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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
De auto is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Nederland telt 
bijna 11 miljoen wegvoertuigen waarvan ruim 8 miljoen personenauto’s. 
De gemiddelde verplaatsingsafstand met de auto is circa 22 km per 
persoon. De gemiddelde reisduur per persoon is circa 1 uur (bron: CBS). De 
motorvoertuigen staan voor het grootste deel van de dag (23 uur) 
geparkeerd. Parkeren speelt dus een prominente rol in de samenleving. 
Het vormt een van de pijlers van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 
Gemeenten streven daarin naar het efficiënt gebruik van de beschikbare 
parkeerruimte, het waarborgen van bereikbaarheid en het in stand houden 
van de economische vitaliteit. 
Zo ook in de gemeente Borne. Als uitwerking van de “Mobiliteitsvisie 
Borne 2012-2020” is voor het parkeren de lijn uitgezet in het 
“Koersdocument parkeren Borne”. In het koersdocument is op hoofdlijnen 
het parkeerbeleid voor de periode 2012-2020 vastgesteld. Daarin staat het 
doel van het parkeerbeleid omschreven: “het borgen van een goede 
bereikbaarheid door het faciliteren van parkeervoorzieningen die voldoen 
aan de vraag naar parkeren”.  

1.2 Nota parkeernormen 
Binnen de gemeente Borne  zijn de afgelopen jaren diverse ruimtelijke 
plannen gerealiseerd: van kleinschalige inbreiding tot de realisatie van 
uitleglocaties en bedrijventerreinen. Nieuwe initiatieven en  ruimtelijke 
ontwikkelingen betekenen een extra vraag naar parkeerplaatsen. Bij de 
verkeerskundige beoordeling van de diverse ruimtelijke plannen werd 
regelmatig ervaren dat er behoefte is aan een duidelijk beleidskader voor 
parkeernormering.Door het vaststellen van uniforme en specifieke 
parkeernormen voor de gemeente Borne wordt een belangrijk deel van  
het parkeerbeleid geformuleerd. 

http://2.bp.blogspot.com/-ReKLK37oeBI/VDKctsGvkvI/AAAAAAAAC48/jFSaWYR194Y/s1600/fig+16+autobezit+per+leeftijdsgroep.JPG
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Niet alleen initiatieven in het centrum (bijvoorbeeld appartementen 
Hofstraat), plangebied Bornsche Maten en de invulling van het 
bedrijventerrein De Veldkamp, maar ook de nieuwe ontwikkelingen 
rondom de ruimtelijke wetgeving maken dit meer dan noodzakelijk. 

1.3 Leeswijzer 
Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 in op nut en noodzaak van een Nota 
Parkeernormen en welke relatie er is met de CROW*-parkeerkencijfers. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de juridische verankering van de nota. De opbouw 
van de CROW-parkeerkencijfers komt in hoofdstuk 4 aan de orde, waarbij 
de factoren die van invloed zijn op de specifieke parkeernormen zijn 
geanalyseerd. In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten beschreven voor de 
parkeernormering in de gemeente Borne. Hoofdstuk 6 gaat in op de 
organisatie rondom het beleid van parkeernormen. 
*CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van  infrastructuur, openbare ruimte en 
verkeer en vervoer 
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2. Nut en Noodzaak 

2.1 Doel van de Nota Parkeernormen 
De Nota parkeernormen heeft betrekking op het stellen van een eis tot het 
aanbrengen van parkeer-/stallingsruimte op eigen terrein.  De nota heeft 
ook betrekking op de wijze van bepalen van de hoeveelheid benodigde 
parkeer- en stallingsplaatsen in verband met aanvragen voor alle 
activiteiten, initiatieven, en/of ontwikkelingen in de openbare ruimte. 
Het doel van de Nota Parkeernormen is het bieden van duidelijkheid en 
transparantie ten aanzien van de werkwijze bij het opstellen van de 
parkeereis en de toetsing daarvan. Het toepassen van de juiste 
parkeernormen draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat, waarin het 
risico op parkeeroverlast wordt verkleind. 
 
Algemeen uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden 
tot (toename van) een parkeertekort in de omgeving. De Nota 
Parkeernormen richt zich niet alleen op het parkeren van auto’s, maar ook 
op parkeren voor fietsers. Goede fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan 
de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het fietsnetwerk in de gemeente en 
stimuleren het fietsgebruik. Om te zorgen dat er bij ruimtelijke 
ontwikkelingen voldoende fietsparkeergelegenheid wordt gerealiseerd, 
zijn daarom ook fietsparkeernormen in de nota opgenomen. De Nota 
Parkeernormen voorziet niet in eisen ten aanzien van elektrisch vervoer, 
zoals het aantal oplaadpunten per hoeveelheid parkeerplaatsen. Dat wordt 
(nog) in een apart beleidsdocument uitgewerkt. Dat geldt ook voor het 
beleid met betrekking tot het laden- en lossen. 

2.2 Reikwijdte 
De Nota Parkeernormen, de hierin beschreven parkeernormen en 
bijbehorende berekeningssystematiek is na vaststelling door de 
gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de  

DOEL VAN DE NOTA PARKEERNORMEN: 
“Het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen en de 

bijbehorende berekeningssystematiek voor nieuwe 
(ruimtelijke) plannen en projecten om in de toekomst in 

de parkeerbehoefte te kunnen voorzien en waar mogelijk 
de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid 

van de gemeente Borne te kunnen verbeteren.” 
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gemeente Borne van toepassing op alle toekomstige ruimtelijke plannen / 
projecten en nieuwe initiatieven. De nota is bedoeld als normenkader van 
de gemeente Borne en wordt gebruikt als kader voor externe partijen 
(projectontwikkelaars, adviesbureaus, woningbouwverenigingen, 
makelaars, bewoners, ondernemers enz.). 

2.3 Wat is een parkeernorm? 
Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor 
een functie nodig zijn bij een bepaalde eenheid. In het plangebied 
Bornsche Maten is  voor een 2-onder-1-kap-woning een parkeernorm van 
2,7 parkeerplaats per woning gehanteerd. Hiervan dienen 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd en 0,7 
parkeerplaats in de openbare ruimte. Parkeernormen worden alleen 
gebruikt voor de berekening van de parkeervraag bij bouwaanvragen voor 
nieuwe ontwikkelingen of bij functiewijzigingen waarvoor een 
omgevingsvergunning  is vereist. 
De parkeernormen die in deze nota worden gebruikt bieden houvast bij 
het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, 
kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen plaatsen is afhankelijk van 
de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling 
hoort. 

2.4 CROW - parkeerkencijfers 
CROW heeft parkeerkencijfers geformuleerd in de publicatie 317 
“Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” (CROW, oktober 2012). Deze 
cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie 723 ‘Aanbevelingen voor 
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom’ (ASVV, CROW december 
2012). Het gaat hier om ervaringscijfers die als hulpmiddel dienen om 
tijdens een ontwerpproces rekening te houden met een indicatie van het 
aantal benodigde parkeerplaatsen binnen een ontwerp.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizys6WzfPRAhWBUhQKHZtHDAkQjRwIBw&url=http://www.verkeersnet.nl/tag/parkeernorm/&psig=AFQjCNEH8kIxEFnPLFnQ8SQK-Gyx8gdidw&ust=1486200118317288
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Hierbij wordt op verschillende wijzen onderscheid gemaakt, waardoor een 
bandbreedte ontstaat in de parkeerkencijfers. 
Het is van belang dat de gemeente Borne, al dan niet met behulp van de 
parkeerkencijfers, eigen parkeernormen heeft om te gebruiken bij de 
parkeerbehoefte-indicatie binnen ruimtelijke ontwerpen. Er is sprake van 
parkeernormen als de te hanteren parkeerkencijfers daadwerkelijk door de 
gemeente Borne bestuurlijk zijn vastgesteld. Vanaf dat moment moeten de 
vigerende/geldende parkeernormen bij ruimtelijke  ontwikkelingen 
toegepast worden. 

2.5 Voorkomen van (potentiële) knelpunten 
In de afgelopen jaren is in veel gevallen in overleg met de partij die het 
plan ontwikkelt een parkeerbalans opgesteld. Parkeernormen werden via 
een omgevingsvergunning opgelegd of in een bestemmingsplan 
opgenomen. Hierbij werd in principe het gemiddelde parkeerkencijfer uit 
de CROW-publicatie 317 gehanteerd. Desondanks kunnen er potentiële 
knelpunten ontstaan als gevolg van het ontbreken van actuele in een 
beleidsnota vastgestelde parkeernormen, te weten: 
• de onduidelijkheid bij partijen over de toepassing van normen; 
• de discussies over parkeernormen tijdens ruimtelijke ontwikkelingen; 
• voor een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling zijn verschillende normen 

gehanteerd; 
• het ontbreken van een actueel beleidskader met een specifieke norm 

naar locatie en functie; 
• het met goed gevolg kunnen doorlopen van eventuele bezwaar- en 

beroepsprocedures.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqJtf7L88YCFUS4FAodPuAFqw&url=http://www.crow.nl/publicaties/asvv-2012-aanbevelingen-voor-verkeersvoorzieningen&ei=EhiyVaq4EsTwUr7Al9gK&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNFyPBXf5t4CLPL9ddKsviK6c61l2w&ust=1437821321438873
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3. Juridisch kader 

3.1 Bouwverordening 
Bij de beoordeling of de omgevingsvergunning kan worden verleend, toetst 
de gemeente de vergunning aan het bestemmingsplan en aan de 
Bouwverordening. In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening is in het kort 
bepaald dat de aanvrager – indien een ontwikkeling leidt tot een (hogere) 
parkeervraag – in voldoende mate moet voorzien in parkeerruimte op 
eigen terrein. Dit wordt de parkeereis genoemd. Het college heeft volgens 
de Bouwverordening de bevoegdheid om de omgevingsvergunning te 
verlenen zonder dat aan de parkeereis wordt voldaan en om hieraan 
voorwaarden te verbinden. 

3.2 Reparatiewet BZK 2014 
Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden 
(Stb. 2014, 458). De stedenbouwkundige bepalingen uit de 
bouwverordening (artikel 8 lid 5, 9 en 10 Woningwet en artikel 8.17 onder 
B IWro) komen daarmee te vervallen. Dit betekent dat de 
stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening geleidelijk via 
overgangsrecht zullen ‘uitsterven’.  

3.3 Overgangsregeling 
De Reparatiewet hanteert een overgangstermijn die loopt tot 1 juli 2018 
(zie hiervoor het nieuwe artikel 133 Woningwet). Vanaf die datum 
verliezen de stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening hun 
(aanvullende) werking voor bestaande bestemmingsplannen en kunnen 
deze dan niet meer als vangnet dienen en moeten deze (en met name de 
parkeerbepaling) zijn ondergebracht in het bestemmingsplan. Het nieuwe 
recht treedt echter al eerder in werking wanneer voor 1 juli 2018 een 
(nieuw) bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
  

Wet van 19 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en 
leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van 
ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet 
BZK 2014). 
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Stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn niet meer van 
toepassing wanneer ontwerpbestemmingsplannen, die op dit moment in 
procedure zijn, (definitief) worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

3.4 Bestemmingsplan 
Het is zaak om de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid  te 
regelen in de bestemmingsplanregels en daarnaast voor de onderbouwing 
van het begrip ‘’voldoende’’ te verwijzen naar de specifieke 
parkeernormen in onderhavige nota. In de bestemmingsplannen wordt 
een bepaling opgenomen, zodat altijd de laatste versie van de Nota 
Parkeernormen van kracht is voor alle (geactualiseerde) 
bestemmingsplannen. 

3.5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
De Nota Parkeernormen is een beleidsregel in het kader van de Awb. 
Artikel 4:84 Awb bepaalt enerzijds dat een bestuursorgaan handelt 
overeenkomstig de beleidsregel. Anderzijds kan in bijzondere gevallen 
gemotiveerd van een beleidsregel worden afgeweken als het handelen 
conform de beleidsregel leidt tot gevolgen voor één of meer 
belanghebbenden, die onevenredig zouden zijn in verhouding tot de met 
de beleidsregel te dienen doelen. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9kYnf0PHRAhVCOBQKHU0nB5MQjRwIBw&url=http://www.vanstockum.nl/boeken/recht-algemeen/staats--en-bestuursrecht/nl/tekst-%26-commentaar,-algemene-wet-bestuursrecht-tbormanpvbuuren-ea-9789013130034/&bvm=bv.146073913,d.d24&psig=AFQjCNE86xoPO1e6lDwa8bcz1aYZQfy4Dg&ust=1486132249384390
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4. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen 

4.1 Algemeen 
Per functie is de parkeervraag mede afhankelijk van het gebied waarin de 
functie komt te liggen. Gebieden die vlakbij een centrum liggen hebben 
doorgaans een lagere autoafhankelijkheid dan de rest van de bebouwde 
kom of het buitengebied. Ter bepaling van de toe te passen 
parkeernormen is naast deze ligging ook de stedelijkheidsgraad van het 
gebied van belang. 
Voor het bepalen van de parkeernormen voor de gemeente Borne wordt 
gebuikt gemaakt van de publicatie 317 van CROW “Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie”. In enkele bestemmingsplannen zijn parkeernormen  
vastgelegd. Deze parkeernormen zijn vigerend en zullen te zijner tijd via 
een zogenaamde parapluherziening worden vervangen. 
Te zijner tijd worden alle bestemmingsplannen via een parapluherziening 
herzien, waarbij aan alle plannen ook een bepaling over het aspect 
parkeren aan de regels wordt toegevoegd, conform de Nota 
Parkeernormen gemeente Borne. 
 
De kencijfers uit de CROW-publicatie kennen een bandbreedte. 
Momenteel wordt in de gemeente Borne in beginsel een gemiddeld 
parkeerkencijfer gehanteerd. De uiteindelijke keuze binnen deze 
bandbreedte om voor elke functie een parkeernorm vast  te stellen is per 
functie afhankelijk van het te voeren parkeerbeleid: sturend of 
vraagvolgend.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiojazl1t3RAhUKExoKHe8nDgUQjRwIBw&url=http://www.crow.nl/publicaties/kencijfers-parkeren-en-verkeersgeneratie&psig=AFQjCNFdZL8eiJKm6gk4nqSR2dNCT16OBQ&ust=1485446822525626
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Daarnaast zijn de sociaaleconomische gegevens van Borne van belang voor 
de bepaling van de parkeerbehoefte. In de gemeente Borne wordt 
uitgegaan van een sturend parkeerbeleid. Sturend betekent dat er onder 
andere rekening wordt gehouden met de aanwezigheidspercentages van 
de diverse functies en het dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen. Het 
reguleren van het parkeren, waarbij aan bepaalde doelgroepen prioriteit 
wordt gegeven is ook sturend parkeerbeleid. 

4.2 Stedelijke zones parkeren 
Voor de parkeerkencijfers wordt onderscheid gemaakt in vier stedelijke 
zones, te weten: 
• centrum 
• centrumschil/overloopgebied 
• rest bebouwde kom 
• buitengebied 
 
Deze onderverdeling wordt gemaakt, omdat uit onderzoek is gebleken dat 
de parkeerbehoefte sterk afhankelijk is van de zone waarin functies zijn 
gelegen. 
De stedelijke zones ‘centrum’ en ‘schilgebied’ zijn van toepassing voor het 
centrum-winkelgebied van de kern Borne en zijn weergegeven in bijlage 1. 
Deze zones zijn van extra belang, omdat binnen deze zones sprake is van 
parkeerregulering. De overige gebieden worden bestempeld als “rest 
bebouwde kom” en “buitengebied”. De kerkdorpen Hertme en Zenderen 
vallen onder de zone “buitengebied”. 

4.3 Stedelijkheidsgraad 
CROW geeft aan dat de parkeerkencijfers ook gerelateerd zijn aan de mate 
van verstedelijking van een gemeente, kern of buurt.  

Tabel 1: Stedelijkheidsgraden 
Klasse Gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad) 
(adressen per km2) 

Zeer sterk stedelijk > 2500 
Sterk stedelijk 1500-2500 
Matig stedelijk 1000-1500 
Weinig stedelijk 500-1000 
Niet stedelijk < 500 
Bron: CBS; CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie 

Stedelijke zone: centrum 
Er is sprake van een centrum wanneer er binnen een aaneengesloten 
gebied meerdere detailhandelszaken zijn gevestigd die een buurt- en 
wijk-overschrijdende functie hebben. Een buurt- of wijkwinkelcentrum 
kan zodoende niet onder de stedelijke zone ‘centrum’ vallen. 

Stedelijke zone: schil/overloopgebied 
Deze zone ligt tegen een centrumzone aan en kan mengfuncties van 
wonen, werken en winkelen hebben. Ook kunnen het uitsluitend 
woningen zijn die op loopafstand van het centrum liggen. De 
centrumfunctie heeft in die situatie invloed op het parkeren in dit 
gebied. Bij een ingestelde vorm van parkeerregulering of een 
capaciteitstekort in het centrum kan verdrijving naar het schilgebied 
plaatsvinden. Dit gebied ligt dus in het directe invloedsgebied van het 
centrum. 
 

Stedelijke zone: rest bebouwde kom 
Rest bebouwde kom zijn alle woon- en werkgebieden buiten het 
centrum. Het betreft hier aaneengesloten bebouwing die als buurt- of 
wijk gekenmerkt kan worden. 

Stedelijke zone: buitengebied 
Buitengebied zijn alle functies die niet in bovenstaande stedelijke 
zones vallen. Deze functies liggen dus buiten de grens bebouwde kom. 
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    Tabel 2: leeftijdsopbouw bevolking Borne 

 
 
 
 
 

Een maat voor de verstedelijkingsgraad is de omgevings-adressendichtheid 
en het voorzieningenniveau met betrekking tot openbaar vervoer. Voor de 
gehele gemeente Borne is de omgevings-adressendichtheid gemiddeld 881 
woningen per km2 (bron CBS 2016). Daarmee valt de gemeente (als 
geheel) in de categorie ‘weinig stedelijk’ (tabel 1). Binnen de gemeente 
Borne zijn echter verschillen in omgevings-adressendichtheid. 
Het is wenselijk om rekening houdend met het voorzieningenniveau van 
het openbaar vervoer in Borne en de omgevings-adressendichtheid de 
volgende stedelijkheidsklassen aan te houden: 
- buitengebied inclusief de kleine kernen Zenderen en Hertme:  

‘niet stedelijk’; 
- rest stedelijk gebied kern Borne: 

‘matig stedelijk; 
- centrumschil kern Borne: 

‘matig stedelijk’. 

4.4 Sociaaleconomische gegevens 
De parkeerkencijfers van CROW zijn landelijke gemiddelden en in een 
bandbreedte aangegeven (COW-publicatie 317). In deze paragraaf wordt 
een aantal sociaaleconomische gegevens van Borne vergeleken met het 
landelijke gemiddelde. Hiermee kunnen binnen de bandbreedte van de 
parkeerkencijfers de specifieke parkeernormen voor Borne worden 
onderbouwd. 
 
Leeftijdsopbouw Borne 
Tabel 2 laat zien dat leeftijdsopbouw in Borne enigszins afwijkt van het 
landelijke gemiddelde: iets minder bewoners tussen 20-65 jaar, iets meer 
bejaarden. 
  

Bron CBS 

tot 20 jaar 20-65 jaar vanaf 65 jaar

Borne 21% 55% 24%

Nederland 22% 60% 18%

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZr9eD2fPRAhWCbxQKHSp3D9cQjRwIBw&url=https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/juni/herstel-op-de-regionale-woningmarkt/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNGB5xz-XUX-yN5hwvIu1-qmcQw3wQ&ust=1486203309821822
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZr9eD2fPRAhWCbxQKHSp3D9cQjRwIBw&url=https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/juni/herstel-op-de-regionale-woningmarkt/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNGB5xz-XUX-yN5hwvIu1-qmcQw3wQ&ust=1486203309821822
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   Tabel 3: personenauto’s per 1000 inwoners 

 
          Tabel 4: personenauto’s per huishouden 

 
          Tabel 5: samenstelling huishoudens 

 
 
 
 
 
 
 

        Tabel 6: parkeernormen functie “wonen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal personenauto’s Borne 
Tabel 3 laat zien dat het autobezit in Borne hoger ligt, echter niet 
significant afwijkt (circa 4%) van het landelijke gemiddelde. 
 
Personenauto’s per huishouden 
Tabel 4 laat zien dat het autobezit in Borne per huishouden significant 
(circa 13%) hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. 
 
Samenstelling huishoudens 
Het aantal meerpersoons huishoudens ligt in Borne 10% hoger dan het 
landelijke gemiddelde. Ook de gemiddelde huishoudensgrootte ligt in 
Borne met 2,4 personen per huishouden hoger dan landelijk (zie tabel 5). 
 
Type woningen en de prijsklasse 
Het parkeerkencijfer voor wooneenheden is ook afhankelijk van het 
woningtype en de prijsklasse. In de gemeente Borne zijn voor de functie 
“wonen” de parkeernormen van toepassing die voor het plangebied de 
Bornsche Maten zijn gehanteerd (zie tabel 6). 
  

Borne NL

inwoners 22.343 16.979.120

aantal huishoudens 9.302 7.721.000

eenpersoons 2.567 2.906.500

meerpersoons 6.735 4.814.500

gem. aantal personen per huishouden 2,40 2,20

Parkeerplaatsen per 
wooneenheid

In openbare 
ruimte

O p eigen 
terrein

Rijtjeswoningen 1,8 0,0

2-onder-1 kap 0,7 2,0

Vrijstaand 0,7 2,0

Borne NL

aantal inwoners 22.343 16.979.120

aantal personenauto's 11.070 8.100.864

personenauto's per 1000 inw 495 477

Borne NL

aantal huishoudens 9.302 7.721.000

aantal personenauto's 11.070 8.100.864

personenauto's per huishouden 1,19 1,05
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5. Parkeernormen Gemeente Borne 
Vanuit de CROW-parkeerkencijfers worden in deze nota de 
parkeernormen, die specifiek voor de gemeente Borne gelden, 
geformuleerd. 

5.1 Beleidsuitgangspunten 
De parkeernormen moeten bijdragen aan de verbetering en/of de 
bevordering van de volgende aspecten in Borne: 
Bereikbaarheid 
- een goede verkeersafwikkeling voor het economisch functioneren; 
- de bereikbaarheid van de parkeergebieden. 
Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 
- voorkomen van overlast in woongebieden en kwetsbare gebieden, 

aantasting openbare ruimte en waarborgen van de 
stedenbouwkundige kwaliteit. 

Verkeersveiligheid 
- voorkomen van parkeeroverlast die gevaarlijke situaties kan opleveren. 
Gebruiksvriendelijkheid 
- de parkeernormenregeling moet voor iedereen logisch en duidelijk 

zijn. 
Afdwingbaarheid 
- de parkeernormen moeten juridisch kunnen worden afgedwongen. 
Rechtvaardigheid 
- vanuit rechtvaardigheidsoogpunt is het oneerlijk om ontwikkelende 

partijen met weinig grond ‘gratis’ te laten parkeren in de openbare 
ruimte, terwijl andere initiatiefnemers soms fors moeten investeren in 
het realiseren van parkeerplaatsen. 
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5.2 Basisvisie parkeernormen 
De gemeente Borne heeft bij het opstellen van parkeerbeleid altijd de keus 
tussen vraagvolgend en sturend beleid. In het eerste geval gaat het erom 
de parkeervraag daar waar nodig te faciliteren, in het tweede geval om 
niet-noodzakelijk autoverkeer te beperken. Het Koersdocument gaat uit 
van een sturend beleid. 
 
Het parkeerbeleid is ondersteunend aan de totale visie op mobiliteit. 
Centraal wordt in bestaande situaties als uitgangspunt het principe van 
“beïnvloeden-benutten-reguleren-” gehanteerd. Dit betekent dat bij 
parkeerproblemen niet wordt uitgegaan van het direct realiseren van 
parkeerplaatsen. Eerst wordt bepaald of de parkeerproblemen van de 
verschillende doelgroepen en in de diverse parkeergebieden op een 
andere wijze zijn op te lossen: beïnvloeden, benutten en reguleren. Deze 
keuze heeft consequenties voor het omgaan met parkeernormen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe situaties. Met een lager aanbod van 
parkeerplaatsen voor bepaalde functies kunnen mensen gestimuleerd 
worden tot een bewuster mobiliteitsgedrag en een andere vervoerwijze. 
Sturing in het aanbod van parkeerplaatsen via parkeernormen kan daarbij 
een middel zijn. In de Nota Parkeernormen Borne wordt uitgegaan van een 
sturend beleid. 

5.3 Concrete uitgangspunten 
Parkeren op eigen terrein 
Een nieuw initiatief tot bouwen (verbouw, nieuwbouw, nieuwe functie 
etc.) mag niet leiden tot een hogere parkeerdruk in de omgeving. Dit 
betekent dat de oplossing van de parkeerbehoefte op eigen terrein moet 
plaatsvinden. Om de kwaliteit van de openbare ruimte (zoals 
groenvoorzieningen, kindvriendelijke straten) en de leefbaarheid te 
handhaven is het belangrijk dat er in de openbare ruimte zo weinig 
mogelijk (langs)parkeerplaatsen op straatniveau worden gerealiseerd.  
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Het realiseren van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de 
parkeernorm voorschrijft wordt met het oog op het afwentelen van 
parkeerproblemen op de openbare ruimte niet toegestaan. 
 
Mogelijkheid is leidend 
Parkeernormen zijn een benadering van de werkelijkheid. Het is zeer 
denkbaar dat een bepaalde ontwikkeling beduidend minder parkeerruimte 
vraagt, dan op basis van de normen bepaald wordt. Dat kan bijvoorbeeld 
duidelijk zichtbaar worden bij een bepaalde uitbreiding waarbij sprake is 
van vergelijkingsmateriaal. 
Het is echter wel een gegeven dat er enorme fluctuaties kunnen zijn in het 
gebruik van een bepaalde voorziening. Het is bekend dat bepaalde winkels 
in één keer veel meer klanten gaan trekken als er een nieuwe eigenaar 
komt of als er een totaal nieuw winkeltype in het pand komt. Vandaar dat 
de ruimtelijke mogelijkheid (functie) leidend is en niet het praktische 
gebruik op dat moment. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Elke initiatiefnemer van een bouwplan (woning, winkel, kantoor, bedrijf 
etc.) is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van z’n eigen 
parkeerbehoefte. Dit betekent ook dat alle kosten voor rekening van de 
ontwikkelende partij komen. Dit geldt ook voor de kosten van eventuele 
noodzakelijke parkeeronderzoeken. 
 
Gebiedsontwikkeling 
Bij een totale gebiedsontwikkeling, (nieuwbouwwijken / herinrichting van 
centra) kan ook de openbare ruimte onderdeel zijn van de plannen. In 
dergelijke situaties (doorgaans betreft dit een nieuw bestemmingsplan)  

Voorbeeld 
Een winkel in modelvliegtuigen heeft een beperkte klantenkring en verkoopt bovendien veel via 
internet. Vanwege opslagproblemen moet de zaak uitgebreid worden met 200 m2. Dit leidt tot 
een verplichte toename van 6 parkeerplaatsen. De winkelier protesteert: de winkel trekt immers 
zelden meer dan 1 klant tegelijk, bovendien is de uitbreiding puur voor opslag. 
Al morrend realiseert de winkelier toch de parkeerplaatsen. Na 1 jaar besluit hij om meerdere 
redenen om de zaak toch elders in het land voort te zetten (voor zijn klantenkring en omzet 
maakt dit niets uit). 
Het winkelpand wordt opgekocht door een landelijke succesformule. Zonder enige juridische 
procedure kan de nieuwe winkelformule van start in het pand. Vanaf de eerste dag is het 
inderdaad een succes: ieder uur weten veel klanten de weg naar de winkel te vinden. Dankzij de 6 
extra parkeerplaatsen, blijven de parkeerproblemen beperkt. 
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          Tabel 7: aanwezigheidspercentages diverse functies 

 
 
 
 
 
 

wordt een parkeerbalans opgesteld voor het totale gebied, inclusief de 
openbare ruimte. Er worden dan minder parkeerplaatsen op eigen terrein 
gerealiseerd, maar dit wordt door de ontwikkelaar gecompenseerd in de 
openbare ruimte. De parkeernormen en berekeningssystematiek blijven 
uiteraard wel van kracht. 
 
Meervoudig (dubbel)gebruik van parkeerplaatsen 
De gemeente houdt rekening met meervoudig (dubbel)gebruik van 
parkeerplaatsen. Onder meervoudig gebruik wordt verstaan dat meerdere 
functies op verschillende momenten gebruik kunnen maken van dezelfde 
parkeerplaatsen. Wordt er bijvoorbeeld een scholencomplex gerealiseerd, 
dan kunnen de parkeerplaatsen die overdag nodig zijn voor de 
onderwijsvoorzieningen, ’s avonds weer prima gebruikt worden door 
bewoners. Meervoudig gebruik wordt berekend op basis van 
aanwezigheidspercentages (tabel 7; bron CROW). 

5.4 Parkeernormen gemeente Borne 
De CROW-parkeerkencijfers behelzen een range (minimum – maximum). In 
onderhavige nota wordt uitgegaan van een vaste norm. De 
parkeerkencijfers van CROW worden als richtlijn geadviseerd te gebruiken 
om de parkeerbehoefte van diverse functies bij ontwikkelingen en nieuwe 
initiatieven te bepalen. De parkeerkencijfers behelzen een bandbreedte, 
een range met een minimum en een maximum waarde. 
Het is van belang om vanuit deze bandbreedte voor een functie tot een 
vaste parkeernorm te komen vanwege: 
• het creëren van duidelijkheid naar ontwikkelaars en initiatiefnemers; 
• het beperken c.q. te voorkomen van discussies over de toepassing van 

een parkeerkencijfer bij ruimtelijke ontwikkelingen; 
• het voorkomen dat er voor eenzelfde functie in een nieuw initiatief  

verschillende parkeerkencijfers worden gehanteerd;  
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• het stellen van een actueel beleidskader met een specifieke 
parkeernorm naar locatie en functie; 

• het met goed gevolg kunnen doorlopen van eventuele bezwaar- en 
beroepsprocedures. 

 
Voor de gemeente Borne wordt per functie het gemiddelde 
parkeerkencijfer als parkeernorm aangehouden. Er is namelijk geen 
significant verschil betreffende de sociaal economische gegevens van 
Borne en landelijk. Een uitzondering hierop is het autobezit, het aantal 
meerpersoonshuishoudens en het aantal personen per huishouden dat in  
Borne wel hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Voor de functie wonen 
worden daarom de parkeernormen gehanteerd zoals die in het plangebied 
de Bornsche Maten zijn gebruikt. Deze benaderen de maximum waarden 
in de bandbreedte van de CROW-parkeerkencijfers voor de functie wonen.. 
 
In bijlage 1 zijn de fiets- en autoparkeernormen van de gemeente Borne 
opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de CROW-publicatie 317 
‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ (2012).  
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6. Organisatie beleid parkeernormen 

6.1 Integrale afstemming 
Bij het toepassen van de parkeernormen moeten de relevante afdelingen 
binnen de gemeente nauw samenwerken. Uitgangspunt is een uniforme 
en effectieve toepassing van de normen, zodat de gemeente richting 
ontwikkelaars en initiatiefnemers een eenduidig en helder kader naar 
voren brengt. Het toepassen van de parkeernormen vraagt dan ook om 
een integrale benadering. Elk initiatief wordt getoetst op het relevante 
gemeentelijke beleid en regelgeving. Het grote voordeel van deze manier 
van werken is de onderlinge afstemming en informatie –uitwisseling 
tussen de verschillende afdelingen op alle relevante thema’s. Bovenal 
wordt door deze werkwijze een uniforme toetsing gewaarborgd.  

6.2 Evaluatie en herziening Nota parkeernormen 
De beleidsuitgangspunten van de Nota parkeernormen dienen te worden 
gemonitord. Het gaat dan met name om de ontwikkelingen in het 
autobezit, die de hoogte van de parkeernormen voor woningen 
grotendeels bepalen. Het toepassen van deelauto’s kan het bezit terug 
dringen waardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn. Ontwikkelaars 
kunnen hier op in spelen. Zolang de parkeernormen blijven aansluiten bij 
de werkelijke situatie, is er geen herziening noodzakelijk. 
Een landelijke herziening van de CROW-parkeerkencijfers kan aanleiding 
geven de normen te actualiseren. Nieuwe beleidsinzichten bij het gebruik 
van de parkeernormen kunnen via een aanpassing van de Nota 
parkeernormen geregeld worden. 
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Bijlage 1: Stedelijke zones en parkeernormen Borne 
 
Zie ook separaat Excel-bestand “Stedelijke zones en Parkeernormen Gemeente Borne 

0. STEDELIJK ZONES   
- centrum en centrumschil Borne = matig-stedelijk 
- rest bebouwde kom* kern Borne = matig-stedelijk 
- overige kernen en buitengebied  = niet stedelijk 
 
* De stedelijke zone "rest bebouwde kom" heeft geen betrekking op de grens bebouwde kom volgens de  Wegenverkeerswet en de Boswet. Daarnaast breidt de Bornsche Maten nog verder uit, dit is nog niet opgenomen. 
 
De parkeernormen worden naar stedelijke zone en naar stedelijkheidsgraad onderscheiden. Een stedelijke zone is een functioneel samenhangend gebied in de gemeente Borne en in de kern van Borne. De vraag naar parkeerplaatsen 
wordt bepaald door de locatie  en het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen waar de functie wordt ontwikkeld. Een centrum resulteert in een lagere parkeervraag dan functies van dezelfde aard elders in de gemeente. 
Het aanbod alternatieve vervoerswijzen is buiten het centrum veelal lager en de kwalitatief minder. Hierdoor komen gebruikers eerder met de auto naar de betreffende functie. Het aanbod en kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen 
en daarmee ook de parkeernorm is niet alleen afhankelijk van de stedelijke zone, maar ook van de stedelijkheidsgraad waar deze zone zich bevindt. Een maat voor de stedelijkheidsgraad is het aantal adressen per vierkante kilometer, 
de omgevings-adressendichtheid . 
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Hieronder is ingezoomd op het centrum en centrum schil om de grenzen beter zichtbaar te hebben. 
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1. AUTOPARKEERNORMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKEERNORMEN GEMEENTE BORNE 19-mei-17
STEDELIJK ZONES (zie afbeelding stedelijke zones)
centrum en centrumschil Borne = matig-stedelijk
rest bebouwde kom kern Borne = matig-stedelijk
overige kernen en buitengebied = niet stedelijk

bron: CROW

Een stedelijke zone is een functioneel samenhangend gebied in de gemeente Borne en in de kern van Borne. De vraag naar parkeerplaatsen wordt bepaald door de locatie  en
het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen waar de functie wordt ontwikkeld. Een centrum resulteert in een lagere parkeervraag dan functies van dezelfde aard 
elders in de gemeente. Het aanbod alternatieve vervoerswijzen is buiten het centrum veelal lager en de kwalitatief minder. Hierdoor komen gebruikers eerder met de auto 
naar de betreffende functie. Het aanbod en kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en daarmee ook de parkeernorm is niet alleen afhankelijk van de stedelijke zone, 
maar ook van de stedelijkheidsgraad waar deze zone zich bevindt. Een maat voor de stedelijkheidsgraad is het aantal adressen per vierkante kilometer, de omgevingsadressendichtheid.

100 m2 bvo = 100 vierkante meter bruto vloeroppervlak Het bruto vloeroppervlak van een gebouw is (per verdieping) de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenmuren

1. AUTOPARKEREN
HOOFDFUNCTIE WONEN PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE

Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk
Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied

Eenheid 
Koop:
- vrijstaande woning woning 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7
- 2-onder-1-kap woning 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7
- eengezinswoning / rijtjeswoning woning - - - - 1,8
- etage woning 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3
Huur:
- vrije sector woning 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7
- sociale huur woning - - - - 1,8
- etage woning 1,3 1,3 1,3 1,3 0,3
Studio (appartement voor alleenstaande) kamer 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2
Aanleunwoning, Serviceflat woning 0,3 1,0 1,0 1,1 0,3

HOOFDFUNCTIE WINKEL PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE
Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Dorpverzorgende winkel(centra) 100 m2 bvo 3,3 - - - -
Wijk-, buurtverzorgende winkel(centra) 100 m2 bvo - 3,1 3,7 - -
Fullservice supermarkt: laag-middellaag prijsniveau 100 m2 bvo 3,1 4,7 5,4 - -
Fullservice supermarkt: middelhoog-hoog prijsniveau 100 m2 bvo 3,6 4,0 4,9 - -
Discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 4,9 6,5 - -

HOOFDFUNCTIE BEDRIJVEN PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE
Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Arbeidsintensief / bezoekers extensief 100 m2 bvo 1,6 2,0 2,4 2,4 -
(industrie, werkplaats etc.) -
Arbeidsextensief / bezoekers intensief 100 m2 bvo 0,7 0,9 1,1 1,1 -
(loods, opslagruimte etc.) -
Garage servicestation 100 m2 bvo 2,5 2,7 3,5 3,9 -
Showroom 100 m2 bvo 1,2 1,4 1,7 1,9 -
bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,3 1,6 1,9 2,0
Commerciële dienstverlening(kantoor met 100 m2 bvo 2,1 2,4 2,9 3,6 -
baliefunctie) -
Kantoor zonder baliefunctie 100 m2 bvo 1,6 2,0 2,1 2,6 -
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HOOFDFUNCTIE HORECA EN VERBLIJFSRECREATIE PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE
Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Restaurant 100 m2 bvo 9,0 9,0 15,0 15,0 -
Cafe, bar, cafetaria 100 m2 bvo 5,0 5,0 6,0 7,0 -
Hotel -
- 1-ster kamer 0,4 0,8 2,4 4,5 -
- 2-sterren kamer 1,4 2,3 4,1 6,3 -
- 3-sterren kamer 2,1 3,3 5,0 6,8 -
- 4-sterren kamer 3,4 5,1 7,2 9,0 -
- 5-steren kamer 5,3 7,9 10,6 12,6 -
Discotheek 100 m2 bvo 6,9 13,9 20,8 20,8 -

HOOFDFUNCTIE GEZONDHEIDSZORG EN PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN  IN DE OPENBARE RUIMTE
SOCIALE VOORZIENINGEN Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Huisartsenpraktijk-centrum per behandelkamer 2,1 2,5 3,0 3,3 -
Apotheek per 100 m2 bvo 2,3 2,3 3,2 - -
Fysiotherapiepraktijk-centrum per behandelkamer 1,3 1,5 1,8 2,0 -
Consultatiebureau per behandelkamer 1,4 1,6 1,9 2,2 -
Tandartsenpraktijk-centrum per behandelkamer 1,6 2,0 2,4 2,7 -
Gezondheidscentrum per behandelkamer 1,6 1,9 2,2 2,5 -
Crematorium per gelijktijdige plechtigheid - - 30,1 30,1 -
Begraafplaats per gelijktijdige plechtigheid - - 31,1 31,1 -
Religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Verpleeg- en verzorgingstehuis per wooneenheid 0,6 0,6 0,6 0,6 -

HOOFDFUNCTIE ONDERWIJS PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE
Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Kinderdagverblijf (creche)++ per 100 m2 bvo 1,0 1,2 1,4 1,5 -
Basisonderwijs++ per leslokaal 0,8 0,8 0,8 0,8 -
Middelbare school per 100 leerlingen 3,7 4,5 4,9 4,9 -
Opmerking:
++        Exclusief parkeren ten behoeve van brengen en halen van leerlingen
             Rekenmethode voor halen en brengen bij basisscholen en kinderdagverblijven zie bijlage 2

HOOFDFUNCTIE SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING PARKEERPLAATSEN TE REALISEREN OP EIGEN TERREIN IN DE OPENBARE RUIMTE
Stedelijkheidsgraad Matig stedelijk Niet stedelijk

Stedelijke zone Centrum Schilgebied Rest bebouwde kom Buitengebied
Eenheid 

Bibliotheek per 100 m2 bvo 0,5 0,8 1,2 1,4 -
Museum* per 100 m2 bvo 0,6 0,8 1,1 - -
Theater-filmhuis** per 100 m2 bvo 2,6 5,3 7,9 9,9 -
Bowlingcentrum per bowlingbaan 1,6 2,3 2,8 2,8 -
Biljart-/snookercentrum per tafel 0,9 1,2 1,4 1,8 -
Dansstudio per 100 m2 bvo 1,6 3,9 5,5 7,4 -
Fitnesstudio/sportschool per 100 m2 bvo 1,4 3,4 4,8 6,5 -
Fitnesscentrum per 100 m2 bvo 1,7 4,5 6,3 7,4 -
Sporthal*** per 100 m2 bvo 1,6 2,2 2,9 3,5 -
Sportzaal*** per 100 m2 bvo 1,2 2,0 2,8 3,6 -
Tennishal per 100 m2 bvo 0,3 0,4 0,5 0,5 -
Squashhal per 100 m2 bvo 1,6 2,4 2,7 3,2 -
Zwembad overdekt**** per 100 m2 bassin - 10,7 11,5 13,3 -
Zwembad openlucht**** per 100 m2 bassin - 10,1 12,9 15,8 -
Sportveld* + per hectare netto terrein 20,0 20,0 20,0 20,0 -
Indoorspeeltuin-kinderspeelhal
- gemiddeld en kleiner per 100 m2 bvo 3,1 3,9 4,7 5,1 -
- groot per 100 m2 bvo 3,7 4,6 5,6 6,1 -
- zeer groot per 100 m2 bvo 3,9 4,9 5,8 6,4 -
Manege* per box - - - 0,4
Volkstuin per 10 tuinen - 2,3 1,4 1,5 -
Opmerkingen:
*             Van deze functie is alleen een globale parkeernorm te geven. Bij het toepassen van deze parkeernorm moet een forse marge in acht worden genomen
**          1 zitplaats is circa 3 m2 bvo; Bij filmhuizen moet rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee voorstellingen (+20%).
               Gegeven parkeernorm betreft de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand
***       Bij grotere bezoekersaantallen is de parkeernorm te laag.     
****    Parkeernorm combinatie zwembad overdekten openlucht berekenen via de verhouding m2 bvo bassin tussen bassin overdekt en openlucht.
+          Parkeernorm is exclusief kantine, kleedruimte, oefenveldje en toiletten
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2. FIETSPARKEERNORMEN 
 
 

FUNCTIE WINKEL Eenheid TE REALISEREN
 FIETSPARKEERPLAATSEN

Dorpverzorgende winkel(centra) 100 m2 bvo 2,7
Wijk-, buurtverzorgende winkel(centra) 100 m2 bvo 2,9
Fullservice supermarkt: laag-middellaag prijsniveau 100 m2 bvo 2,9
Fullservice supermarkt: middelhoog-hoog prijsniveau 100 m2 bvo 2,9
Discountsupermarkt 100 m2 bvo 2,9

FUNCTIE BEDRIJVEN Eenheid TE REALISEREN
 FIETSPARKEERPLAATSEN

zonder baliefunctie 100 m2 bvo 2,7
met baliefunctie 100 m2 bvo 1,7

FUNCTIE HORECA EN VERBLIJFSRECREATIE Eenheid TE REALISEREN
 FIETSPARKEERPLAATSEN

Restaurant (eenvoudig; binnen de bebouwde kom) 100 m2 bvo* 18,0
Theater/concertzaal/discotheek 100 m2 bvo 21,0
Zwembad (overdekt) 100 m2 bassin 20,0
Zwembad (openlucht) 100 m2 bassin 28,0
Opmerkingen:
*     bijvoorbeeld pannenkoekenhuis inclusief terras

FUNCTIE ONDERWIJS Eenheid TE REALISEREN
 FIETSPARKEERPLAATSEN

Basisschool (leerlingen): per 10 leerlingen
- < 250 leerlingen 4,7
- 250 tot 500 leerlingen 5,4
- > 500 leerlingen 6,6
Middelbare school (leerlingen) 100 m2 bvo 14,5

FUNCTIE SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING Eenheid TE REALISEREN
 FIETSPARKEERPLAATSEN

Bibliotheek per 100 m2 bvo 3,0
Museum per 100 m2 bvo 0,9
Fitnesstudio/sportschool per 100 m2 bvo 5,0
Sporthal per 100 m2 bvo 2,5
Sportzaal per 100 m2 bvo 4,0
Sportveld per ha netto terrein 61,0

FUNCTIE GEZONDHEIDSZORG EN Eenheid TE REALISEREN
SOCIALE VOORZIENINGEN  FIETSPARKEERPLAATSEN
Apotheek per locatie 11,0
Gezondheidscentrum per 100 m2 bvo 1,7
Verpleeg-verzorgingshuis per 100 m2 bvo 0,7
Religiegebouw per 100 zitplaatsen 40,0
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Bijlage 2: Rekenmethode voor halen en brengen bij basisscholen en kinderdagverblijven 
 
Groepen 1 t/m 3:  
aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,5¹ x 0,75²   + 
 
Groepen 4 t/m 8 
aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,25¹ x 0,85²  + 
 
Kinderdagverblijf: 
aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,25¹ x 0,75²  = 
 
Het totaal aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen. 
 
¹ = reductiefactor parkeerduur: 
groepen 1 t/m 3 gemiddeld 10 minuten in periode van 20 minuten  = 0,50 
groepen 4 t/m 8 gemiddeld 2,5 minuten in periode van 10 minuten = 0,25 
kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = 0,25 
 
² = reductiefactor aantal kinderen per auto 
groepen 1 t/m 3 = 0,75 
groepen 4 t/m 8 = 0,85 
kinderdagverblijf = 0,75 
 
Het percentage leerlingen dat wordt gebracht en gehaald kan door middel van locatie-specifiek parkeeronderzoek worden vastgesteld. 
Zijn geen locatiespecifieke cijfers beschikbaar, dan wordt uitgegaan van de volgende percentages: 
- groepen 1 t/m 3: 60% 
- groepen 4 t/m 8: 40% 
- kinderdagverblijf: 80% 
 
Het drukste tijdstip is dan maatgevend 
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