autonome ontwikkelingen in het  en weersomstandigheden.

Ten aanzien van hoofdvraag 3 kunnen voor wat betreft de werknemers reeds de

resultaten van de proef-werknemersenquete bij de gemeente Enschede (maart-april

1991)  vermeld.
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Bij de gemeente Enschede is bij twee  (Secretarie en Bouwdienst) een

enquete uitgezet. De Secretarie is gelegen  in het  in het gebied waar

parkeermaatregelen  doorgevoerd (verhoging parkeertarieven. uitbreiding betaald
parkeren). De Bouwdienst ligt niet in dit gebied, maar  de rand van de binnen-

stad.

De enquete leverde een respons van 75 % op, 427 enquete-formulieren werden
ingevuld ingeleverd.

Uit de enquete bleek, dat 55 % van de werknemers de fiets als vervoerwijze naar het

werk gebruikt. Het percentage auto-gebruikers verschilt aanzienlijk per dienst. Bij de

Bouwdienst gebruikte % de auto, bij de Secretarie is dat 25.4 %. Belangrijke

motieven om met de auto naar het werk te reizen zijn “kortste reistijd” en “comfort”.

Tabel Verdeline  naar afstand in orocenten (absolute eetallen

( k i l o m e t e r s ) Fiets

o- 5
5-10 62,0

10-15
15-25

Totaal

Auto Totaal

(214)
31,0  (100)

68,0 (25)

(428)

Verder bleek, dat naarmate de woon-werk-afstand groter wordt, het aandeel van de

fiets afneemt en het gebruik van de auto en het openbaar vervoer toeneemt.

Van  werknemers die de auto gebruiken woont eenderde birmen 5 kilometer van

de werkplek. Meer dan de helft woont binnen 10 kilometer. Voor deze  zou
de fiets een  altematieve vervoerwijze zijn. 52 % van deze groep zegt, dat ze 

met de fiets zouden  gaan (en dat ze de auto dus  hebben voor het

944
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werk).

Van alle autogebruikende werknemers zei eveneens 52 % het openbaar vervoer

 te kunnen gebruiken, al dan niet met moeite. 41 % zei, dat  er geen gebruik
van  Van dit percentage had ruim de helft de auto  voor het

werk.

Van de  die een jaar  reeds bij de gemeente Enschede werkten,

gebruikte 93 % dezelfde vervoenvijze als een jaar  Van de  die 

van vervoetwijze veranderden, stapte ruim de helft over op de auto, en bijna een

kwart op de fiets. Daardoor steeg het aandeel van de auto, en daalde dat van de fiets.

Het veranderen van de parkeersituatie in Enschede was voor slechts weinig

mensen  om een andere vervoetwijze te kiezen, en het gebruik van de auto nam

met af.

Voor wat betreft het  door de werknemers bestaat er enig verschil tussen de

beide diensten. De werknemers van de Bouwdienst kunnen voor het overgrote deel

(bijna 98  gratis  (inclusief de eigen parkeergelegenheid van de dienst).

Ruim 96 % parkeert  250 meter van de werkplek.

Bij de  verschijnt een heel ander beeld. Ruim 30 % maakt gebruik

van betaalde parkeerplaatsen. Van de  die  een gratis parkeerplaats
 te  (52  parkeert een groot deel in wijken net buiten de birmenstad

(of  de rand van de stad). Dit leidt tot overlast, met name in het zuiden en oosten

van het  Van het personeel van de  parkeert bijna tweederde op

een afstand van meer dan 250 meter van de werkplek.

Tweederde van de werknemers heeft geen zoektijd bij het zoeken naar een

parkeerplaats. Degenen die op een grotere afstand van de werkplek  vinden

iets gemakkelijker een parkeerplaats dan degenen die  250 meter van

de
Ten opzichte van een jaar  zijn slechts 8  van parkeerplaats

veranderd,  er drie veranderden als gevolg van een gewijzigde parkeersituatie.

Het effect van de (tot nu toe) doorgevoerde parkeermaatregelen op het 
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keuzegedrag en het parkeergedrag van werknemers lijkt daarmee tot nu toe  al te

groot te  Daarbij dient  opgemerkt te  dat de situatie voor de

gemeentelijke diensten van Enschede met gelijk is  die van de bedrijven in de

binnenstad. In de binnenstad  veel bedrijven met eigen parkeergelegenheid,

zodat verwacht kan  dat parkeermaatregelen meer effect kunnen  op

het vervoerwijzekeuzegedrag en het parkeergedrag van werknemers van bedrijven in
de binnenstad.

In  1991 zijn er in de vier steden bedrijven- en werknemersenquetes uitgezet.

De resultaten van deze onderzoeken  nog uitgewerkt.

De respons bij de bedrijvenenquetes was zeer hoog. Slechts een

bedrijven weigerde medewerking. In totaal zijn bij 55 bedrijven bedrijvenenquetes

gehouden.

Bij 20 van de 55 bedrijven zijn eveneens werknemersenquetes uitgezet. Een

kleine 1000 enquetes zijn ingevuld terugontvangen. De respons bedroeg daarbij 50 %.

Volgend jaar zullen wederom een soortgelijk aantal bedrijven en werknemers

 benaderd voor de betreffende enquetes. De aldus tot stand gekomen 

proef zal een betrouwbaar beeld opleveren.

Ten aanzien van hoofdvraag 6 kunnen voor wat betreft de bezoekers  de 

stad reeds enige gegevens uit de telefonische omnibusenquetes (in Almelo en

Enschede) en de bezoekersenquete (in Hengelo)  gegeven.

Uit de Almelose enquete (november 1990) bleek, dat van de bezoekers  de

binnenstad 6 % dat deed uit werk-motieven, en dat ruim 80 % naar het  gaat

om er te winkelen of naar de markt te gaan.

Van de  (van 16 jaar en ouder) bezoekt 74 % het

 eens per week. Naarmate men jonger is bezoekt men het 

vaker.
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Van de (Almelose) bezoekers  het  komt gemiddeld 41 % met de

auto, 41 % met de  en 6 % met de bus. Jongeren  meer gebruik van de

fiets dan de  Naarmate men ouder is gebruikt men vaker de bus of gaat

men te voet.

40 % van degenen die met de auto naar het  gaan, zei moeilijkheden te

hebben met het parkeren. Van alle ondervraagden vond 11  dat er meer 
gelegenheid dient te komen in Almelo. Slechts 42 % van de mensen die de auto 

 gebruiken bij het bezoeken van het  wist het juiste parkeertarief te

noemen.

Van de ondervraagden bezoekt 30 % met een frequentie van  eens per

 een andere plaats. Daarbij zijn dan vooral Enschede en Hengelo populair.

Uit de in Hengelo (op een zaterdag in  1990) gehouden voetgangersenquete blijkt,

dat van het in Hengelo winkelende publiek op de zaterdag 70 % afkomstig is uit de

eigen gemeente. 88 % van de bezoekers is woonachtig binnen een straal van 10
kilometer van Hengelo, waarbij Hengelo relatief veel  trekt.

Ruim 75 % van de ondervraagden zei de Hengelose binnenstad  eens

per week te bezoeken. Ruim 40  zei ook  eens een andere binnenstad te

bezoeken. Daarbij werd vooral Enschede veel genoemd.

Van de  komt  % met de auto, 47.7 % met de  en 
% met de bus. De  gebruiken veel meer de auto  en minder

de  % van de  komt met het openbaar

vervoer. Dit staaft de  dat het aandeel van de auto toeneemt naarmate de

afstand groter is.
30 % van de  die met de auto naar het  gaan gebruikt een

gratis parkeerplaats, van de  is dit  40 %. Van  bezoekers die

met de auto komen parkeert  % betaald  % parkeert in de parkeergarage).

De  oordelen negatiever over het  in de binnenstad dan de

 (respectievelijk 46 % en 33 % vindt de parkeersituatie slecht).

In Enschede is in het voorjaar van 1990 een enquete gehouden onder bezoekers van

de  binnenstad en in het najaar van 1990 is nog een telefonische 
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enquete onder de Enschedese bevolking uitgevoerd.

Enschede is de grootste  in Twente. Het vervult een belangrijke regionale

functie, die de afgelopen  is versterkt. Het aandeel van de bezoekers (op de

zaterdag) uit Duitsland neemt jaarlijks toe, en bedroeg in 1990 bijna 22 %. Dit (en

ook het stijgende aandeel bezoekers uit overig Nederland) gaat ten koste van het

aandeel bezoekers uit Enschede. Het  aantal bezoekers van de binnenstad van
Enschede is de afgelopen  vrijwel constant gebleven.

Deze  is van invloed op de omvang van de automobiliteit gericht op de

binnenstad, aangezien het aandeel van de auto toeneemt naarmate de afstand tussen

woonplaats van de bezoeker en (te bezoeken) binnenstad toeneemt. Voor de Duitse

bezoekers geldt nog, dat deze vrijwel geen alternatieven hebben voor de auto. Het

grensoverschrijdende openbaar vervoer is te gebrekkig om een altematief te zijn en

de afstanden zijn net te groot om de fiets een aantrekkelijk alternatief te laten zijn.

Uit de enquete van november blijkt, dat 61 % van de ondervraagde

 eens per week de binnenstad bezoekt. Dit percentage is de afgelopen

 vrijwel constant gebleven.

Het aandeel van de auto (bij bezoeken  de binnenstad op de zaterdag) is

toegenomen van 44 % in 1983 tot 55 % in 1990, het aandeel van de (brom)fiets is

gedaald van 34 % in 1983 tot 24 % in 1990. Het aandeel van het openbaar vervoer

bleef nagenoeg gelijk en bedroeg in 1990 10 %.

De factor afstand speelt zoals gezegd een belangrijke rol bij de 

keuze. Van de bezoekers uit Enschede komt op zaterdag 35 % met de auto, van de
bezoekers uit overig Nederland (buiten Twente)  83 %.

Wanneer het bezoek  de binnenstad over de gehele week wordt bekeken,

dan blijkt, dat van de  52 % de  gebruikt, 37 % de auto en 6 % het

openbaar vervoer.

Ook de leeftijd bepaalt mede de vervoerwijze (zie ook de resultaten van het

 onderzoek). Tot de leeftijd van circa 50 jaar geldt, dat naarmate de leeftijd

toeneemt ook het aandeel van de auto toeneemt.  relatief

gebruik van het openbaar 
Van degenen die met de auto de binnenstad bezoeken parkeert % gratis.

Van de bezoekers vindt 40  de parkeersituatie slecht, waarbij 
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ver oordelen over de parkeersituatie in hun stad dan niet-Enschedeers.

Bij het woon-werkverkeer lijkt de  een  alternatief te vormen voor de

auto. Terwijl 50 % gebruik maakt van de auto bij het bezoek  de binnenstad met

woon-werkmotieven, gebruikt 46 % de (brom)fiets.
Bij de enquete in het voorjaar van 1990 gaf 81 % van de bezoekers te kennen,

dat een verhoging van het parkeertarief met 50 % naar verwachting geen effect zou

hebben op de frequentie van het bezoeken van de Enschedese binnenstad, 19 % 

wachtte  een wijziging. Uit de enquete in november 1990  dat van de

Enschedeers die regelmatig per auto een bezoek brengen  de binnenstad, een

derde deel met op de hoogte was van de verhoging van het parkeertarief. Van de

geenqueteerden zei 10 % (respectievelijk 8 % van degenen die meestal per auto de

binnenstad bezoeken) van een ander vervoermiddel gebruik te zijn gaan 

gevolg van de verhoging van het parkeertarief. In vergelijking met de situatie in het

voorjaar van 1990 blijkt  nauwelijks sprake te zijn van een verandering in de

vervoerswijze van de bezoekers. Het aandeel van de auto is sinds het voorjaar van

1990 (dus  de tariefsverhoging) met slechts 1 % afgenomen. De vraag of de

vervoerswijze (en met name het autogebruik)  wordt door de verhoging van

het parkeertarief kan op basis van de (hierboven vermelde) resultaten negatief

 beantwoord. Want hoewel 10 % van de ondervraagden aangaf dat van een

ander vervoermiddel gebruik werd gemaakt, was per  nauwelijks sprake van
verandering van de vervoerswijze. Ook onderstrepen deze resultaten het feit, dat men

uitspraken over  (gedragsveranderingen) die toegedicht  een

tariefwijziging met voorzichtigheid moet betrachten.

11 % van de ondervraagden zei als gevolg van de tariefsverhoging de 

stad minder vaak te bezoeken. 14 % daarvan zei dat dat gepaard ging met het vaker

bezoeken van de binnenstad van een omliggend  (met name Hengelo en

Gronau).

De studie is nu bijna  Een aantal  is uitgevoerd, een
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aantal is nog in de fase van uitwerking en een aantal  nog  uitgevoerd.

De vier gemeenten  het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren.

Enschede en Hengelo lijken (daarbij) meer een noodzaak te zien tot terugdringing

van de automobiliteit dan Almelo en Oldenzaal.

Almelo, Hengelo en Oldenzaal zullen (in het kader van de

kelingen) de parkeergelegenheid uitbreiden, Enschede  deze gelijk houden.
Het parkeerbeleid van de vier gemeenten verschilt. Men wil de bewoners van

de  voldoende parkeergelegenheid bieden, het  door (en de

automobiliteit van) werknemers terugdringen. De visies ten aanzien van het 

door bezoekers  van het voorzien in de behoefte op  tot een

relatief verminderen van de parkeergelegenheid.

De gemeenten hebben het parkeerbeleid niet op elkaar afgestemd. 

gen lijken afstemming in de weg te staan.

Verder bleek, dat (volgens de tot dusver beschikbare resultaten) niet 

deerd kan  dat de uitbreiding van het betaald  en de verhoging van

de tarieven in Enschede hebben geleid tot lagere parkeerbezettingen. De verandering

in de parkeersituatie lijkt evemnin tot een verandering in de vervoerwijze (van 

kers en werknemers) te hebben geleid. Ook kan geconcludeerd  dat men

voorzichtig moet zijn bij de beoordeling van uitspraken van bezoekers (en 

mers) over  (gedragsveranderingen) die deze toedichten  een verandering

van de parkeersituatie.
Het gebruik van de auto (door werknemers en bezoekers) neemt toe (dat van

de fiets  naarmate de (te overbruggen) afstand toeneemt.

Voor  de helft van de (ondervraagde) autogebruikende werknemers (32 %

van alle werknemers) zou een andere  een  alternatief zijn.

 bepaalt mede het vervoerwijzekeuzegedrag. Naarmate men ouder is

(tot 50 jaar) gebruikt men meer de auto (en minder de fiets), en 

relatief veel gebruik van het openbaar 
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