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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 1100 
3900 BC Veenendaal 
 
 
Veenendaal, 14 januari 2022 
Betreft: schriftelijke vragen aan het college betreffende de bouwplannen op het 

parkeerterrein NS station Veenendaal West 

 
Geacht College, 

In De Rijnpost van 12 januari ‘22 stond (naar aanleiding van RIB2021.173) een artikel over een 

mogelijke woningbouwontwikkeling bij station Veenendaal West. Eerder is het artikel al online 

verschenen. Op zichzelf zijn wij er een voorstander van om fors meer en hoger te bouwen in 

Veenendaal. Er is immers een grote behoefte aan woningen.  

Het artikel komt voort uit de motie M2021.5 die door de gemeenteraad is aangenomen. In die motie 

werd het college verzocht de bouwmogelijkheden en mogelijkheden voor dubbelgebruik van 

parkeerterreinen te onderzoeken. Het ging daarbij om doordeweeks nauwelijks gebruikte 

parkeerterreinen, zoals bij sportterreinen. Dit idee lijkt hierop aan te sluiten, maar de VVD heeft hier 

kanttekeningen bij.  

Het gaat bij het station Veenendaal West om een veelgebruikt parkeerterrein voor treinreizigers en 

een aanvullende groep gebruikers. Het bouwplan heeft tot gevolg dat het aantal openbare 

parkeerplaatsen van 85 naar 18 wordt teruggebracht. Dat is geen dubbelgebruik maar juist een forse 

afschaling van het broodnodige aantal parkeerplekken. Plekken die zowel doordeweeks als in de 

weekenden volop in gebruik zijn. Het parkeerterrein wordt gebruikt door treinreizigers die op station 

West opstappen, door sporters die gebruik maken van de sporthal West, door bezoekers van het 

winkelcentrum en bezoekers aan het seniorencomplex de Rederijkers. De VVD vindt het wensdenken 

dat de gebruikers van dit parkeerterrein wel de fiets zullen pakken. Om tal van redenen maken 

parkeerders de keuze om met de auto naar dit terrein te gaan.   

Het zodanig afschalen van het aantal parkeerplaatsen vinden wij ongewenst. Juist ook in het licht van 

de eerdergenoemde motie die dubbelgebruik bepleit.  

Om die reden hebben wij de volgende vragen: 

1. Kunt u aangeven op basis van welke argumentatie en bezettingscijfers u komt tot de inschatting 

dat 18 openbare parkeerplekken voldoen aan de behoeften van de diverse gebruikers van dit 

parkeerterrein?  
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2. Zijn er tellingen van de bezetting per uur van het parkeerterrein NS station Veenendaal West, 

Centrum en De Klomp (voor corona) gedurende de dagen van de week? Dit in het bijzonder 

vanwege de in het artikel geschetste uitwijkmogelijkheid naar Veenendaal-De Klomp.  

3. Kunt u een inschatting maken van de stijging van de parkeerdruk in de direct omliggende straten 

van station Veenendaal West als gevolg van de geplande afschaling van de openbare 

parkeerplekken op dit terrein?  

4. Lopen we met de stevige beperking van het aantal parkeerplaatsen niet het risico dat station 

Veenendaal West fors aan belang inboet? 

5. Kunt u scenario’s maken waarbij woningbouw rendabel gerealiseerd wordt op deze plek waarbij 

het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft? Dit door deze openbare 

parkeerplaatsen op de onderste bouwlaag/ bouwlagen te realiseren en hiertoe bouwhoogten en 

een rendabeler bouwprogramma te onderzoeken.  

Met belangstelling kijken wij uit naar uw beantwoording.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD Veenendaal 

Leo Nooteboom 

Raadslid 

 


