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Voorwoord

Zonder parkeren geen business.

Deze uitspraak geeft duidelijk aan wat

het belang van parkeren voor onder-

nemers is. Toch is er geen onderwerp dat

zoveel discussie oproept als het parkeren.

Niet verwonderlijk omdat het bij parkeren bijna

altijd gaat om het zoeken naar een compromis.

Steeds vaker ontbreekt de ruimte en/of het geld om

aan ieders wensen tegemoet te komen. Dat maakt een

zorgvuldige afweging van belangen noodzakelijk. Om

dat goed te kunnen doen is heldere, duidelijke en vooral

objectieve informatie nodig. Niet alleen over de

knelpunten die worden ervaren maar ook over de oplossings-

mogelijkheden.

Deze handleiding is bedoeld om de noodzakelijke objectieve

informatie boven tafel te krijgen. Zij gaat dus meer over de stappen

die daarvoor gezet moeten worden en de vragen die daarvoor gesteld

moeten worden dan over de antwoorden. Dat kan ook niet anders omdat

geen winkelcentrum hetzelfde is.

Het zoeken naar oplossingen is dan ook maatwerk.

Samen komen we eruit.

Paul van Moorsel

Programmateam Centrummanagement

Kamer van Koophandel Brabant
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Hoewel bij het opstellen van dit document de uiterste

zorgvuldigheid betracht is, kunnen aan de inhoud ervan

geen rechten ontleend worden. Kamer van Koophandel

Brabant is daarom niet aansprakelijk voor schade in

welke vorm dan ook, die door het toepassen van de

informatie in dit document zou kunnen ontstaan.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd op

welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Kamer van Koophandel Brabant.

Gebruik van dit document voor commerciële activiteiten

in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk niet toegestaan
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Ondernemers en ondernemersverenigingen worden vaak geconfronteerd met parkeervraag-

stukken. Vaak willen zij meer en gratis parkeerplaatsen (no parking, no business) terwijl de

gemeente het parkeren wil beperken, verplaatsen of betaald parkeren wil invoeren.

Vanuit het Programma Centrummanagement Brabant wil de Kamer van Koophandel Brabant

informatie verschaffen aan lokale centrummanagementorganisaties en ondernemers-

verenigingen over de aanpak van parkeerproblemen in centrumgebieden. Met deze informatie

kunt u op betere wijze gesprekken en onderhandelingen voeren met gemeenten over het

oplossen van parkeerproblemen.

Het inschakelen van expertise is bij parkeervraagstukken verstandig omdat het vrijwel altijd

gaat over complexe problemen. Om inzicht te geven in belangrijke aandachtspunten hebben

wij binnen het thema parkeren onderwerpen benoemd waarover specifieke kennis is gewenst.

Per onderwerp is een checklist opgesteld die u als handvat kunt gebruiken bij gesprekken

met gemeenten.

Voordat oplossingen bedacht worden, is eerst inzicht nodig in de aard van het parkeerprobleem.

Hiervoor kan parkeeronderzoek uitgevoerd worden. Vervolgens moeten de oplossings-

mogelijkheden in beeld gebracht worden. Dit kan zijn realisatie van meer parkeerruimte,

het invoeren van een vorm van parkeerregulering of verbetering van de kwaliteit van parkeer-

locaties. Bij elk onderwerp in het stroomschema gaan wij in op aanleiding en doelstelling,

aandachtspunten en wordt een praktisch voorbeeld gegeven. Niet het antwoord op vragen

staat centraal maar welke vragen moeten gesteld worden om een goed inzicht te krijgen in

de knelpunten en oplossingsmogelijkheden.

Wat te doen als parkeren

een probleem wordt?

Probleemanalyse

Oplossingen

Parkeeronderzoek Wanneer is een parkeeronderzoek nodig en

waar moet u op letten?

Wat is de rol van parkeren bij de concurrentiepositie

en welke aspecten zijn van belang?

Aan welke eisen moet een parkeerlocatie voldoen

wat betreft locatie en bereikbaarheid?

Wanneer en hoe wordt overgegaan op invoering

van blauwe zone of betaald parkeren?

Aan welke eisen moet een parkeerlocatie voldoen

wat betreft inrichting en gebruik?

Wanneer kan een parkeergarage worden gebouwd

en aan welke eisen moet die voldoen?

Wanneer kan gedacht worden aan een transferium

en wat zijn voor- en nadelen?

Welke aspecten zijn van belang bij fietsenstallingen?Fietsparkeren

Transferium

Gebouwde voorziening

Inrichting en gebruik

Parkeerregulering

Ligging en bereikbaarheid

Concurrentieanalyse

Stroomschema - Belangrijke onderwerpen bij parkeerproblematiek in centrumgebieden

Inleiding
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Parkeeronderzoek

Parkeren in een winkelgebied wekt vaak irritatie bij consumenten en ondernemers. Klachten va-

riëren van volle of onvindbare parkeerterreinen, te hoge parkeertarieven, het ontbreken van mo-

gelijkheden om achteraf te betalen en foutparkeerders. Als sprake is van een parkeerprobleem in

een winkelgebied kan een parkeeronderzoek op objectieve wijze inzicht geven in de huidige par-

keersituatie. Hoe vol staan de parkeerlocaties, wie staan er geparkeerd (kort- of langparkeerders),

welke plekken en momenten van de week zijn het drukst, zijn de parkeerlocaties gebruiksvrien-

delijk? Met de uitkomsten kunt u bepalen of en welke actie noodzakelijk is.

Voor het vaststellen van de parkeerdruk in de huidige situatie is een kwantitatief parkeeronder-

zoek nodig. Hierbij worden tellingen uitgevoerd. Voor inzicht in meer kwalitatieve aspecten van

het parkeren is een bezoekersenquête nodig. Bij het bepalen van een toekomstige parkeerbe-

hoefte bij uitbreiding van het woning- en/of voorzieningenaanbod kan gebruik gemaakt worden

van parkeerkencijfers.

Aanleiding en doelstelling
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Aandachtspunten

De parkeerdruk in een winkelgebied wordt bepaald door de mate waarin de beschikbare parkeer-

plaatsen bezet worden (bezettingsgraad). Dit kan vastgesteld worden via kwantitatief parkeeron-

derzoek. Bij de uitvoering van dergelijk onderzoek zijn de volgende aandachtspunten van belang.

Onderwerp

Bepalen grens onder-

zoeksgebied

Bepalen capaciteit

Meten parkeerdruk

Trekken van conclusies

Aandachtspunten

Worden alleen parkeerlocaties meegerekend die daad-

werkelijk een functie hebben voor het winkelgebied?

Welke uitgangspunten worden hierbij gehanteerd?

Wordt onderscheid gemaakt in verschillende deelgebieden?

Wordt onderscheid gemaakt in gebieden met een

verschillend parkeerregime?

Worden alle bruikbare, voor het publiek toegankelijke

parkeervakken per deelgebied meegerekend?

Worden ook parkeervakken op particulier terrein mee-

gerekend (zoals op terrein van supermarkt)?

Wordt rekening gehouden met invalidenparkeerplaatsen?

Worden ook tijdelijk onbruikbare parkeervakken

meegenomen?

Van welk aantal wordt bij het ontbreken van vakindeling

uitgegaan (feitelijke of theoretisch capaciteit)?

Welke afmetingen per parkeervak worden gebruikt?

Wordt ook het aantal geparkeerde voertuigen buiten de

parkeervakken meegeteld en apart geregistreerd?

Wordt rekening gehouden met de extra vraag opgeroepen

door de aanwezigheid van bijzondere functie in het

centrum zoals een kerk, een bioscoop een zalencentrum?

Hoe is de parkeerdruk tijdens evenementen?

Zijn er speciale voorzieningen nodig?

Wordt op verschillende momenten van de dag gemeten?

Zijn de meetmomenten voldoende representatief?

Wordt op de drukste momenten van de week geteld?

Wordt de telling minstens één keer herhaald op

dezelfde dagen in een andere week?

Worden langparkeerders (bewoners, werknemers,

ondernemers) apart geteld?

Wordt een realistische bezettingsgraad gehanteerd voor

het bepalen van te hoge parkeerdruk?

Wordt rekening gehouden met de tijdsduur van

eventuele knelpunten?

Worden conclusies getrokken over de parkeerdruk

per deelgebied?

Worden conclusies getrokken over de parkeerdruk op

locaties met een verschillend regime?

Worden conclusies getrokken over het verschil

tussen kort- en langparkeerders?

Aanvullende informatie

Niet elke parkeerplaats vormt een reële

optie. Of daarvan sprake is wordt onder

meer bepaald door de afstand.

Bijvoorbeeld naar aanrijroute om zoek-

verkeer zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijvoorbeeld betaald parkeren, blauwe

zone, vergunninghouders, overig.

Langsparkeervak 5,5 m

Haaksparkeervak 2m

Schuinparkeervak 3m

Inventariseer aantal momenten waarop

extra parkeerdruk veroorzaakt wordt en

de omvang daarvan.

Inventarisatie van aantal evenementen

en inschatting parkeerdruk.

Bij voorkeur ieder uur.

Geen vakantie/feestdag of extreme

weersomstandigheden.

Bijvoorbeeld marktdag, zaterdag,

koopavond.

Op ieder telmoment noteren van

kentekens.

Een terrein is vol bij een bezetting van 85%.

Dan ontstaan knelpunten en zoekverkeer.

Korte piekmomenten kunnen acceptabel

zijn.
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Kwalitatief onderzoek

Om inzicht te krijgen in de beleving van parkeren door bezoekers in een winkelgebied, kan

een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij worden passanten gevraagd naar een

beoordeling van de gebruikte parkeerlocatie op verschillende aspecten. Dergelijk onderzoek

kan een onderdeel zijn van een integrale bezoekersenquête, waarin ook andere aspecten van

het winkelgebied aan de orde komen. Denk aan de diversiteit en kwaliteit van het voorzieningen-

aanbod, inrichting van de openbare ruimte en sfeer.

Onderwerp

Benodigde capaciteit

Aandachtspunten

Wordt rekening gehouden met de

verstedelijkingsgraad?

Wordt rekening gehouden met de ligging

en het type winkelgebied?

Wordt rekening gehouden met het type

winkelaanbod?

Wordt rekening gehouden met andere

functies zoals woningen en kantoren?

Wordt rekening gehouden met het

mogelijke dubbelgebruik van parkeer-

terreinen op verschillende momenten?

Aanvullende informatie

In verstedelijkte gebieden is de parkeerbehoefte per 100 m2

doorgaans kleiner dan in minder verstedelijkte gebieden.

Bij grote perifere centra is de parkeerbehoefte groter dan

in hoofd- en wijkcentra door de autoafhankelijkheid.

Voor boodschappenwinkels is de parkeerbehoefte

wat groter dan voor recreatieve winkels.

Voor elke functies bestaan andere parkeernormen.

Deel van parkeerterrein kan voor meer functies gebruikt

worden (overdag door bezoekers en ‘s avonds door

bewoners)

Parkeerkencijfers

Het hierboven genoemde kwantitatieve en kwalitatieve parkeeronderzoek wordt meestal ingezet

om gegevens te verzamelen over een bestaande parkeersituatie. Bij nieuwbouwsituaties gebruiken

gemeenten meestal kencijfers van het CROW. Aan de hand van dergelijke parkeerkencijfers

kan de theoretische (toekomstige) parkeervraag worden bepaald. Deze kencijfers variëren van

2,5 tot 8,5 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo winkeloppervlak en zijn afhankelijk van verschillende

aspecten.

Onderwerp

Vraagstellingen

Representativiteit

Aandachtspunten

Gaan de onderzoekvragen in op de verschillende aspecten van

parkeren zoals capaciteit, bereikbaarheid, vindbaarheid, ligging,

inrichting en regime?

Worden vragen gesteld over het parkeren bij concurrerende centra?

Zijn de onderzoeksvragen niet suggestief maar neutraal van aard?

Worden voldoende respondenten ondervraagd voor een

representatief beeld?

Worden op voldoende verschillende locaties respondenten

ondervraagd?

Wordt op voldoende verschillende momenten respondenten

ondervraagd?

Aanvullende informatie

400 respondenten in één week

geeft een representatief beeld.
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Parkeeronderzoek centrum Reusel

In 2005 is als voorbereiding op het centrumplan Reusel een globale

theoretische doorrekening gemaakt van de parkeerbalans in het

centrum. Uit deze berekening op basis van parkeerkencijfers bleek dat

de parkeercapaciteit in het centrum ook in de toekomst voldoende

zou moeten zijn. Toch gaven gebruikers en winkeliers aan parkeer-

problemen te ervaren. De problemen zouden betrekking hebben op

de capaciteit en de duidelijkheid van de parkeerverwijzing. Naar aan-

leiding daarvan is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitge-

voerd. Hieruit kwam naar voren dat de capaciteit voor kortparkeerders

voldoende was, maar dat een groot deel van de plaatsen door werken-

den (langparkeerders) werd bezet (20-30%). Daarnaast gaf 20% van

de parkeerders aan de parkeerverwijzing onvoldoende te vinden en

eenderde had moeite met het vinden van een plaats.

Om de knelpunten weg te nemen, is de parkeerverwijzing aangepast.

Daarnaast is de winkeliersvereniging erop gewezen dat zij een deel

van het probleem zelf veroorzaken, doordat zij de parkeerplaatsen

in het centrum voor een deel zelf bezetten. Hierover zijn nadere af-

spraken gemaakt. Om na te gaan of de uitgevoerde maatregelen effect

hebben gehad, heeft in 2008 een evaluatie plaatsgevonden via een

kwantitatief onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat in principe nog

steeds voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn in het centrum.

Door de warenmarkt is de parkeerdruk op vrijdag wel hoog. Er is

echter te weinig fysieke ruimte voor uitbreiding van de capaciteit.

Er kan uitgeweken worden naar omliggende straten.

Vo
o
rb
ee
ld
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Concurrentieanalyse

Naast een compleet winkelaanbod, aantrekkelijke sfeer en uitstraling en een goed horeca-

aanbod zijn goede parkeervoorzieningen een belangrijk aspect bij de concurrentie tussen winkel-

gebieden. Goede parkeergelegenheid draagt bij aan het gemak van winkelbezoek en is bij consu-

menten belangrijk in de afweging tussen verschillende winkelgebieden die aansluiten bij het op

dat moment gewenste bezoekmotief. Om de concurrentiepositie van een winkelgebied te bepalen

is ook een analyse van de parkeermogelijkheden bij concurrerende winkelgebieden van belang.

Hierdoor krijgt u inzicht in de parkeersituatie bij de buren en kunt u daarop inspelen. Als u betere

parkeermogelijkheden hebt dan andere winkelgebieden kan dat een belangrijk concurrentie-

voordeel zijn, al begint het altijd met een goed winkelaanbod.

Aandachtspunten

Bij de analyse van de parkeervoorzieningen in winkelcentra in de omgeving is het gewenst via

een korte analyse inzicht te krijgen in de parkeermogelijkheden bij concurrenten. Eerst moet u

vaststellen wat concurrerende winkelgebieden zijn. Vervolgens zijn enkele aspecten van belang.

Aanleiding en doelstelling

Scoort uw winkelgebied op een of meerdere aspecten slechter dan die van uw concurrenten,

dan is actie gewenst. Er kan gestreefd worden naar verbetering van de parkeersituatie zodat het

minstens even goed is als bij de concurrent, maar liever beter.

Onderwerp

Vaststellen concurrenten

Vergelijkingsaspecten

Aandachtspunten

Is het bezoekmotief van concurrerende winkel-

gebieden vergelijkbaar?

Is het voorzieningenaanbod vergelijkbaar?

Is een vergelijking gemaakt van de bestaande

parkeercapaciteit en parkeerdruk?

Is een vergelijking gemaakt van de vindbaarheid

van parkeerlocaties?

Is vergelijking gemaakt van de ligging van de parkeer-

locaties ten opzichte van het winkelgebied?

Is een vergelijking gemaakt van het parkeertarief

in relatie tot het winkelaanbod?

Aanvullende informatie

Boodschappen doen, recreatief winkelen

of doelgericht bezoek.

Soort winkels en totaal winkeloppervlak.
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Concurrentieanalyse centrum Veldhoven

Het winkelaanbod in het centrum van Veldhoven bestaat uit

boodschappenwinkels, waaronder twee grote supermarkten, en

recreatieve winkels. Het concurreert zowel met de binnenstad

van Eindhoven als de kleinere wijk- en dorpscentra in de om-

geving. Omdat Veldhoven centrum een minder omvangrijk en

aantrekkelijk recreatief aanbod heeft dan de binnenstad van

Eindhoven, kan makkelijk parkeren een belangrijk concurrentie-

voordeel zijn. Een aantal jaar geleden is onder het winkelgebied

een forse parkeergarage aangelegd met een behoorlijke capaci-

teit. Hierdoor is het centrum van Veldhoven goed bereikbaar

met de auto. In Eindhoven is dat een stuk ingewikkelder.

Wel is ook in Veldhoven betaald parkeren ingevoerd maar door-

dat het tarief een stuk lager ligt (1 euro per uur) dan in Eindhoven

(2 á 2,5 euro per uur) blijft het parkeren een belangrijk concur-

rentievoordeel. Ten opzichte van de dorps- en wijkcentra in de

omgeving, waar sprake is van gratis parkeren, scoort Veldhoven

wat betreft parkeren wat minder goed. Dit wordt voor een groot

deel gecompenseerd doordat het (boodschappen)aanbod wat

ruimer is dan in de kleinere centra.

Vo
o
rb
ee
ld



Ligging en bereikbaarheid

Voldoende parkeergelegenheid is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van uw winkel-

centrum. Echter niet alleen de capaciteit is van belang. Ook de bereikbaarheid en ligging van een

parkeerlocatie dragen bij aan goede parkeervoorzieningen. Als er wel voldoende parkeerplaatsen

aanwezig zijn, maar ze zijn erg lastig te bereiken of liggen te ver van de winkels, dan is dat niet

aantrekkelijk voor de consument. Bij het zoeken naar oplossingen moet u hiermee rekening

houden. Ook bij het creëren van nieuwe capaciteit is het van belang rekening te houden met

bereikbaarheid en ligging van de parkeerlocaties.

Aandachtspunten

Onderwerp

Bereikbaarheid

Ligging

Aandachtspunten

Is een parkeerlocatie direct vanaf een

ontsluitingsweg te bereiken?

Is sprake van een heldere parkeerrouting en

een duidelijke (dynamische) bewegwijzering?

Maakt het parkeren onderdeel uit van een inte-

graal verkeer- en vervoersplan van de gemeente?

Is sprake van enkele grotere parkeerterreinen

of van veel verspreide en kleinere locaties?

Is de parkeerlocatie voldoende dicht bij het

winkelgebied gelegen?

Aanvullende informatie

Wat een ontsluitingsweg is, is mede afhankelijk

van verzorgingspositie.

Dynamische verwijzing voorkomt zoekverkeer

(in grotere centra).

Een goede spreiding van parkeren is belangrijk.

Te veel versnippering van parkeren kan leiden tot

verwarring.

Bij recreatief winkelen kan de afstand langer zijn (max.

500 m) dan bij boodschappen doen (max. 100 m).

Aanleiding en doelstelling

10 | Checklist Parkeren centrumgebieden
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Parkeerterreinen en -routing centrum Uden

Het winkelgebied in het centrum van Uden bestaat uit

grofweg de Marktstraat, Markt, Sacramentsweg, Galerij,

Brabantplein en Promenade. Van oudsher zijn de belang-

rijkste parkeerlocaties gelegen op de Markt en het Mon-

driaanplein. Deze parkeerterreinen liggen in het winkel-

gebied en zijn vanaf de centrumring goed te bereiken.

Om de parkeercapaciteit uit te breiden is in 1998, als

onderdeel van het project Brabantplein, een extra grote

parkeergarage gebouwd. Bij de bouw is rekening gehou-

den met de ligging en bereikbaarheid.

Vanaf de garage zijn de winkels aan het Brabantplein en

Galerij direct te bereiken. Bovendien sluit de garage direct

aan op de centrumring en is daarmee uitstekend bereik-

baar. Er zijn plannen voor een dynamisch parkeersysteem.

Op borden wordt aangegeven waar en hoeveel parkeer-

plaatsen er beschikbaar zijn. Dit om onnodig rondrijden te

voorkomen.



Parkeerregulering

De afgelopen jaren is de automobiliteit sterk gestegen en daarmee de behoefte aan parkeren.

In grote centrumgebieden is de druk op parkeerlocaties fors toegenomen. Er komen steeds

meer auto’s voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Om de druk te verlagen is op veel

plaatsen overgegaan op betaald parkeren. Dit kan een positief effect hebben op de bereikbaar-

heid van uw centrumgebied en de kans op een vrije parkeerplaats op een gunstig gelegen par-

keerterrein vergroten. Hoewel mensen liever niet betalen voor parkeren, geldt in grote mate

“liever een betaalde parkeerplaats dan een volle parkeerplaats”. Afhankelijk van de kwaliteit

van het winkelaanbod, het bezoekmotief en de verblijfsduur is betaald parkeren of blauwe

zone acceptabel voor bezoekers. De vraag is wanneer invoering van betaald parkeren een op-

lossing kan zijn en wanneer consumenten hierdoor wegblijven.

In kleinere centra is vaak sprake van gratis parkeren. Vaak is er nog voldoende ruimte maar

soms is het ook een bewuste keuze om de concurrentiepositie niet te verslechteren. Alleen als

de parkeerdruk zo hoog is dat het economisch functioneren eronder leidt en het niet mogelijk

of te duur is om de parkeercapaciteit in het centrum uit te breiden, kan gekozen worden voor re-

gulering. Lang niet altijd hoeft gekozen te worden voor betaald parkeren. Vaak is ook de invoe-

ring van een parkeerschijfzone een optie. De keuze hiervoor is mede afhankelijk van de aard en

omvang van het winkelgebied. Bij invoering van parkeerregulering is het van belang dat op een

andere plaats voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt voor langparkeerders (ondernemers, per-

soneel en bewoners).

Mogelijkheden

Als uit kwantitatief parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in uw winkelgebied te hoog is,

zijn twee oplossingen mogelijk. Ten eerste kunt u kijken naar mogelijkheden voor de aanleg

van nieuwe parkeerplaatsen. Als er geen geschikte locaties zijn voor nieuwe parkeercapaciteit,

dan kan overgegaan worden op parkeerregulering. Er zijn twee vormen van parkeerregulering.

• Parkeerschijfzone: parkeren voor iedereen, met een parkeerduurbeperking.

• Betaald parkeren: parkeren voor iedereen, tegen betaling naar gebruiksduur.

Afweging

In onderstaand schema is globaal aangegeven wanneer betaald parkeren in aanmerking komt

en waneer invoering van een blauwe zone meer voor de hand ligt. Bij de afweging is uiteraard

ook de politiek-bestuurlijke situatie van groot belang.

Aanleiding en doelstelling

Aandachtspunten

Is het winkelgebied groter dan

15.000 m2 wvo?

Ja

Is recreatief winkelen een belangrijk

bezoekmotief van het winkelgebied?

Ja

Is sprake van betaald parkeren

bij concurrenten?

Ja

Betaald parkeren is optie.

Nee

Nee

Nee

Bij voorkeur geen

betaald parkeren.

Parkeerschijfzone

is een optie.

12 | Checklist Parkeren centrumgebieden
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Betaald parkeren

Bij de invoering van betaald parkeren zijn diverse aspecten van belang:

- tariefbepaling,

- betalingswijze,

- uitvoerbaarheid en

- besteding van opbrengsten.

Onderwerp

Hoogte tarief

Betaling

Uitvoerbaarheid

Opbrengsten

Aandachtspunten

Is het tarief passend bij de functie van het

winkelgebied?

Is er sprake van differentiatie van het tarief naar locatie?

Is het tarief vergelijkbaar met het tarief in

concurrerende winkelcentra?

Is de hoogte van het tarief passend bij de doelstelling?

Is sprake van vooraf of achteraf betalen?

Op wat voor manier vindt handhaving plaats?

Is gekeken naar invoering van nieuwe alternatieve

betalingsmogelijkheden?

Is de parkeerregulering voldoende helder en duidelijk

(aangegeven) voor de bezoeker?

Is de parkeerregulering praktisch en in financiële zin

uitvoerbaar?

Is er voldoende draagvlak bij betrokkenen voor

invoering van betaald parkeren?

Wordt rekening gehouden met de invloed van invoe-

ring van betaald parkeren op omliggende wijken?

Worden de opbrengsten van parkeerlocaties in

particulier bezit, ingezet voor beheer en onderhoud?

Worden de opbrengsten van parkeerlocaties in gemeen-

telijk bezit, ingezet voor flankerende maatregelen en/

of ontwikkeling van het winkelgebied?

Aanvullende informatie

Afhankelijk van het bezoekmotief en

verblijfsduur kan het tarief verschillen.

Hoe centraler de locatie, hoe hoger het tarief.

Een te hoog tarief kan aanleiding zijn om voor

een concurrerend winkelgebied te kiezen.

Bij regulering is een laag tarief gewenst,

bij winstmaximalisatie een hoog tarief.

Achteraf betalen heeft voorkeur, maar er

is wel fysieke begrenzing nodig.

Bij vooraf betalen (straat, onafgesloten

terrein) is handhaving nodig. Bij garage

en terrein met slagboom niet.

Chipkaart, sms parkeren.

Door parkeren voor vergunninghouders

kan uitwijkgedrag in omliggende wijken

voorkomen worden.



Parkeerschijfzone

Bij invoering van een parkeerschijfzone (blauwe zone) zijn aspecten van belang zoals bepaling

van de maximale parkeerduur, het gebruiksgemak voor de consument en de uitvoerbaarheid.

Onderwerp

Tijdsduur

Uitvoerbaarheid

Aandachtspunten

Is de maximale parkeerduur passend bij de functie van het

winkelgebied?

Is er sprake van differentiatie van de parkeerduur naar locatie?

Is de maximale parkeerduur vergelijkbaar met de parkeerduur

in concurrerende winkelcentra?

Is de blauwe zone voldoende helder en duidelijk (aangegeven)

voor de bezoeker?

Is de blauwe zone praktisch uitvoerbaar?

Is er voldoende draagvlak bij betrokkenen voor invoering van

een blauwe zone?

Wordt net buiten de blauwe zone parkeren voor vergunning-

houders ingevoerd?

Kan de gemeente gebruik maken van bijzondere opsporings-

ambtenaren bij toezicht en handhaving?

Aanvullende informatie

Hoe groter de recreatieve functie,

hoe langer de parkeerduur.

Hoe centraler de locatie, hoe korter

de maximale parkeerduur.

Hierdoor wordt uitwijkgedrag voor-

komen.

Hierdoor kunnen de kosten voor toe-

zicht beperkt blijven.
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Betaald parkeren of blauwe zone centrum Best

Het centrum van Best bestaat momenteel uit circa 13.000 m2 wvo.

Er is sprake van een blauwe zone waar maximaal 2 uur geparkeerd

mag worden. Er bestaan concrete plannen voor forse uitbreiding

van het winkelaanbod met circa 10.000 m2 wvo. Onderdeel van de

plannen is de bouw van een parkeergarage. Er is momenteel een

discussie gaande of parallel aan de centrumplannen betaald

parkeren ingevoerd moet worden. De inkomsten kunnen nodig

zijn om de bouw van de parkeergarage te kunnen bekostigen.

De vraag is echter of betaald parkeren niet te veel klanten weg zal

jagen naar winkelcentra in de omgeving. Bovendien ligt het uit-

wijkgedrag van bezoekers naar omliggende gebieden op de loer.

Invoering van vergunningparkeren net buiten het centrum is dan

wel gewenst.

Vo
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Inrichting en gebruik

Goede parkeervoorzieningen in een winkelgebied moeten aan een aantal eisen voldoen. Naast

voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid, is de inrichting en het gebruiksgemak

van de parkeerlocatie zelf belangrijk. Het parkeerterrein is de eerste plek waar veel bezoekers het

centrumgebied ervaren. Een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk parkeerterrein draagt dan ook in

grote mate bij aan de beleving en het imago van uw centrumgebied. De bezoeker moet zich wel-

kom voelen als hij een parkeerlocatie gebruikt en als vanzelf naar het winkelgebied geleid wor-

den.

Aandachtspunten

Bij de inrichting van een parkeerlocatie in een centrumgebied zijn aspecten als het gebruiksge-

mak, veiligheid en goede looproutes van belang.

Aanleiding en doelstelling

Onderwerp

Gebruiksgemak

Veiligheid

Looproute

Alternatieve inkomsten

Aandachtspunten

Zijn er voldoende ingangen in relatie tot de parkeercapaciteit

voor een goede doorstroming?

Is sprake van een duidelijke interne routing op het parkeer-

terrein?

Is er voldoende ruimte voor het draaien en keren van auto’s?

Is er voldoende ruimte voor voetgangers (verkeersveiligheid)?

Is er voldoende sociale veiligheid?

Is er sprake van bewaking van geparkeerde auto’s?

Zijn de looproutes richting het primaire bezoekdoel

niet te lang?

Zijn de looproutes richting het winkelgebied voldoende

attractief?

Zijn er extra opbrengsten mogelijk door het faciliteren

van reclame-uitingen?

Kunnen lokale ondernemers gebruik maken van de

reclamemogelijkheden?

Kunnen alternatieve inkomsten gegenereerd worden

door alternatief gebruik van een parkeerlocatie?

Aanvullende informatie

Hoe groter de capaciteit, hoe hoger

het aantal ingangen om files te voor-

komen.

Zo dicht mogelijk bij doelgericht be-

zoek (supermarkt of witgoedwinkel).

Max. loopafstand bij recreatieve

centra 500m.

Publieksfuncties, openbare ruimte,

schoon, bewegwijzering, veiligheid.

Bijvoorbeeld warenmarkt of feesten.
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Inrichting parkeerterrein Rosada Factory Outlet

Enkele jaren geleden is Rosada Factory Outlet in Roosendaal ont-

wikkeld met een winkelaanbod van zo’n 15.000 m2 wvo in vooral

mode. Omdat het winkelgebied op een perifere locatie ligt vlakbij

de snelwegen A58 en A17, waren goede parkeervoorzieningen een

belangrijk onderdeel. Er is daarom veel aandacht besteed aan het

parkeerterrein. Er is sprake van een duidelijke belijning, er is vol-

doende ruimte voor draaien en keren en er zijn drempels aange-

legd. Daarnaast zijn de winkels vanaf het parkeerterrein zichtbaar,

is de loopafstand kort en aantrekkelijk door het bruggetje over een

waterpartij.
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Gebouwde parkeervoorziening

Als de parkeerdruk in een winkelgebied te hoog wordt, is uitbreiding van de parkeercapaciteit ge-

wenst. Met name in grotere centrumgebieden is hiervoor vaak beperkte fysieke ruimte te vinden.

Een gebouwde parkeervoorziening kan dan de oplossing zijn. Ook in kleinere

(boodschappen)centra wordt steeds vaker gekozen voor parkeren op +1 of -1 niveau. Er zijn meer-

dere vormen:

o parkeren op het dak van een gebouw;

o parkeren in de kelder van een gebouw;

o gebouw primair voor parkeren (parkeergarage).

Afhankelijk van de grootte en type van het winkelgebied kan gekozen worden voor een bepaalde

vorm van gebouwde parkeervoorziening. Dit heeft voor een groot deel te maken met de verwachte

kosten en opbrengsten. De kosten voor een gebouwde parkeervoorziening zijn hoog en moeten

op een of andere manier terug worden verdiend. Dit kan door de bezoeker te laten betalen voor

het gebruik van de voorziening. In grotere recreatieve centra is dit een mogelijkheid. Als betaald

parkeren naar verwachting zorgt voor een daling van het bezoekersaantal, moet gezocht worden

naar een andere financieringswijze. Realisatie in combinatie met andere functies kan dan uit-

komst bieden. De opbrengsten van verkoop/verhuur van vastgoedobjecten kan gebruikt worden

voor de financiering van de parkeergarage. Zo kan realisatie van een supermarkt in combinatie

met een gratis parkeerkelder in een boodschappencentrum een goede en betaalbare oplossing

zijn.

Aandachtspunten

Aanleiding en doelstelling

Onderwerp

Gebruiksgemak

Inpassing

Aandachtspunten

Zijn de parkeervakken voldoende ruim?

Is er voldoende ruimte voor draaien en keren van auto’s

(makkelijke bochten)?

Is het stijgpunt voor bezoekers aan het winkelcentrum op

een aantrekkelijke centrale locatie gelegen?

Is de interne bewegwijzering helder en duidelijk?

Zijn de betaalautomaten gebruiksvriendelijk?

Is er sprake van achteraf betaling en van ‘real time' parking’?

Is sprake van voldoende luchtventilatie?

Zijn er toiletten aanwezig?

Is de garage licht genoeg en is sprake van een

voldoende veilig gevoel?

Is het gebouw stedenbouwkundig goed ingepast in de omgeving?

Blijft de geluids- en verkeersoverlast voor de omgeving beperkt?

Aanvullende informatie

Minimaal 2,25 meter breed.

Soms moet per heel uur betaald

worden zodat de gebruiker veelal

meer betaalt dan de werkelijke

parkeertijd.
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Parkeergarage centrum Etten-Leur

In Etten-Leur is in combinatie met een herontwikkeling van het centrum, een grote

parkeergarage onder het winkelgebied aangelegd met maar liefst 1.000 parkeerplaatsen.

Vrijwel alle parkeercapaciteit voor het centrum is er gelegen. Er zijn twee ingangen aan

de west- en oostkant en daarmee is er een erg heldere parkeerrouting ontstaan. Voor

een bezoek aan het centrum van Etten-Leur kan op één goed bereikbare locatie worden

geparkeerd, direct onder het winkelgebied. Hierdoor wordt de parkeergarage vanaf het

maaiveld nauwelijks ervaren, terwijl het winkelgebied op korte loopafstand ligt. Er zijn

vijf verspreid gelegen stijgpunten aanwezig waarmee met trappen, liften en rolpaden

het bovenliggende winkelgebied bereikt kan worden. De garage is gebruiksvriendelijk

door de ruime opzet, goede bewegwijzering en achteraf betalen. De gemeente Etten-

Leur is eigenaar van de parkeergarage en int de opbrengsten (1,10 per uur).

Vo
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Transferium

De automobiliteit is de laatste jaren fors toegenomen en daarmee ook de druk op de binnensteden

in ons land. Met name de grotere binnensteden hebben in toenemende mate te maken met ruimte-

gebrek aan de ene kant en toenemende vraag naar parkeerruimte aan de andere kant. Om de capa-

citeit te vergroten zijn veel parkeergarages gebouwd. Daarnaast wordt via betaald parkeren

geprobeerd de druk op parkeerruimte te verlagen. Echter, in sommige binnensteden blijft de druk

op parkeerplaatsen te hoog. Er wordt gezocht naar fysieke ruimte voor parkeerplaatsen buiten de

binnenstad. In toenemende mate worden transferia ingezet. Dit zijn grootschalige parkeervoorzie-

ningen aan de rand van de stad, met de binnenstad verbonden door een snelle openbaar vervoers-

verbinding.

Op sommige locaties is het invoeren van transferia succesvol gebleken. Consumenten gebruiken

het op grote schaal en daarmee wordt de verkeersdruk op de binnenstad zelf lager. In andere geval-

len worden transferia maar matig gebruikt.

Aandachtspunten

Indien wordt gekozen voor de aanleg van transferia om de binnenstad beter bereikbaar te maken,

zijn aspecten als een goede ligging, voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van parke-

ren in de binnenstad en een goede openbaar vervoersverbinding essentieel.

Aanleiding en doelstelling

Onderwerp

Ligging

Onderscheidend

vermogen

Verbinding

Aandachtspunten

Is het transferium direct vanaf een belangrijke regionale

hoofdroute(s) bereikbaar?

Ligt het transferium nabij het achterland waar veel

(potentiële) bezoekers vandaan komen?

Wordt het transferium logisch en helder aangegeven?

Is de parkeercapaciteit voldoende onderscheidend van

de capaciteit in het centrum?

Is het tarief voldoende onderscheidend van het tarief in

de binnenstad?

Is het tarief aan de verblijfsduur gebonden of wordt

één vast bedrag in rekening gebracht?

Is er voldoende (sociale) veiligheid en bewaking?

Is sprake van voldoende comfort tijdens het vervoer naar

het winkelgebied?

Is sprake van een snelle verbinding met het winkelgebied?

Wordt de bezoeker op een aantrekkelijke en centrale

locatie in de binnenstad afgezet?

Is sprake van een hoogfrequente verbinding tussen

binnenstad en transferium?

Aanvullende informatie

Op elke moment voldoende vrije plaat-

sen (als voordeel boven de binnenstad).

Tarief in transferium moet (fors) lager zijn

dan de in de binnenstad.

Bij voorkeur een vast bedrag (als voor-

deel boven de binnenstad).

Voldoende zitplaatsen.

De reistijd moet bij voorkeur niet langer

zijn dan die via de auto naar de binnen-

stad.

Bij voorkeur ieder kwartier.
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Transferia binnenstad ‘s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch zijn aan de rand van de stad drie transferia

aanwezig (noordoost-, zuidoost en westkant). Het gebruik ervan

is sinds 2000 behoorlijk toegenomen en daarmee een succes

gebleken. Circa 10% van het totale aantal bezoekers aan de bin-

nenstad maakt er gebruik van. Dit heeft geleid tot minder auto-

verkeer in de binnenstad zelf. Het succes heeft voor een groot

deel te maken met de goede spreiding en ligging van de trans-

feria. Bezoekers uit de regio worden vanuit alle windrichtingen

opgevangen op goed bereikbare en bewegwijzerde parkeerter-

reinen. Daarnaast is het gebruik erg goedkoop ten opzichte van

parkeren in de binnenstad. Bovendien is sprake van een snelle

hoogfrequente pendelbusverbinding van en naar de binnen-

stad. Dit maakt het transferium een aantrekkelijk alternatief

voor bezoekers uit de regio.
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Fietsparkeren

Naast de auto is de fiets een veel gebruikt vervoermiddel om naar een winkelgebied te gaan. Met

name consumenten uit de eigen kern komen veelal met de fiets en dit aantal neemt toe. Goede

fietsenstallingen worden echter nog wel eens vergeten. Bezoekers stallen hun fiets graag voor de

deur van de winkel (voordeel t.o.v. de auto) maar door te weinig of gebrek aan stallingen leidt dit

vaak tot een rommelig straatbeeld. Dit kan weer irritatie opleveren bij passanten.

Het is de moeite waard om voldoende goede fietsenstallingen te realiseren en het de fietsgebrui-

ker zo makkelijk mogelijk te maken. Voor een winkelcentrum kan hoog fietsgebruik een voordeel

zijn omdat hierdoor meer parkeercapaciteit overblijft voor bezoekers die genoodzaakt zijn met de

auto te komen (bezoekers van buiten de gemeente, bevoorrading, dienstverleners). Als deze

fietsgebruikers met de auto zouden komen, kan een parkeerprobleem ontstaan. Daarnaast zorgt

het fietsgebruik voor een prettiger verblijfsklimaat en minder luchtverontreiniging en stank.

Aandachtspunten

Aanleiding en doelstelling

Onderwerp

Capaciteit

Ligging

Gebruiksgemak

Aandachtspunten

Zijn er in het winkelgebied als geheel voldoende fietsen-

stallingen in relatie tot het voorzieningenaanbod?

Is in elk deelgebied sprake van voldoende capaciteit?

Zijn de fietsenstallingen gelegen nabij een aanfietsroute?

Zijn de fietsenstallingen gelegen nabij potentiële

bestemmingen (winkels en andere voorzieningen)?

Is vanaf elke aanfietsroute een mogelijkheid voor

fietsparkeren?

Is sprake van voldoende sociale en verkeersveiligheid in

en rond de stallingen?

Bestaat de mogelijkheid voor het vastzetten van de fiets

(aan de stalling)?

Zijn er ook bewaakte fietsenstallingen aanwezig?

Is voldoende ruimte voor manoeuvres met de fiets?

Is de kwaliteit van de stallingen zelf goed zodat de kans

op schade aan de fiets beperkt blijft?

Aanvullende informatie

Hoe meer winkeloppervlak,

hoe meer stallingen nodig.

Een goede spreiding is essentieel.

Bijvoorbeeld windstreken.
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Fietsbeleid binnenstad Breda

De gemeente Breda wil het fietsgebruik naar de binnenstad

stimuleren. Goede voorzieningen zijn noodzakelijk om het fiets-

gebruik te faciliteren en inwoners te verleiden tot meer gebruik

van de fiets.

Er zijn momenteel, verspreid rondom de binnenstad, drie

bewaakte stallingen bij de drukste routes naar het winkelgebied

(Nieuwstraat, Oude Vest, Haven). Om te bepalen of de stallingen

goed functioneren, heeft de gemeente Breda een klanttevreden-

heidsonderzoek gehouden. Hieruit is gebleken dat gebruikers

over het algemeen tevreden zijn over de ligging, bereikbaar-

heid, openingstijden en personeel. Minder tevreden zijn ze

over het gebruiksgemak van de stallingen zelf en de sociale en

verkeersveiligheid. Naar aanleiding hiervan wordt ingezet op

ruimere stallingen.

Ondanks dat de bewaakte stallingen over het algemeen goed

functioneren, is in het winkelgebied sprake van veel overlast

door kriskras geparkeerde fietsen. De gemeente zit met een

dilemma. Enerzijds wil ze overlast zoveel mogelijk beperken.

Anderzijds zet ze in op het stimuleren van het fietsgebruik naar

de binnenstad. De aanpak van de overlast kan alleen werken in

combinatie met voldoende bewaakte en vrije stallingplaatsen.

De gemeente Breda probeert dit te realiseren door aan de ene

kant op te treden tegen fout geparkeerde fietsen die leiden tot

hinder en onveilige situaties, en aan de andere kant op korte

termijn extra plaatsen te realiseren. Er wordt gewerkt aan de

realisatie van twee nieuwe fietsenstallingen bij het Chasséveld

en de Concordiastraat.
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CENTRUM

De Kamer van Koophandel Brabant vindt goed functionerende dorps- en stadscentra

belangrijk voor het lokale en regionale woon- en werkklimaat. Daarom helpen wij u

graag met het opstarten en/of verder professionaliseren van centrummanagement

in uw (winkel)centrumgebied. Wij ontwikkelden hiervoor het 4-jarig programma

Centrummanagement Brabant.

Binnen dit programma werken wij samen met MKB Brabant, Hoofdbedrijfschap

Detailhandel en het Platform Binnenstadsmanagement.

Wij ondersteunen u door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring. Daarnaast

bieden wij u specialistische ondersteuning en een financiële tegemoetkoming uit

onze stimuleringsregeling (per project maximaal € 10.000,-). Ook kunnen wij u in

contact brengen met andere partijen die actief zijn met centrummanagement.

Ten slotte nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website

www.kvk.nl/cmbrabant.

U vindt hier informatie, hulpmiddelen en de laatste stand van zaken over ons

programma. Hier vindt u ook de contactgegevens van onze programmamanager

die u graag helpt bij uw vragen.

www.kvk.nl/cmbrabant

management Brabantmanagement Brabant

samen werken om de kwaliteit van het vestigingsklimaat in stads- en dorpscentra te verbeteren


