Waarom wel parkeernormen
Steeds vaker blijkt dat PARKEERNORMEN niet meer het antwoord geven op de vraag
hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn bij nieuwe bouwplannen. Sterk veranderend gebruik
van gebouwen, toename van het FLEXWERKEN, vervaging van winkelbranchering in
steden; het zijn allemaal redenen waarom de traditionele parkeernormen niet meer
passend zijn. Daarom is het goed om eerst naar PARKEERWAARDEN te kijken in
plaats van DIRECT naar de parkeernormen te grijpen.
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INNOVATIEF WOONCOMPLEX

I

n een studentenstad wordt een innovatief wooncomplex ontwikkeld voor net afgezwaaide studenten die
niet langer in een studentenwoning mogen blijven. Een eerste zelfstandige woning van zo’n 25 tot 40

vierkante meter met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Voor degenen die als zelfstandige willen starten is er flexibele kantoorruimte beschikbaar. En voor de bewoners zijn er 20 deelauto’s beschikbaar
voor hun vervoer, naast overigens een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en uiteraard een goede

overdekte fietsenstalling. Alle reden dus om niet de geldende parkeernorm voor kleine huurappartementen toe te passen (in dit geval 0,9 parkeerplaats per woning inclusief 0,3 plaats voor het bezoek), maar
naar maatwerk op zoek te gaan. Het lijkt immers niet logisch dat meer dan de helft van de voormalige
studenten een auto aanschaft in dit geval en dus is er geen reden om parkeerplaatsen voor de leegstand te
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dentenkamers en starterswoningen de beste keuze.

Stuur ze in naar
ernstbos@spark-parkeren.nl.
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