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1. Inleiding.
Het parkeerbeleid in Winterswijk is onderdeel van het verkeer- en vervoersbeleid,
zoals vastgelegd in het Verkeersstructuurplan (VSP 2010) en de Parkeervisie.
In het VSP 2010, dat een sterke relatie heeft met de Structuurvisie (ruimtelijke
ordeningsbeleid) is aangegeven dat voor nieuwe ontwikkelingen de parkeerkencijfers
gehanteerd worden zoals het CROW die aanbeveelt.
Omdat op grond van nieuwe wetgeving beleidsnota’s geen normen meer mogen
bevatten, is besloten een aparte nota parkeernormen op te stellen.
In de afgelopen jaren is er regelmatig discussie gevoerd over de parkeernormen. Het
parkeren moet nadrukkelijk worden getoetst bij een bouwproject. Deze nota heeft als
doel om de toepassing van parkeernormen inzichtelijker te maken, zodat het voor
burgers, bedrijven en ontwikkelaars duidelijker is welke normen gehanteerd worden
bij een bouwaanvraag of bestemmingsplanwijziging.
De parkeernorm is een middel om bij (ver-)bouw te zorgen dat er voldoende
parkeerplaatsen zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat mensen er graag komen voor
wonen en werken of bezoek, maar vooral ook dat de openbare ruimte wordt
beschermd tegen overlast en hinder als gevolg van foutparkeren.
Er kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen die aanleiding geven om van de
vastgestelde normen af te wijken. In dat geval is een goede motivering essentieel.
In artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat gehandeld wordt
conform een vastgestelde beleidsregel tenzij, wegens bijzondere belangen, de
gevolgen van toepassing onevenredig zouden zijn met de door de beleidsregel te
dienen doelen. In dat geval is er dus de mogelijkheid om van een beleidsregel af te
wijken. Die regel is ook van toepassing op deze nota en geeft voldoende ruimte om in
evidente gevallen maatwerk te kunnen leveren.

2

Nota parkeernormen Winterswijk
2. Ontwikkelingen: sterke stijging van parkeerdruk
Er komen nog steeds elk jaar meer auto’s bij die vragen om een parkeerplaats. Steeds
meer huishoudens hebben twee of meer auto’s. Ook het aantal bedrijfsauto’s dat in
woonwijken geparkeerd wordt, neemt toe. Voor het centrumbezoek en dan met name
op de zaterdagen en Duitse feestdagen zijn steeds meer parkeerplaatsen nodig.
Gevolg hiervan is dat de parkeerdruk in bepaalde gebieden stijgt. Dit kan leiden tot
klachten van bewoners en ondernemers. Het gevolg hiervan is dat het parkeren een
steeds prominentere rol speelt bij de beoordeling van bouwprojecten en de
bereikbaarheid van het centrum.
Er zijn geen wettelijk door het Rijk vastgestelde parkeernormen. Maar het
toonaangevende CROW brengt met enige regelmaat richtlijnen uit die voor Nederland
vrij algemeen toepasbaar zijn. Zo is in oktober 2012 de nieuwste uitgave van
Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 317) uitgebracht.
Rekening houdend met plaatselijke omstandigheden en plaatselijk beleid kan een
gemeente besluiten zelf te bepalen welke normen worden toegepast bij bepaalde
voorzieningen. Voor inwoners of bedrijven die een bouwvergunning aanvragen is het
van belang om te weten hoeveel parkeerplaatsen er bij het plan moeten worden
gerealiseerd.
Soms vindt een indiener van een bouwaanvraag dat er andere normen moeten worden
gehanteerd. In dergelijke gevallen moet de afwijking van de toepassing van de
normen helder en duidelijk gemotiveerd worden aangegeven.
Bij de uiteindelijke belangenafweging met betrekking tot parkeren worden de
verkeerskundige overwegingen met de andere beleidsvelden (economie, wonen,
ruimte en milieu) in verband gebracht. Deze afweging valt buiten het kader van deze
nota.
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3. Uitgangspunten
Bij het toepassen van de parkeernormen worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1. Iedere initiatiefnemer van een bouwplan is verantwoordelijk voor het realiseren
van voldoende parkeerplaatsen voor het bouwplan op eigen terrein
2. Een nieuw bouwplan mag geen parkeerproblemen veroorzaken in zijn omgeving.
3. Het toepassen van de parkeernormen moet een positieve invloed hebben op de
bereikbaarheid en een duurzame economische ontwikkeling van Winterswijk.
4. Er wordt uitgegaan van een vraagvolgend parkeerbeleid, derhalve worden de
hoogste kengetallen voor parkeren van het CROW toegepast. Voor woningbouw
zijn de kengetallen aangepast aan de Winterswijkse omstandigheden, zie bijlage 1.
5. Wanneer iemand die een bouwaanvraag indient met voldoende argumenten kan
aantonen dat de voorgeschreven parkeernorm niet realiseerbaar is in deze
specifieke situatie, wordt er gekeken naar alternatieve mogelijkheden om het
parkeren op te lossen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van (nog te realiseren)
parkeerruimte elders.
6. Wanneer dit alles niet mogelijk is kan de gemeente gemotiveerd een vrijstelling
verlenen.
7. De parkeernormen kunnen worden gedifferentieerd naar verschillende gebieden:
het centrum, de schil daaromheen en de rest van de kern (zie figuur 1). Dit
onderscheid is in het Uitvoeringsprogramma Parkeren vastgelegd.

Figuur 1: Centrum en schil
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4. Bepalen van de parkeerbehoefte
Voor het berekenen van de parkeerbehoefte gaan we uit van de maximale kencijfers
die het CROW aanbeveelt (publicatie 317) voor matig stedelijk gebied.
Voor woningbouw in Winterswijk zijn deze cijfers aan de hoge kant, vandaar dat deze
cijfers met 0,3 parkeerplaats worden verlaagd. (zie bijlage 1)
Ten opzichte van de oude normen (2008) zijn de kencijfers voor woningbouw in 2012
met 0,5 tot 0,6 parkeerplaats per woning opgehoogd. Deze normen zijn natuurlijk wel
voor een toekomstige situatie bedoeld, maar de gezien de ontwikkelingen in de
Achterhoek (vergrijzing, bevolkingskrimp, afnemende gemiddelde woningbezetting)
verwachten we niet dat het autobezit per woning zodanig zal toenemen dat deze
verhoging van de parkeernorm nodig is.
De volgende stappen moeten doorlopen worden om de parkeerbehoefte te bepalen:
1. Bepaal de nieuwe parkeerbehoefte o.b.v. (bouw-)plan en parkeerkencijfers
2. Bepaal het aantal fysieke parkeerplaatsen in huidige situatie, die behouden blijven.
3. Als het aantal bij stap 2 groter is dan bij stap 1, is er voldoende parkeerruimte,
anders door naar stap 4
4. Bepaal de huidige parkeerbehoefte o.b.v. huidig gebouw/functie/bestemming en
parkeerkencijfers
5. Als alle bestaande parkeerplaatsen behouden blijven en het aantal bij stap 4 groter
is dan bij stap 1, is er voldoende parkeerruimte, anders naar stap 6
6. De extra parkeerbehoefte is het aantal bij stap 1 verminderd met het aantal bij stap
4 (voor zover deze plaatsen behouden blijven). De initiatiefnemer dient een plan
in voor realisatie van extra benodigde parkeerplaatsen.
Bij het vergelijken van de parkeerruimte en de parkeerbehoefte mag – indien van
toepassing – rekening gehouden met gecombineerd gebruik van de parkeerplaatsen,
wanneer verschillende functies op verschillende tijden gebruik maken van de
parkeerplaatsen. Door middel van een parkeerbalans kan dit gecombineerd gebruik
van parkeerplaatsen onderzocht worden. Voor de berekeningswijze en
aanwezigheidspercentages wordt verwezen naar CROW-publicatie 317.
Bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen, dat in een (bouw-)plan is opgenomen,
gelden de volgende kanttekeningen:
• de parkeerplaatsen voor bezoekers van woningen worden in de openbare
ruimte gerealiseerd;
• parkeerplaatsen achter elkaar op eigen terrein van een woning (lange oprit)
worden geteld als maximaal 1,5 parkeerplaats (niet voor bezoekers);
• parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein van een woning (brede oprit)
worden als aparte parkeerplaatsen geteld;
• een garage/-berging wordt niet geteld als parkeerplaats.
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5. Vrijstelling van de parkeernorm
In de praktijk blijkt dat voor kleine bouwprojecten in het centrum (bijvoorbeeld 3-6
wooneenheden boven winkels) het parkeren niet altijd op eigen terrein valt op te
lossen. Realisering van een ondergrondse parkeervoorziening is voor kleine aantallen
parkeerplaatsen vaak economisch niet rendabel.
Indien een bouwplan niet op eigen terrein in de parkeerbehoefte kan voorzien is het
mogelijk hiervoor een vrijstelling te verlenen. Voor het centrumgebied, zoals
aangegeven in figuur 1 op pagina 4, wordt hiervoor een afkoopsom gevraagd. De
daarbij gehanteerde afkoopsom is representatief voor de kostprijs van een nieuw aan
te leggen parkeerplaats (aanlegkosten en grondkosten). Deze bedragen worden door
B&W vastgesteld en kunnen indien nodig worden herzien.
Daarbij neemt de gemeente dan de verplichting over om binnen 10 jaar het gelijke
aantal parkeerplaatsen te realiseren. Voor woningen moet dat binnen ca. 200m en
voor winkels/kantoren en andere functies binnen ca. 500m vanaf de locatie van het
bouwplan dat niet in de eigen parkeerbehoefte kan voorzien.
Dit impliceert dat de gemeente verplicht is om:
1. de afkoopsommen binnen 10 jaar te investeren in parkeervoorzieningen
2. op tijd voldoende parkeerplaatsen aan te leggen om te voldoen aan de
contractuele verplichtingen
3. per nieuw aangelegde parkeerplaats te benoemen voor welke “afkoper” de
parkeerplaats is aangelegd.
Om aan deze verplichting te voldoen houdt de gemeente een gedetailleerde
administratie bij van alle aangegane contractuele verplichtingen en van alle
aangelegde parkeerplaatsen waarmee aan de verplichtingen wordt voldaan.
Met deze middelen zijn recent bijvoorbeeld de P&R voorziening bij het station
(Spoorzone) mede gefinancierd. Ook kunnen de voorzieningen ten behoeve van een
beter gebruik van de parkeervoorzieningen in het centrum (bijvoorbeeld dynamische
verwijzing) hieruit bekostigd worden.
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Bijlage 1
Te hanteren normen voor woningen in Winterswijk
Parkeernorm Winterswijk - basis

Vrijstaand

centrum
1,9

schil kom/kern
2,0 2,3

buiteng.
2,5

Half vrijstaand

1,8

1,9

2,2

2,3

Aaneengesloten, hoek

1,6

1,8

2,0

2,1

Appartement duur

1,7

1,8

2,1

2,2

Appartement midden

1,5

1,7

1,9

2,0

Appartement goedkoop

1,4

1,5

1,7

1,7

Huurhuis vrije sector

1,6

1,8

2,0

2,1

Huurhuis sociaal

1,4

1,5

1,7

1,7

Huur etage duur

1,5

1,7

1,9

2,0

Huur etage midden/goedkoop

1,2

1,3

1,5

1,5

Kamerverhuur (zelfstandig)

0,6

Serviceflat/aanleunwoning

1,0

0,7
1,0

0,8
1,0

0,8
1,1

Verpleeg en verzorgingshuis

0,7

0,7

0,7

0,7

overige functies volgens kencijfers CROW
matig stedelijk - maximum van de bandbreedte
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