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1. Inleiding
Deze nota vervangt de Parkeernota 2011 met de delen “Parkeerbeleid Stadscentrum”,
“Parkeerbeleid wijken, dorpen en bedrijventerreinen” en “Parkeerorganisatie”. Sinds 2011
zijn er veel ambities gerealiseerd zoals de ingebruikname van parkeergarage De Kaap,
upgrade van de betaalautomaten naar contactloos betalen met de bankpas en het met de
smartphone aan- en afmelden van parkeertransacties. De parkeerorganisatie is aangepast
waarbij de verantwoording voor het product eenduidig bij de parkeermanager ligt. De
flexibiliteit en efficiency zijn vergroot door een deel van de uitvoerende taken uit te besteden
aan Parkeerservice, een gemeentelijke coöperatie. Naast het efficiencyvoordeel heeft
Hoogeveen via Parkeerservice bovendien toegang tot specialistische kennis en ICT
infrastructuur.
De ontwikkelingen gaan verder en het parkeerbeleid is aan herijking toe. Het koop- en
mobiliteitsgedrag van de consument verandert en aanpassing van het stadscentrum is daarvan
een logisch gevolg. In 2017 is de Ontwikkelvisie Stadscentrum vastgesteld met het doel het
centrum levendig en vitaal te houden. Het winkelaanbod wordt geconcentreerd, de
vrijkomende panden krijgen een nieuwe bestemming en er komt meer ruimte voor stedelijk
wonen, leisure en horeca. Door verdere digitalisering kan het parkeerproduct nog efficiënter
en klantgerichter worden georganiseerd. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de
parkeervoorziening en daarop anticipeert de gemeente Hoogeveen met deze geactualiseerde
parkeernota.

2. Toekomstbestendig parkeerbeleid
2.1.
Parkeeronderzoek
In 2018 is een uitgebreid parkeeronderzoek in het stadscentrum uitgevoerd. De beschikbare
parkeerplaatsen in het openbare gebied en op eigen terrein zijn geïnventariseerd. Vervolgens
is de parkeerdruk op verschillende momenten in de week gemeten. De metingen zijn zowel
tijdens reguliere dagen als op de drukste evenementdagen uitgevoerd.
Op reguliere dagen blijkt dat beschikbare parkeercapaciteit ruimschoots in de vraag voorziet.
Afhankelijk van de weekdag ligt het gemiddelde bezettingspercentage van het totale
parkeergebied op het drukste uur van de dag tussen 38% (maandag 11-06-2018 om 14:00 uur)
en 76% (zaterdag 02-06-2018 om 15:00 uur, tijdens het evenement Korendag). Echter de
verschillen per deelgebied zijn groot. De bezetting van het Mauritsplein (gratis parkeren) is
alle dagen hoog en tijdens de Korendag is de bezetting in het middengebied extreem hoog
(88% tot 107%).
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Tabel 1: Bezetting grote parkeerlocaties stadscentrum Hoogeveen op piekuren per weekdag (bron parkeeronderzoek 2018)

Conclusie:
Op reguliere dagen is het parkeeraanbod in het centrum van Hoogeveen ruimschoots
voldoende om in de parkeervraag te voorzien. Op piekdagen tijdens evenementen is er
weliswaar voldoende capaciteit maar is de parkeervraag onevenwichtig verdeeld over het
beschikbare areaal. Met name in het middengebied overstijgt de vraag het parkeeraanbod
tijdens evenementen en dit leidt tot ongewenst zoekverkeer en foutparkeerders.
2.2.
Ontwikkeling stadscentrum
Hoogeveen kampt net als veel andere steden met leegstand. Er worden nieuwe impulsen
gezocht om het centrum aantrekkelijk te houden. De propositie van het stadscentrum moet
veranderen om aansluiting te houden bij het veranderende consumentengedrag. De consument
is meer online, vergelijkt achter het beeldscherm het aanbod en doet aankopen in webshops.
Het stadscentrum wordt nog steeds voor winkeldoeleinden bezocht maar de rol van
ontmoetingsplaats waar veel te beleven is, wordt steeds belangrijker.
Het aanbod in het stadscentrum moet onderscheidend zijn. Naast de bekende winkelketens
moet er meer ruimte zijn voor kleinschalige lokale, trendy shops, gevarieerde horeca,
uitgaansgelegenheden, een uitgebreid cultuuraanbod en spraakmakende evenementen
gesitueerd in een kwalitatief hoogwaardige sfeervolle stedelijke omgeving.
De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemers, die georganiseerd zijn in de
Stichting Centrum Management Hoogeveen, ambities geformuleerd om het stadscentrum de
komende jaren vitaal te houden en haar positie in de regio te versterken. De ambities in het
kort:
− Concentreer de retail om de winkelbeleving in het centrum te verhogen en leegstand te
bestrijden.
− Herontwikkel vrijkomende panden naar woonfuncties om te voorzien in de vraag naar
stedelijk wonen en om het centrum buiten de winkelopeningstijden levendig te houden.
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− Verhoog de verblijfskwaliteit met bijdetijdse, kwalitatief hoogwaardige inrichting van de
openbare ruimte.
− Stimuleer de vestiging van nieuwe, onderscheidende winkelconcepten om de
attractiewaarde van het centrum te verhogen.
− Programmeer evenementen in samenhang en samenwerking met de cultuur- en
horecafuncties om meer onderlinge synergie te bereiken.
− Promoot Hoogeveen met een kenmerkend DNA.
De concentratie van het winkelgebied en de transformatie van vastgoed naar wonen hebben
direct invloed op de kwantitatieve parkeervoorziening. Voor het verhogen van het
verblijfsklimaat is het essentieel dat de inrichting van de parkeerpleinen een kwaliteitsimpuls
krijgt.
2.3.
Mobiliteitsgedrag
De stedelijkheidsgraad is een indicator voor het autobezit en -gebruik. In de grote steden is
het autobezit het laagst en het aandeel Openbaar Vervoer het hoogst. In Drenthe ligt het
autobezit ruim 9% hoger dan het landelijk gemiddelde (540 ten opzichte van landelijk 494
auto’s per 1000 inwoners, bron CBS-Staline peiljaar 2019). Bij de vervoerskeuze heeft de
auto verreweg het grootste aandeel: 71% van de reizigerskilometers gaan in Nederland per
auto, in Drenthe 79% (bron CBS-Staline, peiljaar 2017). Het aandeel van de bus is 3% in
Drenthe en gelijk aan het landelijke cijfer. Het aandeel van de trein daarentegen ligt in
Drenthe lager: 7% in Drenthe, 9% landelijk.
De dominante rol van de auto blijkt ook uit de enquête die eind 2019 onder bezoekers,
bewoners, werkers en ondernemers van Hoogeveen is gehouden. Afhankelijk van het
bezoekdoel ligt het autogebruik tussen de 66% en 72%. De fiets speelt daarna een belangrijke
rol (19% tot 23%). Openbaar vervoer (OV) speelt nauwelijks een rol voor wonen, werken en
winkelen.
WONEN

Te voet
7%

WERKEN

OV
1%

Fiets
23%

Fiets
21%

WINKELEN

Te voet OV
2% 2%

Te voet
14%
Fiets
19%

Scooter
1%

Scooter
1%
Auto
70%

OV
0%

Auto
72%

Auto
66%

Figuur 1: Vervoerskeuze Hoogeveen (bron: Parkeerenquête 2019)

In Hoogeveen zal de auto het dominante vervoersmiddel blijven in tegenstelling tot de grote
steden waar het autobezit onder jongeren afneemt. De grotere afstanden tussen herkomst en
bestemming, de beperkte dichtheid van het OV zorgen er voor dat mensen in deze regio
aangewezen zijn op de auto.
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2.4.
Uitgangspunten toekomstig beleid
Voor het actualiseren van het parkeerbeleid hebben het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad een aantal harde uitgangspunten meegegeven:
− een bereikbaar en leefbaar stadscentrum staat centraal;
− maak het beleid toekomstbestendig met het oog op de voorgenomen ontwikkelingen in en
rond het centrum;
− weeg de belangen van de diverse stakeholders (bewoners, werkers, ondernemers en
bezoekers);
− stuur op een evenwichtige verdeling van de parkeerdruk;
− zorg dat het beleid minimaal budgettair neutraal uitwerkt op de gemeentelijke begroting.

3. Verantwoording proces
De huidige parkeersituatie is geanalyseerd aan de hand van het Parkeeronderzoek Centrum
Hoogeveen (Goudappel Coffeng en NDC publicatie maart 2019). Vervolgens is eind 2019
een online enquête gelanceerd gericht op centrumbezoekers, werkers, inwoners en
ondernemers. In de enquête zijn vragen gesteld over de waardering van het centrum, de
bezoekmotieven, de vervoerskeuze en het parkeergedrag. Ruim 1.700 respondenten hebben
de enquête ingevuld. Op 22 januari 2020 is een grote parkeerbijeenkomst georganiseerd
waarin de resultaten uit de enquête zijn gepresenteerd. Aan discussietafels is over de richting
van het parkeerbeleid gesproken rond de thema’s wonen, werken en winkelen.
Op basis van de input uit het parkeeronderzoek, de online enquête en de parkeerbijeenkomst
zijn de contouren van het parkeerbeleid in een presentatie samengevat. De presentatie is aan
de verantwoordelijk wethouder en vervolgens onder belangstellenden, de klankbordgroep,
vertegenwoordigers van de Stichting Gehandicapten Platform, de Woon Advies Commissie
Hoogeveen en het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen verspreid. De
reacties op de beleidscontouren zijn vervolgens meegewogen bij het opstellen van deze
parkeernota. Hierbij is de ontvangen input getoetst aan de uitgangspunten en waar mogelijk
en wenselijk zijn de suggesties in het parkeerbeleid verwerkt.

4. Parkeergebieden Hoogeveen
De parkeergebieden in Hoogeveen zijn ingedeeld volgens de publicatie van het
kenniscentrum CROW “Toekomstbestendig parkeren - Van kencijfers naar parkeernormen”
december 2018 (ISBN 978 90 6628 666 5):
− centrum
− centrumschil
− rest bebouwde kom (waarvan de dorpen en wijken onderdeel zijn)
− buitengebied (waarvan de bedrijventerreinen onderdeel zijn).
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Gebiedsindeling:
Centrum
Centrumschil
Rest bebouwde kom
Buitengebied

Plattegrond 1: Gebiedsindeling parkeerzones Hoogeveen

In het stadscentrum van Hoogeveen geldt een gereguleerd betaald parkeerregime. Doel is het
beschikbare parkeerareaal evenwichtig te verdelen onder de primaire doelgroepen
(centrumbezoekers, bewoners en bezoekers van bewoners). Werkers parkeren bij voorkeur
buiten het centrum.
De schil rondom het centrum is vergunninghoudersgebied bestemd voor bewoners zodat
uitwijkgedrag vanuit het betaald parkeergebied naar omliggende woonwijken wordt
voorkomen. Op plekken waar bedrijven gevestigd zijn kan plaatselijk een blauwe zone binnen
het vergunninghoudersgebied worden ingesteld zodat bezoekers van deze bedrijven kunnen
parkeren.
In de rest van de bebouwde kom en het buitengebied is parkeren vrij met inachtneming van de
wegenverkeerswet.

5. Gereguleerd parkeren stadscentrum
5.1.
Doelgroepenbeleid
Bezoekers
Bezoekers maken tegen betaling van een tarief per tijdseenheid gebruik van openbare
parkeervoorzieningen in het centrum. De loopafstand tot de bestemming is bepalend voor de
keuze van een parkeerlocatie. Het keuzegedrag is enigszins te beïnvloeden met adequate
parkeerinformatie (bestemmingen, vrije parkeerplaatsen) en grote tariefverschillen.
Bezoekers van bewoners in het vergunninghoudersgebied worden gefaciliteerd met een
bezoekersregeling (zie hierna bij doelgroep bewoners).
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Beleid:
Hoogeveen faciliteert centrumbezoekers met parkeergelegenheid op korte loopafstand van de
belangrijke trekkers in het centrum. Het gebruik van digitale parkeerapps wordt gestimuleerd
omdat het bijdraagt aan het comfort van de consument die met een app alleen de werkelijke
afgenomen parkeertijd afrekent.
Om de parkeervraag evenwichtig te spreiden over het beschikbare parkeeraanbod worden
middelen ingezet die het keuzegedrag beïnvloeden:
− Op invalswegen verwijst de parkeerroute naar de parkeerconcentraties op de pleinen en in
parkeergarage De Kaap.
− Aan de Noord en Zuidzijde van het centrum waar supermarkten zijn gevestigd wordt
doorstroming nagestreefd. Hier geldt een laag aanvangstarief dat met verblijfsduur
progressief toeneemt.
− In het middengebied waar het winkelaanbod voor niet dagelijkse boodschappen is
geconcentreerd en veel horecavestigingen zijn, wordt een langere verblijfsduur
gestimuleerd door het toepassen van degressieve tarieven.
− Rondom het raadhuis geldt een beperking van de parkeerduur om langparkeerders te
weren en daarmee de kans op een vrije parkeerplaats te verhogen.
− Langparkeerders kunnen tegen een laag dagtarief terecht op het Mauritsplein.
− In woongebieden rondom het centrum is het parkeeraanbod uitsluitend beschikbaar voor
vergunninghouders en worden centrumbezoekers geweerd. Nabij bedrijfsvestigingen is in
een blauwe zone een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar. Voor
bezoekers van de woningen kunnen de bewoners een bezoekersvergunning aanvragen.
− Mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunnen gebruik
maken van de daartoe speciaal aangelegde parkeerplaatsen en parkeren gratis met
uitzondering van parkeergarage De Kaap.
− Voor specifieke gevallen en situaties behoudt de gemeente de ruimte om voor
mindervaliden afwijkende regelingen te treffen.
Bewoners
Centrumbewoners houden het centrum levendig. Tegenover het voordeel om op korte
loopafstand van stedelijke voorzieningen te wonen is het nadeel dat de parkeergelegenheid in
het openbare gebied beperkt is en met andere doelgroepen gedeeld moet worden. Bewoners
parkeren met een parkeervergunning.
Beleid:
Bewoners in het betaald parkeergebied en het vergunningengebied die geen parkeerruimte op
eigen terrein hebben kunnen per adres 1 parkeervergunning op kenteken aanvragen. Daarnaast
kunnen bewoners in het vergunninghoudersgebied tegen gereduceerd tarief parkeerrechten
voor hun bezoek bij de gemeente aanschaffen.
De parkeervergunningen zijn geldig voor de parkeersector die op de vergunning is vermeld.
Het overzicht met parkeersectoren is te vinden onder paragraaf 5.2. van deze nota.
Bijzondere doelgroepen:
Mindervaliden die in het gereguleerde parkeergebied wonen en in het bezit zijn van een
gehandicaptenparkeerkaart kunnen een parkeervergunning aanvragen en hebben dan het recht
8

om gratis te parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in de gemeente Hoogeveen met
uitzondering van parkeergarage De Kaap. Daarnaast is het voor mindervaliden met een zware
handicap mogelijk om op basis van een extra medische keuring een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te vragen die het alleenrecht geeft op een parkeerplaats nabij de
woning.
Werkers
Werkers parkeren bij voorkeur buiten het gereguleerde parkeergebied. Met name personen die
aan een werkplek gebonden zijn, hebben een lange verblijfsduur (werkdag) en is de grotere
loopafstand tussen gratis parkeergelegenheid buiten het gebied en de werkplek niet
bezwaarlijk. Voor zover de parkeerbezetting het toelaat kunnen werkers onder voorwaarden
wel een parkeervergunning aanvragen geldig op werkdagen tussen 08:00 en 19:00 uur.
Beleid:
Bedrijven die geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben en gevestigd zijn in het
betaald parkeergebied kunnen voor zover er capaciteit beschikbaar is voor hun medewerkers
een parkeervergunning aanvragen. Afgifte van deze vergunningen is, voor zover de
parkeerdruk dat toelaat, onbeperkt. Economische gebondenheid aan Hoogeveen geldt als
enige criterium. Indien de parkeerdruk onaanvaardbaar toeneemt, zal het uitgiftebeleid
restrictiever worden en uitgifte worden beperkt op basis van nader te bepalen criteria met
betrekking tot nut en noodzaak.
Bijzondere doelgroepen:
Artsen en erkende thuishulporganisaties kunnen een parkeervergunning aanvragen voor het
hele gereguleerde parkeergebied waarbij het gebruik beperkt is tot de uitoefening van hun
zorgtaken.
Leveranciers en vervoerders
Leveranciers en vervoerders moeten op locatie hun goederen kunnen laden en lossen. Deze
doelgroep komt op uiteenlopende tijdstippen, is wisselend van samenstelling en heeft een
relatief korte verblijfsduur. Voor het laden en lossen kan gebruik worden gemaakt van laaden losplaatsen.
Beleid:
Laden en lossen in het centrumgebied wordt aan de achterzijde van de winkelpanden
afgehandeld en nadrukkelijk niet in de Hoofdstraat. Op locaties waar de doorstroming van het
verkeer wordt gehinderd worden laad- en losplaatsen aangelegd. Indien er in gebieden
overlast ontstaat door laad- en losverkeer zal de gemeente regulerende maatregelen nemen.
Het invoeren van venstertijden waarbinnen laden en lossen is toegestaan is daarbij een optie.
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5.2.
Sectoren gereguleerd parkeergebied
Binnen het betaald parkeergebied zijn 4 tariefzones:
− Tarief zone 1: Langparkeren Mauritsplein
Laag aanvangstarief en dagtarief zodat deze parkeerlocatie gunstig is voor een lang
verblijf.
− Tariefzone 2: Kortparkeren Raadhuisplein
Lineair tarief voor alle uren met een beperking van de tijdsduur tot 3 uren zodat
langparkeerders worden geweerd en de doorstroming wordt bevorderd.
− Tariefzone 3: Boodschappengebied Noord en Zuid
Progressieve tarifering met een gematigd tarief gedurende het eerste uur en hoger tarief in
de volgende uren. Doel is de tariefweerstand bij het boodschappen doen te verlagen en
daarna doorstroming te bevorderen.
− Tariefzone 4: Middengebied shopping, horeca en cultuur
Degressieve tarieven met een hoger aanvangstarief in het eerste uur en aflopende tarieven
in de vervolguren. Doel is de verblijfsduur te verlengen zodat de consument tijd neemt
voor een uitgebreid bezoek aan het centrum van Hoogeveen (fun-shoppen / horeca /
cultuur).
De betaalde parkeertijd op straat is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag
dagelijks van 08:00 tot 19:00 uur behoudens in het uitgaansgebied Van Echtenplein en
Stoekeplein waar de eindtijd 21:00 uur is. Op vrijdagen is de betaalde parkeertijd van 08:00
tot 21:00 uur. In parkeergarage De Kaap geldt op alle daguren betaald parkeren.
De centrumschil is vergunninghoudersgebied. Bewoners van woonwijken rondom het
centrum zonder vergunninghoudersregeling die structureel parkeeroverlast hebben van
centrumbezoekers en -werkers kunnen uitbreiding van het vergunninghoudersgebied
aanvragen. Wanneer de parkeerdruk > 85% is en meer dan 60% van de bewoners, gerekend
per woonadres, invoering van de vergunningshoudersregeling ondersteunen, wordt tot
invoering van de regeling overgegaan.
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Plattegrond 2: Tariefzones en vergunninghoudersgebieden
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5.3.
Producten en tarieven
De tarieven gelden per 1 januari 2021. Het straatparkeren en de vergunningen vallen onder
het fiscale regime en over de inkomsten wordt geen btw afgedragen. De exploitatie van
parkeergarage De Kaap is een marktactiviteit en daarom btw plichtig.
Bezoekersparkeren
De tarieven voor het bezoekersparkeren zijn per zone in navolgende tabel samengevat.
Tariefzone

1

2

Gebied

Mauritsplein

Aantal pp
0-30 min
30-60 min
uur 2
uur 3
Vervolguren per uur
Dagtarief
Maximale parkeerduur

€
€
€
€
€
€

Raadhuisplein e.o.
134
71
0,70 €
0,90
0,70 €
0,90
1,80 €
1,80
€
1,80
n.v.t.
3,00
n.v.t.
n.v.t.
3 uur

3

€
€
€
€
€
€

Boodschappengbied
Zuid
Noord
454
259
0,70 €
0,70
0,70 €
0,70
1,80 €
1,80
1,80 €
1,80
1,80 €
1,80
7,00 €
7,00
n.v.t.
n.v.t.

4

€
€
€
€
€

Centrum
midden
1092
0,90
0,90
1,70
1,60
n.v.t.
5,00
n.v.t.

Parkeergarage
De Kaap
483
€
0,90
€
0,90
€
1,70
€
1,60
n.v.t.
€
5,00
n.v.t.

Tabel 2: Tarieven bezoekersparkeren prijspeil januari 2021

In parkeergarage De Kaap geldt na de betaalde parkeertijd op straat een verlaagd tarief van
€ 0,10 per 30 minuten en wel op:
− maandag tot en met donderdag en zaterdag na 19:00 uur tot 08:00;
− vrijdag na 21:00 uur tot 08:00 uur;
− zondag de gehele dag.
De parkeertarieven voor de bezoekers worden jaarlijks met inflatie verhoogd tenzij de
gemeenteraad besluit om de tariefstructuur aan te passen.
Vergunningen, ontheffingen en abonnementen
Er is een onderscheid tussen een parkeervergunning, een -ontheffing en een
parkeerabonnement. Een parkeervergunning regelt de parkeerrechten voor specifieke
doelgroepen in het gereguleerde parkeergebied en geldt telkens voor één jaar. Een ontheffing
is een vrijstelling om het voetgangersgebied met inachtneming van gestelde voorwaarden met
een voertuig in te rijden en te parkeren. Een abonnement geldt alleen in parkeergarage De
Kaap.
Parkeervergunningen en ontheffingen worden op aanvraag door de gemeente tegen betaling
verstrekt wanneer de aanvrager aantoonbaar aan de vereisten voldoet.
De vergunningsoorten zijn:
Bewonersvergunning betaald parkeergebied (BEWC)
Een bewoner die in het betaald parkeergebied woont en niet over parkeergelegenheid op eigen
terrein beschikt kan een vergunning aanvragen voor het meest nabijgelegen parkeerplein van
de woning of het appartement (zie paragraaf 5.2. voor de indeling van de tariefzones).
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Bewonersvergunning vergunningengebied (BEWO)
Een bewoner die in het vergunninghoudersgebied rondom het centrum woont en niet over
parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt kan een vergunning aanvragen voor de sector
waarin de woning of het appartement is gelegen (zie paragraaf 5.2. voor de indeling van de
vergunninghouderszones)
Bewonersvergunning het Armenwerkhuispad – Ten Oeverstraat (VAOL)
Bewoners die geregistreerd wonen op postcode 7902 CP huisnummers 10, 12, 26, 28, 30, 32,
34, 50, 52 en 54, en postcode 7902 CR huisnummers 1- 11, -12, -13,-14, -21, -22, -23, -24,
3T, 8, 10-01, 12- a, b, c, d, 16- 01, -11, -12, -13, -14, -15, -21, -22, -23, -24, -25, 18-11, -12, 13, -14, -21, -22, -23, -24 en niet over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikken kunnen
een vergunning aanvragen voor de sector waarin de woning of het appartement is gelegen en
op nabij gelegen parkeerpleinen.
Toewijzingsbeleid bewonersvergunningen:
− De aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de sector
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar;
− Er kan maximaal één vergunning per adres worden aangevraagd;
− Bij Parkeergelegenheid Op Eigen Terrein (POET) kan men geen vergunning aanvragen;
− Er wordt maximaal één kenteken op een vergunning geregistreerd.
Tarief bewonersvergunningen:
De prijsstelling voor bewonersvergunningen zijn niet kostendekkend (€ 54,00 per jaar
prijspeil 2020) en in vergelijking met andere parkeervergunningen is het tarief onevenredig
laag. De komende 5 jaar wordt het prijsverschil stapsgewijs meer in lijn gebracht met de
andere parkeervergunningen.
De tarieven voor de komende 5 jaar op jaarbasis zijn:
€ 73,20 prijspeil 2021;
€ 92,40 prijspeil 2022;
€ 111,60 prijspeil 2023;
€ 130,80 prijspeil 2024;
€ 150,00 prijspeil 2025.
Nadien worden de tarieven jaarlijks met de inflatie verhoogd volgens de ontwikkeling van de
CPI index alle huishoudens.
Bezoekersvergunning (BEZK)
Bewoners die in een vergunninghoudersgebied wonen kunnen per adres één bezoekersvergunning aanvragen met een parkeertegoed van 24 parkeeruren per maand. De houder van
de bezoekersvergunning kan online het kenteken van de bezoekers aan- en afmelden voor
zover het saldo parkeeruren toereikend is.
Toewijzingsbeleid:
− De aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de sector
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd (zie paragraaf 5.2. voor de indeling van de
sectoren);
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar;
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− Er kan maximaal één vergunning per adres worden aangevraagd;
Tarief:
De tarieven voor de komende 5 jaar op jaarbasis zijn:
€ 73,20 prijspeil 2021;
€ 92,40 prijspeil 2022;
€ 111,60 prijspeil 2023;
€ 130,80 prijspeil 2024;
€ 150,00 prijspeil 2025.
Nadien worden de tarieven jaarlijks met de inflatie verhoogd volgens de ontwikkeling van de
CPI index alle huishoudens.
Vergunning langparkeren (VLP)
Met deze vergunning kan uitsluitend op de parkeerpleinen van tariefzone 4 worden
geparkeerd.
Toewijzingsbeleid
− De vergunning kan door bewoners en bedrijven die in het betaald parkeergebied gevestigd
zijn worden aangevraagd. Toewijzing volgt mits het beschikbare aantal vergunningen niet
wordt overschreden c.q. er voldoende parkeercapaciteit is;
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar;
− Er kan maximaal één vergunning per adres worden aangevraagd;
− Bij POET (Parkeergelegenheid Op Eigen Terrein) kan men geen vergunning aanvragen;
− Er wordt maximaal 1 kenteken op een vergunning geregistreerd;
− Een combinatie met een bewonersvergunning is niet toegestaan.
Tarief:
€ 350,- prijspeil 2021 en jaarlijks te verhogen volgens de ontwikkeling van de CPI index alle
huishoudens.
Vergunning werkdagen 08:00 – 19:00 (VWD)
Met deze vergunning kan op maandag tot en met vrijdag dagelijks tussen 08:00 uur en 19:00
uur op het parkeerterrein achter het Compagniehuis, op het Mauritsplein, de Markt-Noord en
het Reviusplein worden geparkeerd.
Toewijzingsbeleid:
− De vergunning kan door werknemers die werkzaam zijn voor bedrijven en instellingen die
in het betaald parkeergebied gevestigd zijn worden aangevraagd. Toewijzing volgt mits
het beschikbare aantal vergunningen niet wordt overschreden c.q. er voldoende
parkeercapaciteit is;
− Er kan maximaal één vergunningen per werknemer worden aangevraagd;
− De vergunning wordt op kenteken uitgegeven;
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar.
Tarief:
€ 150,- prijspeil 2021 en jaarlijks te verhogen volgens de ontwikkeling van de CPI index alle
huishoudens.
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Vergunning betaald parkeergebied alle dagen (VKLP)
Deze vergunning is aan te vragen door particulieren en bedrijven en hieraan zijn geen
toewijzingsvoorwaarden verbonden. Met deze vergunning kan op alle dagen in alle
tariefsectoren van het betaald parkeergebied worden geparkeerd.
Toewijzingsbeleid:
− Vrij verkrijgbaar voor particulieren en bedrijven;
− Particulieren en bedrijven die niet gevestigd zijn in Hoogeveen, kunnen deze vergunning
niet via het E-loket aanvragen en doen de aanvraag schriftelijk;
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar;
− Er wordt maximaal één kenteken op een vergunning geregistreerd.
Tarief:
€ 1.080,- prijspeil 2021 en jaarlijks te verhogen volgens de ontwikkeling van de CPI index
alle huishoudens.
Vergunning medische hulpverleners gereguleerd parkeergebied (VMH)
Artsen en medewerkers van erkende thuishulporganisaties kunnen met deze vergunning op
alle dagen in de week in het gehele parkeergebied parkeren voor zover de aanwezigheid
verband houdt met de uitoefening van hun beroep.
Toewijzingsbeleid:
− Huisartsen, verloskundigen of een andere erkende zorgverleners die gevestigd zijn in
Hoogeveen waarvan cliënten in het betaald parkeergebied wonen kunnen een vergunning
aanvragen;
− De aanvrager moet aantonen als zorgverlener actief te zijn in het centrum van Hoogeveen;
− De vergunning heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks verlengd met één jaar;
− Er wordt maximaal één kenteken op een vergunning geregistreerd.
Tarief:
€ 350,- prijspeil 2021 en jaarlijks te verhogen volgens de ontwikkeling van de CPI index alle
huishoudens.

Ontheffing voetgangersgebied
Onder voorwaarden kan een (tijdelijke) ontheffing worden verleend om met een
(gemotoriseerd) voertuig in het voetgangersgebied te mogen rijden en / of tijdelijk te
parkeren. De vrijstellingen worden verleend ten behoeve van:
− (tijdelijke) werkzaamheden;
− gehandicapten vervoer;
− marktkooplui tijdens marktdagen;
− laden en lossen voor bevoorrading;
− postbezorging.
Tarief:
€ 31,50 prijspeil 2021 en jaarlijks te verhogen volgens de ontwikkeling van de CPI index alle
huishoudens.
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Abonnementsoorten parkeergarage De Kaap
In parkeergarage De Kaap zijn verschillende abonnementsoorten beschikbaar voor zover de
parkeerbezetting dat toelaat. De abonnementensoorten zijn:
− 24/7 abonnement, geldig op alle weekdagen
€ 700,00 per jaar incl. btw
− 24/5 abonnement, geldig op werkdagen
€ 350,00 per jaar incl. btw
− nachtabonnement, geldig op alle dagen 18:00 – 08:00 uur
€ 150,00 per jaar incl. btw
Bewoners van De Kaap kunnen een abonnement aanvragen via Woonconcept. De uitgifte van
abonnementen voor medewerkers en huurders van NNCZ verloopt via NNCZ.
5.4.
Handhaving
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn door de gemeente aangesteld en bevoegd
om de parkeerregels te handhaven. Er wordt gecontroleerd op betaling van het parkeergeld
(parkeerbelasting), het gebruik van parkeervergunningen en op parkeerovertredingen.
Wanneer er niet betaald is kan de BOA een fiscale naheffing opleggen. Bij een
parkeerovertreding wordt een boete opgelegd.
De tarieven van de sancties prijspeil 2020:
− Fiscale naheffing
− Parkeren bij parkeerverbod, op de stoep
− Hinderlijk of gevaarlijk parkeren
− Ongeoorloofd parkeren op een invalideplaats

€ 64,40
€ 95,00 (excl. administratiekosten)
€ 95,00 (excl. administratiekosten)
€ 380,00 (excl. administratiekosten)

De hoogte van de fiscale naheffing wordt door de gemeente bepaald, de overige sancties door
de centrale overheid.

6. Parkeernormen
6.1.
Parkeernormen auto
De gemeente Hoogeveen baseert zich bij de vaststelling van de parkeernormen voor auto’s op
richtlijn van het CROW “Toekomstbestendig parkeren - Van kencijfers naar parkeernormen”
december 2018. De richtlijn maakt onderscheid naar stedelijkheidsgraad waarvoor het aantal
adressen per km2 bepalend is en er wordt gekeken naar de locatie. Hoogeveen is een matig
stedelijk gebied en van de richtlijn wordt de minimum parkeernorm gehanteerd in vier zones
(zie plattegrond 1): centrum, centrumschil / overloopgebied, rest bebouwde kom,
buitengebied.
De normen zijn in 7 hoofdgroepen ingedeeld:
− Wonen
− Werken
− Winkelen / Boodschappen
− Sport, cultuur en ontspanning
− Horeca / Verblijfsrecreatie
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− Gezondheidszorg
− Onderwijs.
De parkeernormen zijn als bijlage 1 aan deze nota toegevoegd. Indien in deze bijlage een
functie niet is opgenomen kan de publicatie van het CROW worden geraadpleegd. Wanneer
ook daarin de beoogde functie niet wordt vermeld stelt de gemeente de parkeernorm alsnog
vast.
Aan de parkeernorm wordt voldaan wanneer:
− er sprake is van bestaande bebouwing;
− er bij uitbreiding of wijziging van functies de parkeervoorziening op eigen terrein
conform de parkeernormen wordt gerealiseerd.
Bij het toepassen van de parkeernormen mag rekening worden gehouden met de
aanwezigheidsmomenten van de verschillende doelgroepen (dubbelgebruik). Maatgevend is
het dagdeel met de maximale gelijktijdige aanwezigheid van de doelgroepen wanneer de
parkeerbehoefte het hoogst is (parkeereis). De aanwezigheidspercentages per dagdeel per
doelgroep zijn als bijlage 2 aan deze nota toegevoegd.
Indien er bestaande functies vervallen om de uitbreiding of wijziging te realiseren mag de
parkeernorm van de te vervallen functies in mindering worden gebracht op de
parkeerbehoefte van het maatgevende moment (salderen). Indien de uitbreiding of wijziging
van functies ten koste gaat van bestaande openbare parkeergelegenheid moeten de te
vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd c.q. worden toegevoegd aan de parkeereis
van de uitbreiding en deze plaatsen moeten openbaar toegankelijk blijven.
6.2.
Bijzondere vrijstellingen parkeernorm auto betaald parkeergebied
Het college van burgemeester en wethouders kan onder hierna te noemen voorwaarden een
initiatiefnemer die een ontwikkeling in het betaald parkeergebied realiseert een bijzondere
vrijstelling voor (een deel) van de parkeereis geven.
Nieuwe mobliteitsconcepten: deelauto
De parkeernorm voor een complex woonappartementen kan met maximaal 20% worden
verminderd wanneer er deelauto’s voor de bewoners beschikbaar zijn. Voor elke deelauto
moet een permanente parkeerplaats beschikbaar zijn. Per deelauto mogen 4 plaatsen op de
bruto parkeernorm in mindering worden gebracht. Bewoners kunnen geen aanspraak maken
op een parkeervergunning.
Rekenvoorbeeld
In het centrum wordt een complex met 100 dure koopappartementen gerealiseerd waarvoor
een parkeernorm geldt van 1,2. De bruto parkeerbehoefte (zonder dubbelgebruik) is 120
parkeerplaatsen. De maximale reductie van het aantal plaatsen is 20% van 120 ofwel 24
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parkeerplaatsen. Bij het toepassen van de maximale reductie moeten 6 deelauto’s met een
vaste parkeerplaats beschikbaar zijn voor de bewoners. De parkeerbalans ziet er als volgt uit:

In deze voorbeeldberekening zijn er op het maatgevende moment, de koopavond, 80
parkeerplaatsen nodig. De parkeereis in dit voorbeeld is dus 80 plaatsen.
Voorwaarden
− De initiatiefnemer overlegt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning de parkeerbalans
met de berekening van de parkeerbehoefte;
− De initiatiefnemer toont met een overeenkomst aan hoeveel deelauto’s er beschikbaar zijn
voor de bewoners van het appartementencomplex;
− De bewoners kunnen bij de gemeente geen aanspraak doen op een parkeervergunning dan
wel een bezoekersvergunning en dit wordt door de initiatiefnemer of diens
rechtsopvolgers vermeld in de koop- dan wel huurovereenkomst.
Alternatieve parkeergelegenheid
Er kan ontheffing van (een deel) van de parkeereis worden verleend wanneer de
initiatiefnemer aantoonbaar en structureel binnen een acceptabele loopafstand parkeerplaatsen
van derden huurt dan wel koopt en deze beschikbaar zijn voor de gebruikers van de te
ontwikkelen functies.
De bovengrens van een acceptabele loopafstand verschilt per doelgroep:
− Bewoners woningen
<100 meter
− Bezoekers woningen
< 250 meter
− Winkelen
< 250 meter
− Werken
< 800 meter
− Ontspanning
< 250 meter
− Gezondheidszorg
< 100 meter
− Onderwijs
< 100 meter
18

Voorwaarden
− De initiatiefnemer geeft bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan welk deel van
de parkeereis door aankoop of huur van parkeerplaatsen wordt ingevuld;
− Hierbij worden navolgende gegevens verstrekt:
o aanduiding van de parkeerlocatie en berekening van de loopafstand;
o koop- of huurovereenkomst waarmee wordt aangetoond dat de parkeergelegenheid
voor de beoogde doelgroep minimaal voor een periode van 15 jaar na realisatie
van de ontwikkeling beschikbaar blijft;
− De initiatiefnemer, diens rechtsopvolgers c.q. de gebruikers van de functies kunnen geen
aanspraak maken op een parkeervergunning van de gemeente. Dit geldt ook voor de
periode na afloop van de hiervoor genoemde periode van 15 jaar.
Gebruik parkeeroverschot openbaar parkeergebied
Wanneer er binnen de hiervoor aangegeven loopafstanden van de te ontwikkelen functies een
parkeeroverschot is in het openbaar parkeergebied (uitgezonderd parkeergarage De Kaap) kan
de initiatiefnemer het overschot gebruiken om aan (een deel van) de parkeereis te voldoen. Er
is sprake van een parkeeroverschot indien op de drukste moment van een gemiddelde week
meer dan 15% van de parkeergelegenheid vrij blijft.
Voorwaarden
− De initiatiefnemer toont bij het aanvragen van de omgevingsvergunning met een
parkeeronderzoek aan dat binnen de aangegeven loopafstand een parkeeroverschot is;
− De inrichting van het hiervoor bedoelde parkeeronderzoek wordt vooraf ter goedkeuring
aan de gemeente Hoogeveen voorgelegd;
− De kosten van het parkeeronderzoek komen voor rekening van de initiatiefnemer;
− De initiatiefnemer overlegt een parkeerbalans en het onderzoeksrapport waarin is
onderbouwd welk deel van de parkeereis het openbare gebied kan voorzien;
− Het college van burgemeester en wethouders neemt de aanvraag met de afwijkingsgrond
in behandeling als aan de gestelde voorwaarden is voldaan en kan om moverende redenen
besluiten om de aanvraag toe dan wel af te wijzen.
Overdracht parkeereis aan gemeente
Indien de initiatiefnemer om zwaarwegende redenen niet aan de parkeereis kan voldoen en de
ontwikkeling c.q. uitbreiding is naar oordeel van het College van Burgemeester en
Wethouders essentieel is voor het centrum kan de parkeereis tegen een afkoopsom worden
overgedragen aan de gemeente. De afkoopsom per niet gerealiseerde parkeerplaats bedraagt
€ 25.000,- waarmee de gemeente de verplichting op zich neemt de parkeerplaatsen binnen een
termijn van 5 jaar te realiseren.
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Voorwaarden
− De initiatiefnemer toont bij het aanvragen van de omgevingsvergunning aan het project
niet te kunnen realiseren omdat aan de parkeereis moet worden voldaan en onderbouwt
dat realisatie van het project naar haar oordeel essentieel is voor het centrum van
Hoogeveen.
− Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de afwijkingsgronden.
− Indien het college van burgemeester en wethouders positief besluit, wordt de overdracht
van de parkeereis aan de gemeente geregeld in een anterieure overeenkomst.

Parkeerbalans
•
•
•

Parkeernorm per functie
Aanwezigheidspercentages
Maatgevende moment
PARKEEREIS
Eventuele reductie deelauto

Realisatie op eigen terrein

JA

Opnemen in aanvraag
omgevingsvergunning

JA

Opnemen in aanvraag
omgevingsvergunning

JA

Anterieure
overeenkomst
opnemen in
omgevingsvergunning

NEE
Alternatieven
•
•

Aantoonbare beschikbaarheid
parkeergelegenheid elders d.m.v.
koop- huurovereenkomst
Gebruik overcapaciteit in
openbare ruimte op basis van
parkeeronderzoek

NEE
Overdracht parkeereis aan
gemeente
•
•
•

Onderbouwen maatschappelijke
relevantie
Ambtelijk advies
Positief besluit college van B&W

NEE
Geen omgevingsvergunning

Figuur 2: Stroomschema parkeereis ontwikkelinitiatieven
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6.3.
Parkeernormen fiets
De gemeente Hoogeveen baseert zich bij de vaststelling van de parkeernormen voor de fiets
op de geactualiseerde kencijfers uit het Fietsberaad CROW “Fietsparkeerkencijfers 2019”,
maart 2020. Bijlage 3 geeft overzicht van de fietsparkeernormen.

7. Juridische inpassing
De parkeernota, en het gestelde over de parkeernormen in het bijzonder, heeft het karakter
van een beleidsregel voor de invulling van de bevoegdheden van de gemeente op grond van
de Wet ruimtelijke ordening. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is ondermeer
bepaald dat de gemeente moet zorgen dat bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen
op maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Wat het parkeren betreft heeft de
gemeente Hoogveen in deze nota de parkeernormen vastgelegd waar bouwplannen aan
moeten voldoen voor het verlenen van een omgevingsvergunning. In de omgevings- en
bestemmingsplannen is een dynamische verwijzing opgenomen naar de parkeernota.
Toekomstige wijzigingen in het parkeerbeleid zijn direct van toepassing op deze plannen.
De parkeernota ziet uitsluitend toe op de parkeer- en stallingsruimten voor auto’s en fietsen.
Het parkeren van andere vervoermiddelen zoals vrachtwagens, caravans en campers is geen
onderdeel van deze parkeernota, hiervoor geldt de Algemene Plaatselijke Verordening.
Overgangsregeling
De parkeernota treedt in werking op de dag dat deze door de gemeenteraad is bekrachtigd en
bekend wordt gemaakt. Voor aanvragen van een omgevingsvergunning die vóór het in
werking treden van de Parkeernota 2021 zijn ingediend gelden de parkeernormen van de
voorgaande parkeernota uit 2011.
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Bijlage 1: Parkeernormen
WONEN
Normen per wooneenheid
Opmerking: Aandeel bezoekers 0,3 per woning
en 0,2 per kamer.
Koop vrijstaand
Koop twee-onder-een-kap
Koop tussen-, hoekwoning
Koop appartement duur
Koop appartement midden
Koop appartement goedkoop
Huur vrije sector
Huur sociaal
Huur appartement duur
Huur appartement overig
Kamerverhuur zelfstandig
Kamerverhuur niet zelfstandig / student
Serviceflat

Centrum

Schil
centrum

Rest
bebouwde
kom

Buitengebied

1,4
1,3
1,1
1,2
1,0
0,9
1,1
0,9
1,0
0,7
0,5
0,2
0,8

1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,0
1,3
1,0
1,2
0,8
0,6
0,2
0,9

1,8
1,7
1,5
1,6
1,4
1,2
1,5
1,2
1,4
1,0
0,6
0,2
0,9

2,0
1,8
1,6
1,7
2,2
1,2
1,6
1,2
1,5
1,0
0,6
0,2
1,0

WERKEN
Normen per 100 m2 bvo

Centrum

Schil
centrum

Buitengebied

Aandeel oplaadpunten

1,3
1,8
1,3
0,4
1,0

1,7
2,1
1,7
0,6
1,3

Rest
bebouwde
kom
1,8
2,6
2,1
0,8
1,6

2,3
3,3
2,1
0,8
1,7

3,0 % geen bovengrens
3,0 % geen bovengrens
3,0 % geen bovengrens
3,0 % geen bovengrens
3,0 % geen bovengrens

Centrum

Schil
centrum

Buitengebied

Aandeel oplaadpunten

0,9
2,1
5,0
3,3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3,2
1,0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1,7
3,1
5,9
n.v.t.
2,2
3,4
1,0
5,1
1,4
1,8
3,5
8,2
1,6
2,0

Rest
bebouwde
kom
2,4
4,0
6,7
n.v.t.
2,7
4,1
1,6
7,1
1,6
2,1
3,9
9,1
2,1
2,3

SPORT, CULTUUR en ONTSPANNING
Normen per 100 m2 bvo

Centrum

Schil
centrum

Buitengebied

Bibliotheek
Museum
Bioscoop
Theater / Schouwburg
Casino
Bowlingcentrum (norm per bowlingbaan)
Biljart / Snookercentrum (norm per tafel)
Dansstudio
Sportschool
Fitnesscentrum
Sporthal
Sportzaal
Tennishal
Squashhal
Zwembad (norm per100 m2 / per bassin)
Sportveld (norm per hectare netto terrein)

0,2
0,5
2,2
5,9
5,2
1,1
0,6
1,1
0,9
1,2
1,3
0,9
0,2
1,5
n.v.t.
13,0

0,5
0,7
7,0
6,5
5,6
1,8
0,9
3,4
2,9
4,0
1,9
1,7
0,3
2,3
9,7
13,0

Rest
bebouwde
kom
0,9
1,0
10,2
8,3
6,0
2,3
1,1
5,0
4,3
5,8
2,6
2,5
0,4
2,6
10,5
13,0

Kantoor zonder baliefunctie
Commerciële dienstverlening (baliefunctie)
Bedrijf arbeidsintensief (lab, werkplaats)
Bedrijf arbeidsextensief (opslag, transportbedr)
Bedrijfsverzamelgebouw

WINKELEN / BOODSCHAPPEN
Normen per 100 m2 bvo
Buurtsupermarkt
Fullservice supermarkt
Grote supermarkt (XL)
Hoofdwinkelgebied stadscentrum
Buurt- en dorpscentrum
Wijkcentrum
Kringloopwinkel
Bruin- en witgoedzaken
Woonwarenhuis, -winkel
Meubelboulevard
Winkelboulevard
Outletcentrum
Bouwmarkt
Tuincentrum

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2,0
8,5
1,7
n.v.t.
n.v.t.
9,4
2,2
2,6

1,1
n.v.t.
12,7
10,5
7,5
2,3
1,5
6,9
6,0
6,9
3,2
3,3
0,4
3,1
12,3
13,0

Aandeel oplaadpunten

0,8 – 1,7% per woning
0,8 – 1,7% per woning
0,3 – 0,5% per woning
0,8 – 1,7% per woning
0,3 – 0,5% per woning
0,07 – 0,2% per woning
0,3 – 0,5% per woning
0,07 – 0,2% per woning
0,8 – 1,7% per woning
0,3 – 0,5% per woning
0,07 – 0,2% per kamer
0,07 – 0,2% per woning
0,07 – 0,2% per woning

0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
0 – 2,5%
0 – 2,5%

Aandeel oplaadpunten

0 – 2,5%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
2,5 – 3%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
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HORECA / VERBLIJFSRECREATIE
Normen per 100 m2 bvo
Camping (norm per standplaats)
Bungalowpark (norm per bungalow)
Hotel 1 ster (norm per 10 kamers)
Hotel 3 sterren (norm per 10 kamers)
Hotel 5 sterren (norm per 10 kamers)
Café / bar / cafetaria
Restaurant
Discotheek
Evenementenhal / Congrescentrum

GEZONHEIDSZORG

Huisartsenpraktijk norm per behandelkamer
Apotheek norm per vestiging
Fysiotherapiepraktijk norm per behandelkamer
Consultatiebureau norm per behandelkamer
Tandartsenpraktijk norm per behandelkamer
Gezondheidscentrum norm per behandelkamer
Ziekenhuis norm per 100 m2 bvo
Crematorium norm per gelijktijdige
plechtigheid
Begraafplaats norm per gelijktijdige
plechtigheid
Penitentiaire inrichting norm per 10 cellen
Religiegebouw norm per zitplaats
Verpleeg- verzorgingshuis norm per
wooneenheid

ONDERWIJS

Kinderdagverblijf/crèche norm per 100 m2 bvo
Basisonderwijs norm per leslokaal
Middelbare school norm per 100 leerlingen
ROC norm per 100 leerlingen
Hoge school norm per 100 leerlingen
Avondonderwijs norm per 10 studenten

Centrum

Schil
centrum

Rest
bebouwde
kom
n.v.t.
1,6
2,2
4,5
9,8
5,0
12,0
18,8
6,0

Buitengebied

n.v.t.
n.v.t.
0,3
1,6
4,5
4,0
8,0
4,9
4,0

n.v.t
n.v.t
0,7
2,8
7,1
4,0
8,0
11,9
5,0

Centrum

Schil
centrum

Buitengebied

2,2
2,5
1,2
1,3
1,7
1,6
1,5

Rest
bebouwde
kom
2,7
2,9
1,5
1,6
2,1
1,9
1,6

1,8
2,0
1,0
1,1
1,3
1,3
1,3

3,0
n.v.t.
1,7
1,9
2,4
2,2
1,9

0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
2,5 – 3%

n.v.t.

n.v.t.

25,1

25,1

2,5 – 3%

n.v.t.

n.v.t.

26,6

26,6

2,5 – 3%

1,4
0,1

1,9
0,1

3,0
0,1

3,4
n.v.t.

2,5 – 3%
0 – 2,5%

0,5

0,5

0,5

n.v.t.

2,5 – 3%

Centrum

Schil
centrum

Buitengebied

0,9
0,5
2,7
3,7
7,3
3,5

1,1
0,5
3,5
4,4
8,0
4,6

Rest
bebouwde
kom
1,3
0,5
3,9
4,8
8,7
5,8

1,1
2,0
4,4
6,3
11,8
n.v.t.
n.v.t.
18,8
n.v.t.

1,4
0,5
3,9
4,9
8,9
9,5

Aandeel oplaadpunten

2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
0 – 2,5%
2,5 – 3%

Aandeel oplaadpunten

Aandeel oplaadpunten

2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
2,5 – 3%
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Bijlage 2: Aanwezigheidspercentages per dagdeel
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Bijlage 3: Fietsparkeernormen
Functie

Wonen, rij of vrijstaand
Wonen, appartement
Kantoorpersoneel
Kantoor bezoekers (baliefunctie)
Winkelcentrum
Supermarkt
Bouwmarkt
Tuincentrum
Fastfood restaurant
Restaurant
Café
Bibliotheek
Bioscoop
Theater
Museum
Fitness
Sporthal (met tribunes)
Sportzaal (zonder tribunes)
Sportveld
Zwembad
Apotheek (bezoekers)
Apotheek (medewerkers)
Gezondheidscentrum (bezoekers)
Gezondheidscentrum (medewerkers)
Ziekenhuis (bezoekers)
Ziekenhuis (medewerkers)
Begraafplaats / Crematorium
Gebedshuis
Basisschool
Middelbare school
ROC

Centrum

Schil
centrum

1,00
0,75
2,00
4,00
2,50
2,70
0,25
0,25
10,00
3,00
7,00
3,00
7,80
24,00
0,90
6,00
2,50
4,00
50,00
28,00
7,00
4,00
1,30
0,40
0,40
0,60
n.v.t.
30,00
5,40
10,50
12,90

1,00
0,75
2,00
4,00
2,50
2,70
0,25
0,25
10,00
3,00
7,00
3,00
4,30
21,00
0,90
3,70
2,50
4,00
50,00
28,00
7,00
4,00
1,30
0,40
0,40
0,60
n.v.t.
30,00
5,40
10,50
12,90

Rest
bebouwde
kom
1,00
0,75
1,50
4,00
2,50
2,70
0,25
0,25
3,50
3,00
7,00
3,00
1,40
18,00
0,90
2,00
2,50
4,00
50,00
28,00
7,00
4,00
1,30
0,40
0,40
0,60
5,00
30,00
5,40
10,50
12,90

Buiten
gebied

Normeenheid

1,00
0,75
0,9
4,00
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,25
2,50
3,00
7,00
3,00
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2,50
4,00
50,00
28,00
n.v.t.
n.v.t.
1,30
0,40
0,40
0,60
5,00
30,00
5,40
10,50
12,90

per kamer
per kamer
per 100 m2 bvo
per balie (minimaal 6,00 bij 1 balie)
per 100 m2 bvo
per 100 m2 bvo
per 100 m2 bvo
per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo / 60 stoelen
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo / 33 stoelen
Per 100 zitplaatsen
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per hectare
Per 100 m2 bvo / bassin
Per vestiging
Per 12 werkplekken
Per 100 m2 bvo / 1,33 behandelkamers
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
Per 100 zitplaatsen
Per 100 zitplaatsen
Per 10 leerlingen
Per 100 m2 bvo
Per 100 m2 bvo
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