
Gebiedsontwikkeling van het slot af 
met nieuwe parkeernormen

Nota Parkeernormen geeft meer ruimte aan initiatieven én regie door gemeente. 
Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van 
de parkeerbehoefte rond bouwprojecten. Onlangs heeft het CROW de nieuwe 
parkeerkencijfers gepubliceerd. 

Veel is hetzelfde gebleven, sommige ken-
cijfers zijn veranderd. Ongetwijfeld zullen 
ook deze nieuwe kencijfers effect hebben 
op de parkeernormen die door gemeenten 
worden vastgesteld en zo op de vast te 
stellen parkeerbehoefte bij (her)ontwik-
kelingen. Iedereen is er veel aan gelegen 
deze parkeerbehoefte goed vast te stellen. 
Een te hoog vastgestelde parkeerbehoefte 
leidt immers tot onnodig ruimtebeslag, 
lege parkeerplekken en soms tot een 
onhaalbaar project of zelfs tot jarenlange 
exploitatieverliezen. Een te lage parkeer-
behoefte leidt tot parkeeroverlast op straat 
of problemen met de bereikbaarheid.
Een goed moment dus om even stil te staan 
bij het bepalen van de parkeerbehoefte.

Parkeerconcept
De behoefte aan parkeerplaatsen is af-
hankelijk van veel aspecten. Zoals van de 
toekomstige bewoners en gebruikers, hun 
noden en behoeften, hun demografische 
kenmerken. Van de bestaande en te hand-
haven functies, de beschikbare ruimte en 
uiteraard de nieuw te realiseren plannen. 
En niet te vergeten de gebiedsvisie en de 
ambities. Maar het gaat niet alleen om de 
omvang van de parkeerbehoefte van een 
ontwikkelopgave. Het gaat ook om hoe 
in die behoefte wordt voorzien (gebouw, 

maaiveld, op straat) - al dan niet middels 
gebruik van bestaande parkeerplaat-
sen - en de organisatorische, juridische 
en financiële kaders ervan (krijgen we 
de gewenste parkeerders op de daartoe 
beschikbare plaatsen en is het geheel  
betaalbaar). Deze aspecten tezamen  
noemen we het parkeerconcept.

Parkeerbehoefte
Het bepalen van de verwachte behoefte 
aan parkeerplaatsen is bij menig plan geen 
sinecure. Hoeveel auto’s er straks werkelijk 
komen, hangt af van de aantrekkelijkheid 
van het gebied, de bereikbaarheid en alter-
natieve reismogelijkheden van bezoekers 
en het toekomstige parkeerregime. 

Vaak grijpt men als eerste naar kencijfers 
en bepaalt op basis daarvan het aantal 
benodigde parkeerplaatsen. Er is echter 
meer nodig dan een parkeernorm of 
kencijfer. Het risico bestaat anders dat de 
berekende behoefte niet aansluit bij het  
feitelijke toekomstige gebruik, met leeg-
stand of een parkeerprobleem tot gevolg. 
Of dat de parkeerbehoefte van een ont-
wikkeling binnen het bestaande parkeer-
areaal kan worden opgevangen zonder  
dat nieuwe parkeercapaciteit nodig is.  
Het bepalen van de parkeerbehoefte kan 
dus alleen als over meer is nagedacht dan 
enkel het nieuwbouwprogramma en niet 
alleen algemene parkeernormen zijn ge-
hanteerd. De grote vraag is: “Welk houvast 
is gemeenten dan wel te bieden bij het 
bepalen van de toekomstige parkeer- 
behoefte?” Bij nieuwe plannen staan  
immers grote belangen op spel. 
Niet zelden strandt een ontwikkel-
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Het bepalen van de parkeerbehoefte in de ontwikkelopgave



opgave op het parkeervraagstuk. 
Het bepalen van de parkeerbehoefte 
is meer dan een verkeerstechnisch 

vraagstuk; de economische en ruimtelijke 
aspecten zijn minstens zo belangrijk. 
En het moet uitvoerbaar en betaalbaar zijn. 
Aan de gemeente en de initiatiefnemer (ont-
wikkelaar) de taak om zowel het publieke 
belang als de economische haalbaarheid 
daarbij voorop te stellen en zich ervan te 
vergewissen dat een duurzame parkeerop-
lossing wordt gerealiseerd. 
Samenvattend is voor het bepalen van de 
parkeerbehoefte van een parkeerconcept 
nodig dat dit oog heeft voor de nieuwbouw-
plannen, maar ook voor de bestaande 
situatie. Het parkeerconcept houdt rekening 
met de ambities van de ontwikkelopgave 
en vertaalt deze naar een omvang van de 
parkeerbehoefte en de wijze waarop deze 
wordt gefaciliteerd. Iedereen begrijpt dat er 
meer auto’s naar het centrum komen als 
het parkeren onbeperkt en gratis is, dan 

wanneer het € 5,- per uur kost en men 
maximaal 2 uur mag parkeren. De wijze 
waarop de initiatiefnemer de parkeer-
behoefte bepaalt, volgt dus uit het parkeer-
concept dat hij hanteert. Aan de gemeente 
vervolgens om dit te beoordelen.

Parkeernormen
Met de bovenstaande visie op de parkeer-
behoefte als afgeleide van de ontwikkel-
opgave wordt de rol van het gemeentelijk 
parkeerbeleid niet minder, integendeel. 
Het stellen van kaders aan aantallen 
parkeerplaatsen en dus een parkeernormen-
nota blijft onverkort nodig. De parkeerken-
cijfers zijn een goede referentie, maar 
zijn niet zalig makend. Als een ontwikkel-
opgave met een doordacht parkeerconcept 
vraagt om buiten de bandbreedte van de 
parkeerkencijfers te handelen, dan moet 
dat mogelijk zijn. Een goede Nota Parkeer-
normen houdt daarom rekening met de 
variëteit aan situaties en geeft tegelijk 

voldoende houvast en biedt rechtszeker-
heid aan belanghebbenden. Dat kan door 
naast normen duidelijkheid te geven over 
de te volgen procedures en de mate waarin 
werkelijk gebouwd moet worden in relatie 
tot nog beschikbare parkeercapaciteit in het 
gebied. Welke initiatieven kan een ontwik-
kelaar zelf nemen en wanneer kan de ont-
wikkelaar welke toetsing verwachten, wat 
zijn de termijnen? Hoe gaat de gemeente 
beoordelen? Welke stappen gelden bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning? 
Hoe verlopen de afwijkingsprocedures? 
Allemaal vragen die in de nota beantwoord 
moeten worden.

Met een goede Nota Parkeernormen wordt 
precies dat bereikt dat de gemeente in 
haar rol als toetser moet doen, namelijk 
plannen toetsen. Het zorgt dat parkeren een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
initiatiefnemer en gemeente bij het realise-
ren van een mooie en leefbare omgeving. 

Colofon
Spark Update is een uitgave van Spark. 
Vanuit de praktijk worden hier actuele parkeer-
gerelateerde thema’s behandeld. Om de 
parkeermarkt vooruit te helpen. Ziet u graag een 
specifi ek onderwerp? Laat het ons weten.
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Wordt het straks stil op de kantoor parkeerplek?

Plaats- en tijdonafhankelijk werken 
neemt in kantooromgevingen hand-
overhand toe. De vraag is relevant: 
wat is het effect van dit zogenaamde  
Nieuwe Werken op de parkeersituatie? 

In een poll, tijdens een presentatie die 
Spark recentelijk op het jaarcongres van 
de Vexpan hield, bleek gemiddeld 80% 
van de aanwezigen te denken dat de 
parkeerbehoefte af zou nemen wanneer 
Het Nieuwe Werken zou worden ingevoerd 
bij een fi ctieve organisatie. Na afl oop 
bleek dat beeld toch gekanteld te zijn.

Van Het Nieuwe Werken is sprake 
wanneer een medewerker zelf kan 
beslissen - uiteraard binnen bepaalde 
grenzen - hoe hij werkt, waar hij werkt, 
wanneer hij werkt, waarmee hij werkt 
en met wie hij werkt. 

De aanleiding voor Het Nieuwe Werken is 
vaak een aanstaande verhuizing onder het 
motto: een nieuw pand, een nieuwe signa-
tuur. Maar ook de crisis speelt een rol. 
In een betere benutting van de werkplek  
en bijbehorende faciliteiten valt voor de 
gemiddelde werkgever veel geld te besparen. 
Zou dat ook gelden voor parkeren, dat 
gemiddeld al snel € 850,00 per plek kost?

Hoe werkt het nu uit voor parkeren?
Allereerst de situatie voor een bestaand 
kantoor. Na het invoeren van Het Nieuwe 
Werken ziet Facility Management meer 
leegstaande bureaus en daarmee onge-
bruikte, kostbare kantoormeters. Een deel 
wordt daarom al snel afgestoten. De res-
terende werkplekken worden vervolgens 
intensiever gebruikt (want het personeel 
blijft gelijk). Uiteindelijk weet de verhuur-
der voor de afgestoten meters een nieuwe 
partij te vinden. Gevolg: de parkeerbehoef-
te neemt toe bij gelijkblijvend parkeer-
areaal! Bij de ontwikkeling van een nieuw 
object waarbij het bedrijf start met het 
Nieuwe Werken in combinatie met een 
actief mobiliteitsbeleid is er meer mogelijk. 
In de ideale situatie waardeert de gemeen-
te dit initiatief en wijkt gemotiveerd af van 
de kencijfers en haar eigen parkeernorm 
teneinde een - lagere - parkeereis voor 
het kantoor mogelijk te maken. Resultaat: 
minder parkeerplaatsen met een gelijk-
blijvende parkeerproductie. Helaas zijn 
er dan de capaciteitsproblemen op piek-
momenten (de bekende terugkomdag 
voor werkoverleg etc.). 

Gezien de huidige kantoorleegstand en er 
weinig nieuwbouw wordt gerealiseerd zal 
het dus naar verwachting alleen nog maar 

drukker worden op de kantoor parkeer-
plaats. Tenzij er een wezenlijke wijziging 
in de modal split plaats vindt.  Willen we 
de parkeervraag echt naar beneden 
krijgen dan is doorberekenen van de 
parkeerkosten aan de werknemer wellicht 
de beste oplossing op korte termijn. Maar 
voordat de gemiddelde kantoororganisatie 
hierop overgaat moet er nog veel water 
door de Rijn stromen.


