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Amsterdam, 8 december 2016 

Betreft: Parkeergarage ‘De 7 Dorpelingen’ niet uitvoerbaar 

Beste gemeente Raadsleden, 
 
Tijdens de inspreekavond van dinsdag 29 november heb ik helaas te weinig tijd gehad om 
inhoudelijk in te gaan op het onderdeel parkeren. Gebaseerd op onze ruime ervaring met 
ondergrondse parkeergarage stellen wij dat de parkeergarage van ‘De 7 dorpelingen’ niet haalbaar is 
in de huidige getekende vorm.  
 
De parkeergarage van ‘De 7 Dorpelingen’ kan niet uitgevoerd worden met 88 getekende en/of 82 
parkeerplaatsen conform de gemeentelijke parkeernorm. De parkeernorm gebaseerd op het 
ontwikkelingsprogramma van ‘De 7 Dorpelingen’ is 82 parkeerplaatsen. Onderstaande 
onderbouwing geeft inzicht in dat slechts 56 parkeerplaatsen realiseerbaar zijn. Hierdoor heeft ‘De 7 
Dorpelingen’ een te kort van 26 parkeerplaatsen t.o.v. de parkeernorm. Geconcludeerd wordt dat 
wanneer de parkeernorm het vertrekpunt is het ontwikkelingsprogramma van ‘De 7 Dorpelingen’ niet 
gerealiseerd kan worden.  
   
Minder parkeerplaatsen door eigendomssituatie Plein 36 
Dhr. Schrama (lees tevens Schrama b.v.), hierna: Schrama, is geen eigenaar van het perceel Plein 36 
en hierdoor kan er geen verbinding gemaakt worden (zonder aanzienlijke planwijzigingen) met de 
parkeergarage van het complex De Rustende Jager. Tijdens de bijeenkomst van 29 november jl. gaf 
de gemeente aan dat dit eenvoudig gerealiseerd kan worden. Als professionele partij zijn wij een 
andere mening toegedaan. Het gehele ontwerp van de parkeergarage zal opnieuw uitgevoerd 
moeten worden. Minimaal 10 parkeerplaatsen kunnen in het huidige ontwerp niet gemaakt doordat 
dhr. Schrama geen eigenaar is van het betreffende perceel. Het gaat om parkeerplaatsen 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44. Ondanks dat parkeerplaatsen 37 en 38 gesitueerd zijn onder het 
complex van De Rustende Jager (dus niet in de nieuwe parkeergarage op de Harmonie locatie) 
komen deze te vervallen omdat Schrama de in- en uitrit moet aanpassen nu hij geen eigenaar is van 
Plein 36. In de bijlage is een tekening toegevoegd die helder inzage geeft in de onmogelijkheden 
van de huidige parkeergarage. 

 
Parkeergarage buiten plangrens  
De parkeergarage van ‘De 7 dorpelingen’ is voor een deel get onder de openbare weg, zie hiervoor 
de bijlage. De parkeergarage is ingetekend onder de openbare weg tussen de brandweerkazerne en 
de bibliotheek. Hierdoor is de ontwikkeling buiten de plangrens getekend en onder de openbare 
weg. Door de parkeergarage onder de openbare weg te situeren is in de toekomst een (horizontale) 
juridische splitsing nodig. Indien dit niet (horizontaal) juridisch gesplitst wordt dan wordt of de 
openbare weg van Schrama of het deel van de parkeergarage dat onder de openbare weg ligt van 
de gemeente.  
 
Risico’s en schadeclaims 
Belangrijk zijn de juridische risico die partijen over zich afroepen. Denk bijvoorbeeld door verzakking, 
scheurvorming, lekkages, etc. Professionele partijen realiseren alleen parkeergarages onder 
(openbare) straten en/of wegen wanneer zowel de eigenaar van de straat en/of de weg dezelfde is 
als die van de parkeergarage. Een situatie waarbij gebouwd wordt onder een openbare straat en/of 
weg, met alle risico’s, schadeclaims, onveilige situaties, etc, komt vanuit gemeentelijke 
risicobeheersing nagenoeg niet voor.  
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Wij vinden het zeer onverstandig en onverantwoord wanneer de gemeente Bergen kiest voor een 
parkeergarage onder de openbare weg. Ons inziens komen 16 (1 t/m 16) parkeerplaatsen te 
vervallen aangezien deze niet haalbaar zijn. 

  
Parkeergarage lijkt niet aan de norm te voldoen 
Een ondergrondse parkeergarage wordt getoetst aan de NEN 2443. Wanneer we de NEN 2443 
volgen dan constateren wij dat de parkeerplaatsen onder de hellingbaan t.b.v. de uitrit niet voldoen. 
Volgens de NEN 2443 is het aanbevolen hellingspercentage 10% bij een lengte van 30 meter. Een 
hellingspercentage van 10% is te realiseren als de hellingbaan zou worden verlengd. Vanwege de 
beperkte ruimte lijkt dat niet inpasbaar. Ook zorgt de positie van de hellingbaan dat parkeerplaats 
51, 76, 77, 78 en 79 niet realiseerbaar zijn. 
 
De NEN 2443 beschrijft ook de toegankelijkheid van de in- en uitritten. Een gemiddelde 
afhandelingssnelheid van 9 seconden per auto wordt voorgeschreven. Doordat de uitrit van de 
parkeergarage is gesitueerd aan de openbare straat naast de bibliotheek, wat een smalle en 
onoverzichtelijke straat is, lijkt de voorgeschreven afhandelingssnelheid niet gehaald te kunnen 
worden. 

 
De NEN 2443 beschrijft ook de eisen rondom binnenbochten, draaicirkels en in- en uitparkeer 
ruimte. Kijkend naar deze normen dan lijkt het erop dat parkeerplaats 51 en 72 niet gemaakt kunnen 
worden. 

  
Geen plaats voor gehandicapten 
Verder is geen rekening gehouden met gehandicaptenparkeerplaatsen, deze moeten minimaal 3,50 
meter breedte zijn. 

 
Conclusie  
Conform de gemeentelijke parkeernorm moet het ontwikkelingsprogramma van ‘De 7 Dorpelingen’ 
82 (zie hierboven) parkeerplaatsen faciliteren. Dit wordt niet gehaald. Sterker nog gebaseerd op 
hetgeen hiervoor is beschreven kunnen slechts 56 parkeerplaatsen (88-32 parkeerplaatsen) 
gerealiseerd worden. Kortom zonder planaanpassing kan de gemeentelijke parkeernorm niet 
gehaald worden waardoor het ontwikkelingsprogramma van ‘De 7 dorpelingen’ niet uitvoerbaar is. 
  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gedachtegoed B.V.  
 
 
 
 
 
Guido Mensink MSRE  
Projectontwikkelaar  
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Geachte raadsleden  
 

Bijgaand schrijven van de heer Guido Mensink van Gedachtegoed 
 

Afgelopen raadscommissievergadering van 29 november heeft hij te weinig tijd 
gehad om zijn boodschap uit te dragen 
 

Na uitgebreide bestudering van de parkeergarage van de 7 dorpelingen blijkt deze 
niet uitvoerbaar te zijn. 
Bijgevoegde onderbouwing geeft inzicht in dat slechts 56 parkeerplaatsen 
realiseerbaar zijn.  
 

Zie in de bijlage de uitgebreide memo aangaande dit onderwerp 
 

Mocht u vragen hebben, mailt en/ of belt u ons gerust 
 

Met vriendelijke groeten 

René Meijer 
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