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Motto: alles kan!
Motto: alles kan geregeld worden!
Cruciaal:
- Goede parkeervisie
- Goed (onderbouwd)
parkeerbeleid
- Heldere, eenduidige regels.
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Regel het!

Als dit de vrees is:

Regel het dan:
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Opzet
1. Juridisch stelsel: Bestemmingsplan - omgevingsvergunning bouwen;
* Procedureel
* Inhoudelijk

2. Hoe flexibele parkeeroplossingen regelen?
3. Tips & Tricks
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1. Juridisch stelsel - procedureel (1)
De basis: Omgevingsvergunning Bouwen: toets aan:
• Bestemmingsplan
• Bouwbesluit
• Bouwverordening
• Redelijke eisen van welstand
Limitatief-imperatieve stelsel
Regels over parkeren: in Bestemmingsplan
* hoewel: niet altijd nodig

December 2019

4

1. Juridisch stelsel - procedureel (2)
Regelen via een zogenoemde voorwaardelijke verplichting.
Voorbeeldtekst: Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruik van
gronden of bouwwerken (..) kan uitsluitend worden verleend als voorzien wordt in voldoende
parkeergelegenheid etc. etc.
Wat is ‘voldoende parkeergelegenheid’?
Vereist (jurisprudentie): heldere systematiek om dat te bepalen. Als niet: bestemmingsplan
onderuit.

December 2019

5

1. Juridisch stelsel - procedureel (3)
Twee manieren regelen in BP:
1. Specifieke parkeerregeling (incl. normen) in regels van het BP;
2. Verwijzing in regels BP naar parkeerbeleid, met voor wat betreft bouwen ook flexibele
verwijzing naar toekomstig nieuw beleid.
Verschil:
– In BP: maatwerk voor gebied. Let wel: appellabel.
– Dynamische verwijzing: flexibeler en abstractere, minder inhoudelijke toets.

Wanneer welk systeem?
• Nieuwe parkeeroplossingen: maatwerk.
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1. Juridisch stelsel - procedureel (4)
Voorbeelden van teksten uit bestemmingsplannen:
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid,
overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen Fiets en Auto, die als bijlage 1 bij de
Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt gerealiseerd.
Als de onder regel 1 bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.
[Bron: Utrecht, ontwerp BP Kop Beurskwartier]
Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruik van gronden of bouwwerken op grond van de regels
in hoofdstuk 2 kan uitsluitend worden verleend als voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en
fietsen, overeenkomstig het in de gemeente Rotterdam geldende beleid ten aanzien van parkeren.
[Bron: Rotterdam, ontwerp BP R’dam Lage Land].
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1. Juridisch stelsel - inhoudelijk (1)
Centrale norm: Goede Ruimtelijke Ordening.
Criterium biedt grote mate van flexibiliteit:
- Zowel over- als ondercapaciteit voorkomen.
- Zowel faciliterend als sturend optreden.
- Zowel maatwerk als generiekere normen (CROW).
Ook: innovatieve concepten in beleid;
Vereist: goede onderbouwing.
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1. Juridisch stelsel - inhoudelijk (2)
Flexibiliteit kan ook in beleid worden vervat:
Variëteit in parkeernormen:
• Per gebiedsdeel (centrum, schil, overig);
• Nabij OV-voorzieningen;
• Gebruik bestaande parkeerplaatsen in de buurt;
• Lagere normen zorgwoningen + sociale huur;
• Lagere normen deelauto’s, innovatieve parkeeroplossingen;
• Ruimere afwijkingsmogelijkheid d.m.v.
mobiliteitsplan, w.o. mobiliteitsplannen bij kantoren.
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1. Juridisch stelsel - inhoudelijk (3)
Voorbeeld: Parkeerbeleid Rotterdam 2018: Naast onderscheid centrum/schil, OV, doelgroep
verdere verlaging parkeereis bij:
• Extra fietspp: 10% verlaging. 2 fpp tov 1 auto-pp. Fpp op eigen terrein;
• Deelauto’s: 1 deelauto met pp ipv 5 reguliere pp als (1) max 20% verlaging parkeereis en (2)
deelauto met pp > 10 jr aangeboden. Deelauto mag in garage elders.
• MAAS: 20% verlaging pp als > 10 jr MAAS beschikbaar voor toekomstige gebruikers.
• Ze mogen bij elkaar worden opgeteld.
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1. Juridisch stelsel - inhoudelijk (4)
Belangrijk:
• Kritisch kijken naar eventuele negatieve effecten:
- Parkeerdruk in de omgeving hoog?
- Gaat er afwenteling plaatsvinden?
- Is er flankerend parkeerbeleid?
•

Plan-B voor handen en vastgelegd in BP / beleid?

•

Borging van afspraken nodig:
- Contractueel, hoewel onvoldoende voor ABRvS
- Vergunningvoorwaarde.
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2. Hoe flexibele oplossingen regelen? (1)
•

Uitgangspunt: Rechter toetst op afstand (trias): dit biedt ruimte.

•

Goede onderbouwing is cruciaal!

•

Mogelijkheid 1: flexibiliteit in het parkeerbeleid opnemen door verschillende normen te
hanteren. Zie b.v. parkeerbeleid Utrecht en Rotterdam.

•

Mogelijkheid 2: ‘Mengmodel’. Combi van parkeerbeleid en afwijkingen daarvan. Leiden:

bezoekersparkeren apart benaderd in afwijking van beleid. Brandweerkazerne Leiden
(ECLI:NL:RVS:2019:2767).
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2. Hoe flexibele oplossingen regelen? (2)
Tekst uit bestemmingsplan Brandweerkazerne Leiden (BP Schipholweg 130)
Artikel 10 Voorwaardelijke verplichting parkeren
•

•

•

•

Bij activiteiten waarvoor een 'omgevingsvergunning voor het bouwen' (art. 2.1, lid a Wabo) en/of een 'omgevingsvergunning voor het
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan' (art. 2.1, lid c Wabo) is vereist, dient ten behoeve van het
parkeren van auto's en het laden en lossen in voldoende mate ruimte te zijn aangebracht in, op of onder het gebouw of het
bijbehorende perceel, dan wel op of onder het betreffende terrein.
Bij het bepalen of voldoende ruimte is aangebracht voor het parkeren van auto's en het laden en lossen wordt gebruik gemaakt van
de Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente Leiden zoals die gelden ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan
en -indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd- aan die wijziging.
In aanvulling op de onder b bedoelde Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente Leiden, geldt dat bij het berekenen van de
parkeerbehoefte een uitsplitsing mag plaatsvinden tussen het aandeel van vaste gebruikers (bewoners en werknemers) en het
bezoekersaandeel op basis van het bezoekersaandeel en de bezettingspercentages uit de CROW-uitgave 317 - en indien deze
kencijfers worden gewijzigd - de meest recente CROW-publicatie op het gebied van parkeernormering. Het bezoekersaandeel mag
buiten het plangebied van dit bestemmingsplan worden opgelost in de openbare parkeergelegenheden in de omgeving van
het plangebied zoals de Lammermarktgarage.
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid a in gevallen zoals genoemd in de onder lid b bedoelde gemeentelijke
beleidsregels op het gebied van parkeren.
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2. Hoe flexibele oplossingen regelen? (3)
Dus:

•

‘cherry picking’ mogelijk: ‘standaardbeleid’ van de gemeente, met afwijking voor specifieke
bouwplan.

•

Die afwijking kan in de BP-regels worden opgenomen. Let wel: dan appellabel.

•

Let wel: alles staat of valt met goede onderbouwing van de afwijking van het beleid (!)
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2. Hoe flexibele oplossingen regelen? (4)
•

Mogelijkheid 3: in aparte beleidsregels vastleggen, die via dynamische verwijzing gelden.

•

Voorbeeld: Spoorzone Delft. Apart beleid voor dit gebeid, dit gelet op ‘bouwstenen’:
• nabijheid OV;
• gereguleerd parkeren in de omgeving;
• Monitoring;

• Plan B.

•

Let wel: beleid moet door bevoegd orgaan worden vastgesteld. Politiek-bestuurlijk.
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(2) Hoe flexibele oplossingen regelen? (5)
Rechtbank heeft dit bouwwerk ‘gevolgd’. Rb 16 april 2018, SGR 17/7613. ‘Bouwstenen’ zie je

terug in de uitspraak:
‘Gelet op de hiervoor genoemde rapporten en de toelichting acht de rechtbank niet onaannemelijk dat het autobezit onder de toekomstige
bewoners van de appartementen laag zal zijn. Weliswaar staat het bestreden besluit er niet aan in de weg dat de appartementen door
andere doelgroepen worden bewoond, maar vanwege de ligging van de appartementen, in combinatie met de parkeerregeling, zullen de
appartementen voornamelijk aantrekkelijk zijn voor personen die geen auto bezitten. Daarbij komt dat de gemeente Delft volgens (..)

verplicht is gedurende een jaar na oplevering van het project <*> pp te reserveren. Voorts wordt het daadwerkelijk gebruik van de pp
gemonitord en is de gemeente verplicht in extra parkeerplaatsen te voorzien als de bezettingsgraad te hoog wordt. Met deze maatregelen

is naar het oordeel van de rechtbank voldoende gewaarborgd dat toepassing van artikel <*> in dit geval niet leidt tot een onaanvaardbare
parkeerdruk.’
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(3) Tips & Tricks
•

Alles staat of valt met de inhoudelijke kwaliteit!

•

Dus: Kijk kritisch naar de parkeeroplossing:
–
–
–
–
–
–

•

Wat zijn de aannames geweest?
Kloppen die aannames (nog)?
Wat zijn de risico’s?
Wat is de omvang van de risico’s?
Is die omvang acceptabel?
Hoe kan er straks zo nodig worden bijgestuurd?

‘Speel’ met de juridische inbedding: wel/niet apart beleid? Wel/niet aparte afwijkingsregel in
het bestemmingsplan? Is het politiek-bestuurlijk gevoelig? Worden er beroepen verwacht?
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Conclusies
Conclusie 1: het kan! als de inhoudelijke parkeeroplossing ‘klopt’.
Conclusie 2: er zijn meerdere wegen de naar Rome leiden.
Conclusie 3: je kunt ‘spelen’ met de manier van regelen.
Conclusie 4: weg met de koudwatervrees, gewoon doen!
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Passende Parkeernormen
Vragen? Ervaringen?
Dank voor uw aandacht!
Vragen, reacties e.d. welkom op:
maaike.dewit@straatmankoster.nl
06 224 00 965

