
Rotterdam, 9 april 2019. 19bb13887

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over toegankelijkheid parkeergarage Kralingse Zoom.

Portefeuillehouder: J. Bokhove

Aan de Gemeenteraad.

Op 15 februari 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over de 
toegankelijkheid van parkeergarage Kralingse Zoom. (1912072)

Inleidend wordt gesteld:

“Met de rollator of rolstoel op het dak van de parkeergarage staan en dan erachter 
komen dat de lift naar beneden niet werkt. In diezelfde parkeergarage naar het 
invalidentoilet moeten en dan ontdekken dat er geen beheerder is om jou de sleutel te 
geven. Daarover klagen bij de aanwezige RET-medewerker, in de hoop dat het 
opgelost gaat worden. Maar dan ontdekken dat ook de volgende dag er niets opgelost 
is. Voor mensen zonder handicap is dit lastig en vervelend, maar is overkomelijk. Voor 
mensen met een handicap betekent dit dat voor hen de toegang tot een zo normaal 
mogelijk dagelijks bestaan ernstig in gevaar komt. Je zal maar op tijd op je werk 
moeten zijn. Of zeer nodig naar het toilet moeten en dat niet meer op kunnen houden. 
Wildplassen mag niet en kan je een boete opleveren.
Bovenstaande zaken zijn niet door ons verzonnen, maar zijn echte ervaringen van 
Rotterdammers die ons daarover berichten. De feiten spelen zich af in de 
parkeergarage Kralingse Zoom.

De P^R en parkeergarage Kralingse Zoom is een van de 17 stadsgarages van de 
gemeente Rotterdam. Vanwege haar ligging is de parkeergarage zeer belangrijk voor 
mensen die bijvoorbeeld werken bij de Erasmus Universiteit of op het Brainpark. Onder 
andere het metrostation Kralingse Zoom zorgt voor goede en snelle verbindingen met 
andere delen van Rotterdam.

Toegankelijkheid is een van de acht grondbeginselen in het VN Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. In 2017 is de Nederlandse Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid met een 
algemene norm voor toegankelijkheid.

50PLUS Rotterdam wil de problemen waar mindervaliden in parkeergarages tegen 
aanlopen aankaarten, inzichtelijk krijgen en meedenken over oplossingen”.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
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Vraag 1:
Is het college op de hoogte van bovenstaande problemen bij de parkeergarage 
Kralingse Zoom?

Antwoord:
Ons college is zich ervan bewust dat er in een openbare parkeergarage of op een P+R- 
voorziening technische storingen kunnen optreden die het parkeer- en/of gobruiksgemak 
van een parkeerder kunnen verminderen.. Uitgangspunt voor ons college is dat iedereen 
ongehinderd gebruik kan maken van gemeentelijke faciliteiten en van de openbare 
buitenruimte. Het is echter nooit lOCP/o uit te sluiten dat er storingen optreden, 
bijvoorbeeld een lift die in storing raakt of een intercomverbinding die wordt verbroken of 
tijdelijk 'uit de lucht is’. Uitgangspunt is dat storingen snel gemeld kunnen worden en 
daarna ook snel worden opgelost.

Vraag 2:
Hoe is de situatie in andere Rotterdamse stadsgarages? Kan ook daar de 
toegankelijkheid voor mindervaliden in het gedrang komen?

Antwoord:
Gezien het feit dat technische storingen altijd kunnen optreden, kan de toegankelijkheid 
of het gebruiksgemak voor alle gebruikers in meer of mindere mate in het gedrang 
komen. Ons college realiseert zich dat sommige gebruikers daardoor met 
onoverkomelijke hindernissen geconfronteerd worden als gevolg van lichamelijke 
beperkingen of anderszins. Om die reden heeft ons college gezamenlijk met de 
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) een onderzoek gedaan 
naar toegankelijkheid van gemeentelijke openbare parkeergarages en P+R- 
voorzieningen in de breedste zin des woords. Op basis van dat onderzoek wordt 
gekeken op welke manier toegankelijkheid en gebruiksgemak voor deze specifieke 
groep gebruikers verder kan worden verbeterd.

Vraag 3:
Vindt het college het een risico als mindervalide parkeerders geen plek op de 
begane grond kunnen vinden en naar het dak van een parkeergarage gestuurd 
worden?

Antwoord:
Hoewel ons college niet direct van een risico wil spreken, zijn wij het met u eens dat er 
geen sprake is van een optimale situatie als mindervalide parkeerders problemen 
ondervinden bij het parkeren van de auto en het gebruik van de parkeervoorziening en 
daardoor geen gebruik kunnen maken van de voor hen gereserveerde plaatsen 
Uitgangspunt is dat er voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden aanwezig zijn met 
de juiste kwaliteit (maatvoering, vlakke ondergrond, vindbaarheid, logische ligging t.o.v. 
lift en uitgang e.d.j. Daarnaast wordt oneigenlijk gebruik van de betreffende 
parkeerplaatsen door andere parkeerders zo veel als mogelijk voorkomen door hierop te 
handhaven. Ondanks bovenstaande is het in de praktijk mogelijk dat op enig moment 
alle parkeerplaatsen voor mindervaliden in een specifieke parkeergarage bezet zijn. 
Volgens onze informatie komt dit echter zelden voor.
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Vraag 4:
Hoe kan er voor gezorgd worden dat er op de begane grond altijd voldoende plek 
is voor mindervalide parkeerders?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 2. Of dit daadwerkelijk op de begane grond is, is uiteraard 
mede afhankelijk van de specifieke situatie. Die kan per garage verschillen.

Vraag 5:
Waarom zijn er niet altijd beheerders aanwezig die mensen kunnen helpen als zij 
naar het mindervalide toilet moeten?

Antwoord:
In de gemeentelijk Parkeergarages en op de P+R-voorzieningen is sprake van beheer 
op afstand. Hierbij wordt permanent (7 dagen in de week, 24 uur per dag; toezicht 
gehouden vanuit een centrale meldkamer door middel van camerabeelden en intercom 
in combinatie met inzet door mobilisten van Stadsbeheer. Deze medewerkers (32 fte) 
van de afdeling Parkeervoorzieningen hebben een brede taakomschrijving, waaronder 
het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud, gastheerschap, maar ook het 
houden van toezicht tijdens evenementen en op andere piekmomenten. Om die reden 
zijn er niet altijd beheerders op een locatie aanwezig. De meldkamer is echter 
wel permanent bezet.

Vraag 6:
Hoeveel beheerders zijn er per parkeergarage?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 5.

Vraag 7:
Hoe is de samenwerking met de RET georganiseerd? Dit i.v.m. het doorgeven van 
klachten van mensen inzake problemen in de parkeergarage, zoals een niet 
werkende lift?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat klachten en/of storingen worden gemeld bij degene die 
verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de betreffende voorziening.
Voor gemeentelijke parkeergarages en P+R-voorzieningen is dat de afdeling 
Parkeervoorzieningen (Stadsbeheer) van de gęmeenie Rotterdam. Dit kan direct via de 
intercom of telefonisch via het algemene storingsnummer (24/7 bereikbaar).
Voor klachten en storingen bij het openbaar vervoer dient dit bij de RET te gebeuren 
Niet elke gebruiker is van die verdeling in verantwoordelijkheden op de hoogte en naar 
mening van ons college hoeft dat ook niet. Daarom zijn beide meldkamers geïnformeerd 
over het belang van snelle informatie-uitwisseling als een gebruiker onverhoopt een 
melding bij de verkeerde organisatie doorgeeft. Hierdoor wordt voorkomen dat het 
oplossen van een klacht of storing onnodig lang duurt.
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Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

secretaris,

V.J.M. (toozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb
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