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1 Inleiding 

Topaz is voornemens een nieuwe vestiging te openen op de te verwerven locatie op de 

hoek Boshuizerkade - Boshuizerpad in Leiden. Op deze beoogde locatie zijn momenteel 

sportvelden gevestigd. De bedoeling is om op deze locatie 72 Wlz-plaatsen1 te creëren. 

 

Volgens de geldende parkeernormen van de gemeente Leiden geldt een parkeereis van 

minimaal 50 nieuwe parkeerplaatsen voor een verpleeg- en verzorgingshuis minus de 

bestaande parkeereis in het bestemmingsplan voor de sportvelden. In de beleving van 

Topaz lijkt deze parkeereis hoog. Op de Topaz-locatie Groenhoven aan de Witte Rozen-

straat 21, welke geldt als referentie voor de nieuwe vestiging, zijn 105 Wlz-plaatsen met 

daarbij 11 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.  

 

Maatwerk is nodig om te onderzoeken op welke wijze de parkeereis is opgebouwd en 

welke parkeereis passend is bij de specifieke functie2. 

 

Topaz heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd een onderbouwing te geven van de daad-

werkelijke parkeereis voor de nieuwe locatie van het verpleeghuis. Omdat voor zorgfunc-

ties de parkeereis erg afhankelijk is van het specifieke gebruik door personeel, cliënten 

en bezoek, kan een nadere verdieping van de situatie leiden tot een aangepaste par-

keereis. In deze notitie is deze onderbouwing opgenomen. 

                                                           
1  Wlz staat voor Wet langdurige zorg 
2  In de Nota Beleidsregels Parkeernormen Leiden is opgenomen dat in het geval de normering 

onvoldoende basis biedt om de parkeerbehoefte te berekenen, de parkeerbehoefte kan wor-
den berekend door extrapolatie van de parkeerbehoefte van de bestaande situatie of door te 
kijken naar een vergelijkbare situatie in Nederland. Dit is onder meer toegepast voor een 
aangepaste parkeereis bij een zorgfunctie: 
http://gemeente.leiden.nl/en/nieuwsitem/artikel/parkeernorm-zorglocaties-bij-roc/940/ 
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2 Parkeerbeleid gemeente Leiden 

De gemeente Leiden heeft de wijze waarop bij ontwikkelingen het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen wordt bepaald, opgenomen in de nota Beleidsregels parkeernormen Lei-

den (vastgesteld op 28 februari 2012). In deze nota is onder andere opgenomen hoe de 

parkeereis wordt bepaald, wat de parkeernormen zijn en welke aanwezigheidspercenta-

ges worden gehanteerd.  

 

Parkeereis 
De parkeereis, het aantal te realiseren parkeerplaatsen, wordt conform het parkeerbeleid 

van de gemeente Leiden berekend door de parkeervraag van de nieuwe situatie minus 

de parkeervraag van de bestaande situatie.  

 

Parkeernormen 
De gemeente Leiden heeft in de parkeernormen3 de cijfers van CROW4 gebruikt om tot de 

parkeernorm per functie te komen. In tabel 2.1 zijn de parkeernormen voor de ontwikkel-

locatie op de hoek Boshuizerkade - Boshuizerpad in Leiden naast elkaar gezet.  

 

functie parkeernorm omvang parkeervraag 

verpleeghuis 0,7 pp/eenheid 72 50,4 

sportveld 27 pp/hectare 3.000 m2 8,1 

totaal  42,3 

parkeereis (afgerond)  42 

 

Tabel 2.1: Benodigd aantal parkeerplaatsen nieuwe locatie volgens parkeernorm ge-

meente Leiden 

 

 
Conform de parkeereis dienen 42 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Na-

melijk 50,4 parkeerplaatsen voor het verpleeghuis minus 8,1 parkeerplaatsen voor de be-

staande sportvelden.  

 

Aanwezigheidspercentages 

Als er sprake is van meerdere functies in een bouwplan of project mag het vereiste aan-

tal parkeerplaatsen berekend worden met de geldende parkeernormen en de aanwezig-

heidspercentages voor gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen. Hieronder worden de 

aanwezigheidspercentages (welk aandeel van de geparkeerde auto’s is aanwezig) voor 

de verschillende periodes van de dag/week weergegeven, zoals opgenomen in de par-

keernorm van de gemeente Leiden. 

 

                                                           
3  Beleidsregels parkeernormen Leiden, gemeente Leiden. Door burgemeester en wethouders 

vastgesteld op 28 februari 2012. 
4  CROW-publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012. 
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functie 

werkdag  

middag 

werkdag 

avond 

zaterdag  

middag 

zondag 

middag 

sociaal medische voorzieningen 100% 30% 15% 5% 

sportvelden 50% 100% 100% 85% 

Bron: Beleidsregels parkeernormen Leiden, gemeente Leiden. Door burgemeester en wethouders 
vastgesteld op 28 februari 2012. 

 

Tabel 2.2: Aanwezigheidspercentages verpleeghuis 

 

 

Parkeervraag per periode van de dag/week 

In tabel 2.3 is de berekende parkeervraag van het verpleeghuis per periode van de 

dag/week, dus met toepassing van aanwezigheidspercentages opgenomen. 

 

 

functie 

totaal werkdag  

middag 

werkdag 

avond 

zaterdag  

middag 

zondag 

middag 

verpleeghuis 50,4 50,4 15,1 7,6 2,5 

sportvelden -8,1 -4,1 -8,1 -8,1 -6,9 

saldo 42,3 46,3 7,0 -0,5 -4,4 

 

Tabel 2.3: Parkeervraag verpleeghuis per periode van de dag/week 

 

 

3 Gespecificeerde parkeereis 

3.1 Aanpak 

De parkeernorm van 0,7 parkeerplaatsen per wooneenheid voor verpleeg- en verzorgings-

huizen, zorgwoningen is een algemene norm. Verpleeg- en verzorgingshuizen kennen ver-

schillende gradaties en de parkeernorm is opgebouwd uit de parkeerbehoefte van perso-

neel, mogelijk eigen autobezit van cliënten (bij Topaz niet het geval) en parkeerbehoefte 

van bezoek (sociaal en zorggerelateerd). CROW heeft in haar publicatie 317: Kencijfers voor 

parkeren en verkeersgeneratie (Ede, oktober 2012) bij de kencijfers voor verpleeg- en ver-

zorgingstehuis dan ook de volgende opmerking geplaatst: “van deze functie kunnen alleen 

globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een 

forse marge in acht worden genomen”. Dit geeft aanleiding om de parkeernorm voor deze 

locatie voor het beoogde verpleeghuis nog eens specifiek te bekijken. 

 

Stapsgewijs is daarom het parkeergedrag per doelgroep verfijnd. Per doelgroep is de par-

keerbehoefte bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke gegevens over bezoek 

van onder meer CROW en ervaringscijfers van Goudappel Coffeng, aangevuld met het 

specifieke gedrag bij de referentielocatie Groenhoven van Topaz. 
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Naast de parkeerbehoefte per doelgroep is ingegaan op de aanwezigheidspercentages 

tijdens de momenten werkdagmiddag, werkdagavond, zaterdagmiddag en zondagmid-

dag. Door gebruik van dezelfde parkeerplaatsen door verschillende doelgroepen (dubbel-

gebruik) is het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen lager dan op basis van een optel-

ling van de maximum behoefte per doelgroep. 

De volgende doelgroepen worden onderscheiden: 

■ personeel; 
■ sociaal bezoek; 

■ cliënten; 
■ zorggerelateerd bezoek (bezoek aan de instantie en niet aan de cliënten). 
 

 

3.2 Parkeerbehoefte per doelgroep 

Personeel 

Bij de functie verpleeg- en verzorgingshuizen is de parkeervraag voor 60% bezoek5. Dit 

betekent dat de resterende 40% van de parkeervraag de parkeerbehoefte van personeel 

betreft. Dit betekent dat de parkeernorm van 0,7 per kamer opgedeeld kan worden in 0,4 

voor bezoek (sociaal bezoek en overig bezoek) en 0,3 voor personeel. 

 

Sociaal bezoek 

De parkeerbehoefte van bezoek aan bewoners is volgens de landelijke kengetallen 0,3 

per woning. De wooneenheden waar de cliënten van het verpleeghuis wonen, kunnen 

hiermee worden vergeleken. Voor sociaal bezoek wordt daarom gerekend met 0,3 par-

keerplaatsen per wooneenheid.  

 

Cliënten 

Gezien de gezondheidssituatie van de cliënten in de gradatie ZZP-5 (ouderdom en  

dementie) en ZZP-6 (hulpbehoevend vanwege ernstige lichamelijke aandoening) is de 

kans op eigen autogebruik uitermate klein6. Dit blijkt in de praktijk niet voor te komen. 

Zodoende is de parkeervraag van de cliënten zelf nihil.  

 

Zorggerelateerd bezoek (bezoek aan de instantie) 

Onder zorggerealeerd bezoek valt al het overige bezoek aan het verpleeghuis dat gerela-

teerd is aan de instelling en niet wordt aangemerkt als ‘sociaal bezoek’. Dit betreft onder 

andere extern bezoek, zoals monteurs en rouwauto’s. 

 

Van de parkeernorm 0,7 parkeerplaatsen per wooneenheid zijn 0,3 parkeerplaatsen be-

stemd voor personeel, 0,3 parkeerplaatsen voor sociaal bezoek en de resterende 0,1 par-

keerplaatsen per wooneenheid voor zorggerelateerd bezoek7. 

 
  

                                                           
5  Bron: CROW-publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012. 
6  ZZP staat voor Zorg Zwaarte Pakket 
7  Bevoorradend verkeer (vrachtwagens e.d.) is niet in deze berekening opgenomen. Hier dient 

een aparte ruimte voor te worden gereserveerd. 
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Berekende parkeervraag per doelgroep 

In tabel 3.1 is in een samenvattende tabel de parkeervraag per doelgroep opgenomen. 

 

doelgroep parkeernorm [pp/wooneenheid] parkeervraag bij 72 Wlz-plaatsen 

personeel 0,3 21,6 

sociaal bezoek 0,3 21,6 

cliënten 0 0 

zorggerelateerd bezoek 0,1 7,2 

totaal 0,7 50,4 

 

Tabel 3.1: Samenvattend overzicht parkeervraag per doelgroep 

 

 

3.3 Parkeervraag per periode van de week/dag 

Aanwezigheidspercentages 

Bij het verpleeghuis wordt door verschillende doelgroepen geparkeerd en deze doelgroe-

pen hebben niet op hetzelfde moment hun maximale parkeervraag. Zo komt zorggerela-

teerd bezoek voornamelijk op werkdagen overdag langs, terwijl sociaal bezoek voorna-

melijk in de avonduren en in het weekend langs komt. Met aanwezigheidspercentages 

wordt dit gedrag inzichtelijk gemaakt.  

 

Parkeerplaatsen die specifiek door één doelgroep worden gebruikt, zijn niet beschikbaar 

voor andere doelgroepen. Topaz heeft aangegeven één parkeerplaats te willen bestem-

men voor ambulances, rouwauto’s en dergelijke, dus voor het zorggerelateerde bezoek. 

Deze parkeerplaats komt dus niet in aanmerking voor dubbelgebruik. Dit effect is in de 

aanwezigheidspercentages meegenomen. Daarnaast wil Topaz twee mindervalide par-

keerplaatsen aanwijzen die door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden. Deze par-

keerplaatsen komen dus wel in aanmerking voor dubbelgebruik.  

 

In tabel 3.2 zijn de gehanteerde aanwezigheidspercentages voor verschillende maatge-

vende opgenomen.  

 

 

functie 

werkdag  

middag 

werkdag  

avond 

zaterdag  

middag 

zondag 

middag 

personeel * 100% 33% 85% 85% 

sociaal bezoek** 20% 80% 60% 70% 

cliënten 100% 100% 100% 100% 

zorggerelateerd bezoek*** 100% 17% 17% 17% 

*        Bron: opgave Topaz, referentiesituatie Groenhoven, gebaseerd op werktijden en invulling 
diensten. 

**  Bron: CROW-publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012. 
*** Opgave Topaz, inclusief rekening houdend met 2 gereserveerde parkeerplaatsen. 

 

Tabel 3.2: Aanwezigheidspercentages per doelgroep 
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Parkeervraag per periode van de week/dag 

In tabel 3.3 is de parkeervraag per moment inzichtelijk gemaakt. In de tweede kolom (to-

taal – per doelgroep) is de parkeervraag per doelgroep zichtbaar, afkomstig uit tabel 3.1. 

Vervolgens is rekening houdend met de aanwezigheidspercentages (zie tabel 3.2) de par-

keervraag tijdens vier maatgevende momenten getoond.  

 

 

doelgroep 

totaal per doel-

groep 

parkeervraag 

werkdag  

middag 

werkdag 

avond 

zaterdag  

middag 

zondag 

middag 

personeel  21,6 21,6 7,1 18,3 18,3 

sociaal bezoek 21,6 4,3 17,3 13 15,1 

cliënten 0 0 0 0 0 

zorggerelateerd bezoek 7,2 7,2 1,2 1,2 1,2 

totaal   33,1 25,6 32,5 34,7 

 

Tabel 3.3: Benodigd aantal parkeerplaatsen bij 72 Wlz-plaatsen 

 

 

Uit tabel 3.3 blijkt dat op het maatgevende moment, de zondagmiddag, de parkeerbe-

hoefte het grootste is. Voor het verpleeghuis zijn dan (afgerond) 35 parkeerplaatsen be-

nodigd. Dit aantal is inclusief één gereserveerde parkeerplaats voor zorggerelateerd be-

zoek en twee mindervalidenplaatsen. 

 

 

3.4 Conclusie 

Op basis van de verschillende doelgroepen, zoals beschreven in dit hoofdstuk, bedraagt 

de gespecificeerde parkeereis voor het verpleeghuis 29 parkeerplaatsen. Zie ook tabel 

3.4. 

 

 

functie 

werkdag  

middag 

werkdag 

avond 

zaterdag  

middag 

zondag 

middag 

verpleeghuis (specifiek) 33,1 25,6 32,5 34,7 

sportvelden -4,1 -8,1 -8,1 -6,9 

saldo 29,0 17,5 24,4 27,8 

 

Tabel 3.4: Benodigd aantal parkeerplaatsen nieuwe locatie volgens gespecificeerde par-

keernorm  
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4 Oplossingsmogelijkheden parkeereis 

Uit deze notitie blijkt dat, wanneer specifiek naar het gebruik van het verpleeghuis wordt 

gekeken, de parkeereis 29 parkeerplaatsen bedraagt. Gegeven de omvang van het 

bouwperceel en de stedenbouwkundige eisen die zijn meegegeven, is het vrijwel onmo-

gelijk om de volledige parkeereis op eigen terrein te voorzien. Vanuit dit oogpunt heft 

Topaz bij de gemeente Leiden het verzoek neergelegd om de parkeervraag niet (volle-

dig) onder het gebouw op te hoeven lossen. De gemeente Leiden heeft hierbij aangege-

ven dat zij daarvoor de volgende oplossingsmogelijkheden ziet: 

■ Realisatie van de benodigde parkeercapaciteit in het nog aan te leggen openbaar ge-

bied (langs de Arthur van Schendelstraat). 

 


