
 
MEMO 
 
datum : 17 november 2009 

aan : Raad    

van : College 

kopie aan :  

onderwerp : Parkeernorm Bergen Nieuw Kranenburg 

 
Aanleiding 
 
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Nieuw Kranenburg in de commissie 
Bestemmingsplannen van 12 november 2009 zijn vragen gesteld over de gehanteerde 
parkeernorm in het bestemmingsplan. Tevens waren er twijfels over een mogelijke 
inconsistentie tussen de nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan in relatie 
tot dit onderwerp. In deze memo verstrekken wij u uitleg over deze aspecten. Om de vragen 
goed te beantwoorden is het nodig het wettelijk kader te schetsen alsmede de werkwijze die de 
gemeente hanteert bij het maken van een parkeerbalans en het stellen van een norm. 
 
Parkeernorm en parkeerbalans- wettelijk kader 
 
Het stellen van parkeernormen is een gemeentelijke beleidsvrijheid. Er bestaan geen landelijke 
parkeernormen. Bijna alle gemeentes in Nederland leggen wel vast, via de bouwverordening, 
dat: 
 
“indien de omvang of de bestemming van het gebouw daartoe aanleiding geeft -dient ten 
behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, 
op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
behoort”, 
 
en dat is ook in Bergen het geval. De parkeerbehoefte, meer precies de extra parkeerbehoefte 
die ontstaat als gevolg van een ontwikkeling, dient met andere woorden op eigen terrein worden 
opgelost. Een bestaand tekort wordt niet meegenomen, het gaat alleen om de toename. 
Daarnaast beschikken sommige gemeentes over aanvullend parkeerbeleid.  
 
Het stellen van een norm 
 
Hoe wordt nu die behoefte bepaald? De gemeente maakt, net als vrijwel alle gemeentes in 
Nederland, daarvoor gebruik van de richtlijnen zoals verwoord in publicatie 182 van het CROW. 
Dit zijn richtlijnen, die een gemeente tot norm kan verheffen. Met behulp van deze richtlijnen 
maakt de gemeente een parkeerbalans: de geschatte behoefte wordt afgezet tegen de te 
realiseren capaciteit (verhouding aanbod- vraag). Uitgangspunt is zoals aangegeven de 
behoefte op eigen terrein te realiseren. Wanneer dit niet lukt zijn er drie mogelijkheden: 
1. Aanpassing van het plan dan wel niet door laten gaan van het plan; 
2. Aanvaarden dat een deel van de parkeerbehoefte op het openbaar gebied wordt 
afgewenteld; 
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3. Elders oplossen van het probleem (buiten het plangebied). 
De Raad van State accepteert deze gemeentelijke werkwijze blijkens vele jurisprudentie op dit 
punt. Ook het volgen van CROW richtlijnen en deze tot norm verheffen is een geaccepteerde 
methodiek. 
 
Hoe werken nu deze richtlijnen (die in dit geval tot norm zijn verheven) van het CROW? 

Een richtlijn of kencijfer is opgebouwd uit twee componenten: bronnen en functies. Een bron 
houdt in het onderbouwen van het kencijfer vanuit de omgeving: zeer stedelijk, stedelijk, niet 
stedelijk. Hoe stedelijker het milieu, hoe minder hoog het kencijfer zal zijn, daar in stedelijker 
milieus andere transportmodi ter beschikking staan en ook meer gebruikt worden (fiets, OV). De 
parkeerbehoefte is dan dus lager. 
De functie houdt de planologische bestemming in, bijvoorbeeld ‘wonen’, ‘kantoor’, ‘bedrijf’ of 
‘museum’. De vrij logische gedachte hier achter is dat een woonfunctie een andere 
parkeerbehoefte kent dan een pretpark. Binnen zo’n functie kan weer onderscheid gemaakt 
worden in categorieën, bij wonen kan dat zijn duur, middelduur en goedkoop.  
Op basis van gegevens uit een nationale Databank wordt vervolgens per functie de 
bijbehorende behoefte (=kencijfer, = richtlijn) bepaald. De Databank bestaat uit landelijke en 
gemeentelijke parkeeronderzoeken, parkeerbeleid en parkeerverordeningen. Hier komt een 
gemiddelde uit en dat is dan het kencijfer. Bijvoorbeeld voor “dure woningen in niet stedeljik 
gebied”: minimaal 2 parkeerplaats per woning en maximaal 2,2. Dit gemiddelde is vervolgens 
steekproefsgewijs getest op betrouwbaarheid en validiteit in een veelvoud aan concrete 
gevallen. Hierdoor ontstaat een zeer nauwkeurig beeld van wat een bepaalde functie gemiddeld 
gezien- landelijk- voor behoefte kent.  
Met deze richtlijn in de hand kan een gemeente een parkeerbalans gaan maken. Omdat de 
publicatie 182 een zekere bandbreedte hanteert, hebben gemeentes de vrijheid binnen deze 
bandbreedte de richtlijn toe te snijden op de parkeerbalans in een concreet geval. Daarmee kan 
recht gedaan worden aan de specifieke situatie: zo kan een gemeente Amsterdam voor een 
lage norm kiezen (onderaan de bandbreedte) omdat het autobezit in deze gemeente lager is 
dan het nationaal gemiddelde. 
In de gemeente Bergen kiezen wij er voor om binnen de kernen Bergen, Bergen aan Zee, 
Egmond aan Zee en Schoorl de maximale parkeerkencijfer aan te houden. Dit omdat het 
parkeergebruik hier relatief hoog ligt vanwege toerisme. In de overige kernen en het 
buitengebied wordt het gemiddelde aangehouden. 
 
De methodiek die in Bergen wordt gehanteerd is globaal als volgt: 
 
Stap 1: het aantal parkeerplaatsen dat het betreffende ontwikkeling genereert wordt bepaald 
aan de hand van de parkeernormen. 
 
Stap 2: het aantal parkeerplaatsen waar op dit moment sprake van is wordt volgens dezelfde 
methode bepaald. Dit aantal wordt afgetrokken van het aantal volgens stap 1. 
 
D.m.v. beide stappen wordt dus de extra parkeerbehoefte bepaald a.g.v. de ontwikkeling, de 
zogenaamde parkeeropgaaf. 
 
Stap 3: er wordt bekeken of de parkeeropgaaf op eigen terrein kan worden opgelost. Als dat het 
geval is kan betreffende bouwaanvraag op dit punt worden goedgekeurd; 
 
Stap 4 (als de parkeeropgaaf niet of niet geheel op eigen terrein kan worden opgelost): bekijken 
of dit deel van de parkeeropgaaf in het openbare gebied kan worden opgelost. 
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Parkeerbalans 
We kunnen dus met de richtlijnen van CRO W in de hand een parkeerbalans maken. Zoals 
aangegeven we gaan uit van de toename, een bestaand tekort wordt niet meegenomen.  
Voor Bergen gelden in geval van een museumfunctie  de volgende parkeernormen (gebaseerd 
op publ. 182 van het CROW). 
  Centrum                            Schil/ overloopgebied              Rest Bebouwde  

      Kom 

       

Zeer sterk 
stedelijk 

 0,5  0,7  1 

Sterk 
stedelijk 

 0,5  0,7  1 

Matig 
stedelijk 

 0,7  0,9  1,2 

Weinig 
stedelijk 

 0,7  0,9  1,2 

Niet 
stedelijk 

 0,7  0,9  1,2 

PER 100m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak) 
 
Dit is het uitgangspunt voor de parkeerbalans. In de parkeerbalans zal echter rekening moeten 
worden gehouden met de meer specifieke functies die in Nieuw Kranenburg komen en het 
dubbelgebruik (overlap van functies) van die functies. Met andere woorden: niet alle functies 
manifesteren zich op elk moment. De ene functie zal voornamelijk parkeerders trekken op een 
koopavond, terwijl een andere functie vooral op de zondagmiddag wordt bezocht. Er is dan 
dubbelgebruik van de parkeerplaatsen mogelijk. Voor Nieuw Kranenburg is gebleken dat het 
maatgevende moment de zaterdagmiddag is. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat met extreme piekmomenten (vb. Kunst10Daagse) 
geen rekening wordt gehouden. Dit is acceptabel omdat wanneer namelijk van de extreme 
piekmomenten moet worden uitgegaan dit zou leiden tot bijzonder grote ruimtelijke / 
infrastructurele ingrepen (parkeerkelders, parkeerterreinen) die dan zowel qua ruimtelijke 
impact als financiën niet in verhouding staan tot de beoogde ontwikkeling. 
 
Gelet op bovenstaande is een parkeerbalans opgesteld voor dit plan (zie p.29 van de toelichting 
van het bestemmingsplan). Naar het oordeel van het college is dit een reële parkeerbalans. 
 
Discrepantie tussen de nota van beantwoording zienswijze en toelichting bestemmingsplan? 
Er is geen sprake van een discrepantie tussen de nota van beantwoording zienswijze en 
toelichting bestemmingsplan. De verwachting is uitgesproken dat er minder bezoekers komen 
dan de aanvankelijke geprognosticeerde 50.000, maar dit heeft niets met de parkeerbalans te 
maken. Deze wordt immers berekend op basis van de (toename) in m2 bvo. De norm is 
gebaseerd op de richtlijn van het CROW en, omdat uitgegaan wordt van de maximale richtlijn, 
zijn de maximale bezoekersaantallen die verwacht mogen worden bij een museumfunctie (in 
het algemeen) verwerkt in de balans. 
 
In de beantwoording van de zienswijzen staat de parkeerbalans ook niet ter discussie. Er zijn 
wel zienswijzen ingediend waar zorgen worden geuit over de toename in verkeersbewegingen 
op de Hoflaan, enerzijds, anderzijds worden er zorgen geuit over de toename in 
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bezoekersaantallen in het nabij gelegen beschermd natuurgebied als gevolg van het plan. 
 
Deze effecten- dus de effecten op het verkeer en de effecten op het beschermd natuurgebied-  
zijn geanalyseerd vanuit de geprognosticeerde bezoekersaantallen. Dat is iets anders dan een 
parkeerbalans, die wordt nl. opgesteld op basis van de uitbreiding in m2 bvo. 
 
Het college heeft ten aanzien van die effecten overweging gegeven in de nota van 
beantwoording zienswijzen bij die effecten. Met deze overwegingen kunt u wel of niet 
instemmen, echter het college is gemotiveerd van mening dat zowel ten aanzien van natuur als 
verkeer op de Hoflaan geen negatieve dan wel significante negatieve effecten aanwezig zijn.  
 
Natuur: 
In de bij het bestemmingsplan behorende “voortoets NB wet” wordt deze conclusie door een 
specialist op het gebied van ecologie onderschreven.
 
Verkeersbewegingen: 
Wanneer uitgegaan wordt van 30.000 bezoekers per jaar, komt dat neer op 82 
verkeersbewegingen per dag (gemiddeld). Slechts een deel daarvan komt met de auto en een 
deel daar weer van komt met 2 of 3 personen per auto. Gesteld is daarom dat de toename in 
verkeersbewegingen geen significant negatieve effecten geeft in relatie tot de huidige 
verkeersintensiteit op de Hoflaan (en er geen sprake zal zijn van negatieve effecten op de 
bomen aan de Hoflaan). 
 
Concluderend: het opstellen van een parkeerbalans wordt gerelateerd aan het aantal m2 bvo 
en als onderbouwing worden de richtlijnen van het CROW gebruikt. 
Het beoordelen van effecten op instandhoudingdoelstellingen en de afwikkeling van verkeer 
wordt juist beoordeeld op basis van geprognosticeerde bezoekersaantallen en bijbehorende 
verkeersbewegingen. 
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