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Parkeren en planontwikkeling heeft veel meer met elkaar te maken dan vaak 
wordt onderkend. Een woning, kantoor of winkel moet immers bereikbaar zijn om 
te kunnen functioneren. Een plek voor de fiets en auto moet dus geregeld zijn en 
dat kost ruimte en geld. Reden om goed na te denken wat echt nodig is en hoe 
parkeren ruimtelijk het beste kan worden ingepast. Mede door de crisis zijn veel 
projecten niet haalbaar gebleken en niet zelden is parkeren daar mede debet aan. 

Omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar 
is om een kwalitatieve parkeeroplossing 
te realiseren, of omdat een oplossing een-
voudigweg onbetaalbaar bleek. Gelukkig 
zien we steeds vaker het adagium ‘eerst 
benutten, dan bouwen’ opgeld doen en 
wordt de ruimte gezocht in beleid met meer 
flexibiliteit en oog voor nieuwe inzichten 
ten aanzien van planontwikkeling.  
Al eerder vertaalde Spark deze inzichten 
in parkeernormennota’s en publiceerde 
samen met Ecorys een brochure met 
als titel ‘Hoeveel parkeerplaatsen zijn er 
nodig bij een nieuw bouwplan?’. Onlangs 
kreeg het gedachtegoed zijn weerslag in 
de nieuwe KpVV-publicatie ‘Parkeren en 
ruimtelijke ordening’. Een publicatie die na-
drukkelijk de verbinding legt met de wereld 
van de ruimtelijke ordening. Want dat blijkt 
telkens weer hard nodig. Ook afgelopen 
maand kwam het ministerie van I&M met 
de publicatie ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe 
Stijl; eerste stappen in de praktijk’, waarin 
mooie voorbeelden van hoe in het huidige 
tijdsgewricht wel gebiedsontwikkelingen  
tot stand zijn te brengen. Geen woord 
echter over parkeren.  

De begeleidingscommissie van de KpVV-
publicatie, die bestond uit zowel vertegen-
woordigers werkzaam binnen het parkeren 
als de ruimtelijke ordening, concludeerde 
dan ook terecht dat er nog een wereld te 
winnen is als beide vakgebieden beter 
samenwerken en meer focus hebben op 
het uiteindelijke resultaat. Want daar waar 
beide werelden, die van het parkeren en de 
ruimtelijke ordening, elkaar begrijpen
en treffen zijn vaak creatieve oplossingen 

mogelijk die plannen wél haalbaar maken. 
De KpVV -publicatie bevat vele voorbeelden
van dergelijke creatieve oplossingen,  
maar ook voorbeelden waar het beter  
had gekund.
 
Parkeren in het planproces
De kern van de publicatie beschrijft de 
processtappen om tot een succesvolle 
ontwikkeling te komen met inbegrip van 
adequate parkeervoorzieningen. 
Beschreven wordt hoe vanuit een initiatief 
voor een nieuwe ontwikkeling via een 
mobiliteitsconcept en parkeervisie een 
concrete invulling kan worden gegeven 
aan de uiteindelijke parkeeropgave die bij 
het plan hoort. 
>> lees verder op de achterzijde
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>> vervolg van voorzijde 
Onafhankelijk of het een beperkte (her)-
ontwikkeling betreft of een grootschalige 
gebiedsontwikkeling.

Voordat echter de processtappen worden 
beschreven, wordt het werkveld ruimte-
lijke ordening voor parkeerprofessionals 
beschreven en omgekeerd. Daarmee is 
nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens 
om de publicatie voor beide werkvelden 
relevant te laten zijn en de wederzijdse 
verbinding op te zoeken. Dat lukt uiter-
aard het beste als het gedachtegoed ook 
door beide werkvelden omarmd wordt. 
Niet dat de opstellers overigens de illusie 
hebben gehad dat met deze publicatie 
alles is gezegd over parkeren binnen 
het planproces. Het is pas een begin om 
door middel van samenwerking zowel 
een betere bereikbaarheid als een betere 
ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Of, zoals 
Wim van Tilburg, directeur van KpVV, het 
in zijn inleiding zegt: “We geven met deze 
publicatie een praktische handreiking voor 
iedereen die binnen de ruimtelijke ordening 
en parkeren betrokken is bij planontwik-
keling. We hopen daarmee een bijdrage 
te leveren aan de samenwerking tussen 
beide werkvelden. Er valt namelijk nog een 
wereld te winnen.”

De publicatie ‘Gebiedsontwikkeling nieuwe 
stijl’ is te vinden onder ‘documenten en 
publicaties’ op www.rijksoverheid.nl en de 
KpVV publicatie ‘Parkeren en ruimtelijke 
ordening’ onder publicaties op www.crow.nl.
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Gebiedsontwikkelingen in Nederland verlopen sinds de vastgoedcrisis trager en 
worden ook vaker plot voor plot uitgevoerd. De parkeeropgave raakt door de 
lange doorlooptijd en uitgebreide fasering versnipperd. 

De traditionele aanpak waarbij functies in 
de eigen parkeerbehoefte dienen te voor-
zien leidt bij langlopende gebiedsontwik-
kelingen tot een suboptimale oplossing 
en is bovendien erg kostbaar. Toepassing 
van een gebiedsgerichte strategie op de 
parkeeropgave van een grootschalige 
ontwikkeling met variatie in programma 
leidt tot optimalisatie van vraag en aan-
bod op alle tijdstippen van de dag. Een 
dynamische parkeerbalans biedt hierbij 
uitkomst.
De dynamische parkeerbalans verschaft 
inzicht in de veranderingen in parkeer-
behoefte van een gebiedsontwikkeling 
in de tijd, door antwoord te geven op 
de vraag: “Wie parkeert waar op welke 
tijdstippen van de dag, gedurende de 
opeenvolgende ontwikkelingsfasen?”. 
Een oerwoud van planningen, faseringen, 
gegevenstabellen, parkeerbeleid, normen 
en toetsingskaders maakt het ingewikkeld 
om deze vraag te beantwoorden. Zeker 
als sprake is van ontwikkelingen in een 
gebied waar al sprake is van substantiële 
parkeerdruk. Door relevante informatie 
te structureren ontstaat de basis voor de 
dynamische parkeerbalans.

Het recept voor een dynamische parkeer-
balans begint met vijf basisingrediënten:

 Gebiedsindeling
 Programma (functies naar aard en   

 omvang per gebied)
 Planning/fasering ontwikkeling 

 deelgebieden
 Aantallen bestaande en geplande   

 parkeerplaatsen
 Parkeernormen, aanwezigheids-

 percentages en tellingen

De eerste stap is het in beeld brengen 
van reële parkeerdruk. Het beschikbare 
parkeeraanbod dient hiervoor als basis. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken 
van de beschikbare capaciteit is het beter 
parkeertellingen als basis voor de par-
keervraag te gebruiken dan de normen. 
Door de normatieve parkeerbalans met 
tellingen te kalibreren ontstaat een reëel 
beeld van het beschikbare aanbod.

Als het aanbod bekend is, kan de 
toekomstige vraag op de capaciteit ge-
projecteerd worden. Ook hier geldt weer: 
liever geen normatieve behoeften als 
toekomstige gebruiksinformatie beschik-
baar is. Parkeerstrategie op gebieds-
niveau is maatwerk: de omgeving van het 
te ontwikkelen gebied vormt een uniek 
kader waarop geanticipeerd moet worden.

Nu de parkeervraag per deelgebied (en 
dus per gerealiseerde functie) op het 
aanbod is geprojecteerd wordt het voor 
projectleiders en de gebiedsmanager 
zichtbaar waar en op welke tijden van de 
dag - voor elk moment in de fasering - de 
vraag groter is dan het aanbod. Precies de
gegevens die nodig zijn om een gebieds-
gerichte parkeerstrategie uit te kunnen 
werken! Door de visuele uitwerking is de 
dynamische balans uitstekend geschikt 
om in diverse planvormingsfases met 
stakeholders (ontwikkelaars, omwonen-
den, huidige gebruikers) over de parkeer-
opgave van gedachten te wisselen.
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Parkeerstrategie in balans!


