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PARKEERNORMEN EN PARKEEREIS 

 

 

1. Inleiding 

 

Medio 2010 is binnen de gemeente Tilburg het project 'Parkeren op orde' van start gegaan. Dit project 

heeft ten doel de 'basics' op het terrein van parkeren op orde te brengen. In het kader van dit 

overkoepelende project is een achttal projectgroepen geformeerd om de belangrijkste 

deelonderwerpen op te pakken. 

 

Voor u ligt de notitie 'Parkeernormen en parkeereis'. Deze notitie is het eindresultaat van de 

Projectgroep parkeernormen. In eerste aanleg heeft genoemde projectgroep de onderstaande opdracht 

meegekregen: 

 analyseer de vigerende parkeernormen en toets die aan de praktijk 

 ontwikkel een standaardmethodiek om parkeerbalansen te maken en te documenteren 

De opdracht is verder uitgewerkt en verbreed in een opdrachtnotitie, waarmee in september 2010 

werd ingestemd door de Stuurgroep parkeren. 

 

De projectgroep heeft de bestaande situatie tot vertrekpunt gekozen. Dit geldt zowel voor de hoogte 

van de normen als de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. De huidige praktijk is vastgelegd in het 

Tilburgs Verkeers- en Vervoerplan (TVVP), met name in bijlage 3 'Notitie parkeernormen Tilburg 

2003'. 

 

Bij de invulling van de verschillende onderdelen in de opdrachtnotitie is de projectgroep gebleken dat 

de bestaande Notitie parkeernormen op veel punten actualisering en aanvulling behoeft. Dit heeft 

geleid tot de keuze om een nieuwe 'Notitie parkeernormen Tilburg 2011' op te stellen. Deze als 

bijlage 1 opgenomen notitie is het voornaamste product van de projectgroep. Met de nieuwe Notitie 

parkeernormen zijn de uitgangspunten en spelregels geformuleerd voor de begeleiding van 

(ver)bouwprojecten als het gaat om het aspect parkeren in het kader van de afgifte van een 

omgevingsvergunning. 

 

Voor een goede verankering van de werkwijze volgens de nieuwe Notitie parkeernormen zijn ook 

organisatorische afspraken nodig. Duidelijk moet zijn wie waarvoor aan de lat staat en hoe eventuele 

overdracht van taken is geregeld. Dit onderdeel kan worden ingevuld zodra de lopende reorganisatie 

voldoende is uitgekristalliseerd en duidelijk is waar de verschillende taken in dit proces straks zijn 

gepositioneerd. 

 

De notitie houdt zich niet bezig met situaties waarbij los van bouwinitiatieven parkeerplaatsen 

worden onttrokken aan de openbare ruimte, zoals voorkomt bij afsluiting van terreinen en aanleg van 

inritten. De projectgroep heeft zich overeenkomstig de opdracht geconcentreerd op zaken rond 

parkeernormen. 

 

De projectgroep is zich er overigens van bewust dat ook met de nieuwe Notitie parkeernormen het 

laatste woord over dit onderwerp niet is gezegd. Het stuk biedt echter wel een solide basis om mee 

aan de slag te gaan. Het verdient aanbeveling om over zo'n twee jaar te bekijken of de notitie nog 

spoort met dan geldende inzichten en met name of de opgedane ervaringen met de voorgeschreven 

werkwijze nopen tot een aanpassing. 

 

 

2. Achtergronden bij stellen parkeereis 

 

Doelstellingen parkeereis 

De gemeente wenst bij bouwontwikkelingen voorwaarden te stellen aangaande het parkeren. Zij doet 

dit door het opleggen van een parkeereis (voor definities: zie bijlage 2). 

De voornaamste doelstellingen hiervan zijn: 

 het verzekeren van voldoende bereikbaarheid per auto 

 het voorkomen van parkeeroverlast in de omgeving 

 



 de kosten van de parkeeroplossing als integraal onderdeel van het bouwplan ten laste te laten 

komen van de initiatiefnemer van het plan 

Op hoger abstractieniveau dient de parkeereis doelen in de sfeer van mobiliteit, duurzame 

economische ontwikkeling, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Gemeentelijke regels rond stellen parkeereis 

Zoals eerder vermeld zijn de huidige regels van de gemeente rond het stellen van de parkeereis te 

vinden in de bestaande Notitie parkeernormen. De laatste versie van deze notitie dateert van 20 maart 

2008 toen de parkeernormen voor woningen aanzienlijk werden aangescherpt. 

De bestaande Notitie parkeernormen richt zich primair op de hoogte van de parkeernormen en bevat 

nauwelijks handreikingen voor de toepassing ervan. De praktijk van de laatste jaren leert dat met 

name deze handreikingen niet voldoende zijn. Dit geldt vooral in situaties dat de benodigde 

parkeercapaciteit onmogelijk op eigen terrein kan worden ondergebracht. Wanneer en onder welke 

voorwaarden is dan ontheffing van dit vereiste mogelijk? In de nieuwe Notitie parkeernormen wordt 

een helder antwoord gegeven op deze vragen. De hierdoor geboden duidelijkheid moet leiden tot een 

meer transparante en eenduidige aanpak bij het stellen van de parkeereis. 

 

Juridische basis parkeereis 

De te stellen voorwaarden aangaande het parkeren zijn juridisch gestoeld op de gemeentelijke 

Bouwverordening. 

Het 'parkeerartikel' 2.5.30 -zie bijlage 3 voor de volledige tekst van het bestaande artikel- schrijft 

voor dat er voorzien moet worden in voldoende plaatsen (lid 1). 

Er is sprake van voldoende plaatsen als bij de berekening van het aantal de Notitie parkeernormen is 

gevolgd (lid 2). 

De benodigde parkeergelegenheid dient gesitueerd te worden op eigen terrein (lid 1). 

Er is een mogelijkheid tot ontheffing van deze voorschriften in specifieke gevallen. Aan deze 

ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een financiële voorwaarde verbinden (lid 5). 

 

Deze juridische basis maakt het stellen van een parkeereis mogelijk bij nieuwe initiatieven en 

ontwikkelingen in de stad, waaronder nieuwbouw, functieverandering binnen bestaande gebouwen, 

verbouw, uitbreiding of anderszins planologisch relevante aanpassing van bestaande gebouwen. 

 

In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In samenhang hiermee werd de 

Woningwet gewijzigd. Hierdoor zal op termijn de gemeentelijke Bouwverordening geen 

stedenbouwkundige voorschriften meer mogen bevatten. Het parkeerartikel is zo'n stedenbouwkundig 

voorschrift dat uit de Bouwverordening moet verdwijnen. 

Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening horen de parkeernormen in de bestemmingsplannen zelf 

te staan. Maar dit is geen werkbare constructie omdat dan het risico bestaat van verouderde normen. 

Want een bijstelling van parkeernormen betekent in dat geval een tijdrovende wijziging van het 

bestemmingsplan. Op dringend verzoek van veel partijen is daarom de wijziging van de Woningwet op 

dit punt nog niet ingegaan. 

Er is overleg gaande tussen het betrokken ministerie en onder andere de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) over een oplossing van deze kwestie. Waarschijnlijk komt er een regeling uit de bus 

die aansluit bij de bestaande werkwijze. Bij deze oplossing kan in de bestemmingsplannen worden 

doorverwezen naar een nieuwe gemeentelijke verordening die speciaal in het leven wordt geroepen 

om de gemeentelijke parkeernormen en de werkwijze bij het bepalen van de parkeereis vast te leggen. 

Met de nieuwe Notitie parkeernormen wordt voorgesorteerd op deze toekomstige situatie. 

 

 

3. Nieuwe 'Notitie parkeernormen Tilburg 2011' 

 

Opbouw nieuwe Notitie parkeernormen 

De nieuwe Notitie parkeernormen bestaat achtereenvolgens uit een: 

 processchema voor bepaling parkeereis 

 protocol voor bepaling parkeereis 

 overzicht van de parkeernormen 

 kaart met de zones in de stad voor de parkeernormen 

Hieronder wordt kort stilgestaan bij elk van deze onderdelen. 



 

Processchema voor bepaling parkeereis 

Het processchema biedt in één oogopslag een beeld van het te doorlopen proces op weg naar de 

parkeereis. Dit proces bestaat uit drie of -bij noodzaak van besluitvorming ter zake door het college- 

vier stappen. 

 

Bij de eerste stap wordt bepaald welke parkeernormen van kracht zijn. Dit is vooral afhankelijk van de 

ruimtelijke functies die het bouwproject omvat. Maar ook bijvoorbeeld van de ligging in de stad. Hoe 

meer verkeersdruk een specifieke functie op een bepaalde locatie oproept, hoe hoger de norm. 

 

Bij de tweede stap wordt de feitelijke plaatsbehoefte berekend. Die kan lager uitvallen dan de 

plaatsbehoeften van de afzonderlijke functies bij elkaar opgeteld ('theoretische plaatsbehoefte'). Dit 

is het geval als plaatsen voor verschillende functies kunnen worden ingezet en die verschillende 

functies niet tegelijkertijd de hoogste parkeerdruk oproepen. De mogelijke winst aan plaatsen door 

dit dubbelgebruik volgt uit een berekening van de parkeerbehoefte tijdens verschillende kenmerkende 

dagdelen in een week. De feitelijke plaatsbehoefte van het project volgt uit de keuze van het 

maatgevende dagdeel. 

 

Bij de derde stap wordt de parkeereis bepaald. Dit is de set voorwaarden op het gebied van parkeren 

waaraan de initiatiefnemer van een bouwproject moet voldoen om -vanuit het perspectief parkeren- 

bouwvergunning te krijgen. Het gaat hier over het algemeen om de eis om op eigen terrein te voorzien 

in de feitelijke plaatsbehoefte. Soms lukt het echter niet deze eis in te vullen. Als daar een goede 

reden voor is, kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. In het algemeen dient dan 

wel op andere wijze in de nodige parkeerruimte te worden voorzien. Hierbij kan als voorwaarde 

gelden dat een parkeerbijdrage wordt afgedragen. 

 

De vierde stap tenslotte omvat het regelen van de eventueel benodigde besluitvorming door het 

college. Deze stap komt niet alleen aan de orde als de parkeeroplossing (deels) buiten het eigen 

terrein wordt gevonden, maar ook als bijvoorbeeld door bijzondere omstandigheden toepassing van 

een afwijkende parkeernorm gerechtvaardigd is. 

 

Protocol voor bepaling parkeereis 

Het protocol omvat de aanwijzingen die dienen te worden gevolgd bij het zetten van met name de 

processtappen een tot en met drie. Deze aanwijzingen betreffen zowel inhoud als werkwijze. Ze zijn 

genummerd en staan gerubriceerd onder de betreffende processtap. 

De aanwijzingen zijn kernachtig verwoord. In de bijlage bij de nieuwe Notitie parkeernormen is het 

protocol nog eens opgenomen maar dan waar nodig voorzien van een toelichting. 

 

Bij het opzetten van het protocol is als uitgangspunt genomen dat het zetten van de stappen 1 en 2 zo 

stringent mogelijk is ingekaderd. Doel hiervan is dat over de hoogte van de feitelijke plaatsbehoefte -

het eindresultaat van stap 2- geen discussie ontstaat. In verband hiermee wordt in het vervolg niet 

langer gewerkt met parkeernormen voorzien van een bandbreedte. 

Stap 3 bestaat uit het kneden van de oplossing die bepaalt waar en onder welke voorwaarden de in 

totaal benodigde plaatsen worden ondergebracht. Daarbij is het zaak parkeerruimte zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. Hiertoe zijn de aanwijzingen bij stap 3 wat minder expliciet vastgelegd. Zij 

beschrijven vooral de kwalitatieve afwegingselementen waarvoor tot een goed onderbouwde invulling 

moet worden gekomen. 

 

Onderdeel van stap 2 is een standaardmethodiek voor het doorrekenen van de te verwachten 

plaatsbehoefte. Deze standaardmethodiek kenmerkt zich door: 

 het consequent in kaart brengen van alle kenmerkende dagdelen 

Op deze manier wordt duidelijk gedurende welk dagdeel in de week de maatgevende 

parkeerpiek optreedt en hoe deze piek zich verhoudt tot de andere dagdelen 

 het afzonderlijk doorrekenen van de parkeerbehoefte voor vaste gebruikers (door 

bewoners en werkers) en de parkeerbehoefte voor bezoekers 

Hierbij wordt in eerste instantie alleen gerekend met dubbelgebruik van de bezoekersplaatsen 

omdat dubbelgebruik van de plaatsen voor vaste gebruikers in de praktijk vaak niet te 

organiseren valt 



 

Tijdens stap 3 kan blijken dat het niet lukt invulling te geven aan het basisprincipe dat de feitelijke 

plaatsbehoefte wordt ondergebracht op eigen terrein. Burgemeester en wethouders kunnen dan onder 

meer ontheffing verlenen 'voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt 

voorzien' (parkeerartikel, lid 5 sub b). Bij ontheffingverlening op deze grond spelen de volgende 

algemene uitgangspunten: 

 ontheffing komt alleen in beeld als er een goede grond is om af te wijken van bedoeld 

basisprincipe 

Dit past bij de inspanningsverplichting om zo enigszins mogelijk de plaatsbehoefte in te 

vullen op eigen terrein. 

 ontheffing is alleen mogelijk in geval er een oplossing is of binnen een overzienbaar 

aantal jaren komt voor het tekort aan plaatsen op eigen terrein 

Het gaat hier om een wat verdere inkadering van het hiervoor geciteerde lid 5 sub b) van het 

parkeerartikel. Zonder tegemoetkoming aan dit algemene uitgangspunt ontbreekt een 

juridische grondslag voor ontheffing. Louter (de bereidheid tot het) het betalen van een 

parkeerbijdrage is derhalve niet voldoende voor het verkrijgen van een ontheffing. Het mag 

niet zo zijn dat de omgeving van het (ver)bouwplan blijvend wordt opgezadeld met 

parkeerproblemen. 

 

Het protocol voorziet in twee standaardontheffingen waarbij geen parkeerbijdrage hoeft te worden 

afgedragen. Deze standaardontheffingen hebben betrekking op respectievelijk: 

 kleine initiatieven in gebied Binnenstad West 

Het beleid voor dit gebied is gericht op bevordering van kleinschalige ontwikkelingen die het 

dwaalgebied versterken 

 bepaalde kleine initiatieven langs een dynamisch lint in de Oude Stad 

Het gemeentelijk lintenplan wil het kleine winkeliers en ondernemers gemakkelijk maken een 

bedrijfje te starten 

Het merendeel van de locaties waarop een standaardontheffing betrekking kan hebben, ligt in 

gereguleerd gebied. Bij deze locaties kan via de knop van de vergunningverlening -vergunninguitgifte 

tot een tevoren vastgesteld maximum- worden voorkomen dat de parkeerdruk in de omgeving te hoog 

oploopt. 

 

Overzicht van de parkeernormen 

Het 'Overzicht parkeernormen Tilburg 2011' geeft de parkeernormen die in deze gemeente dienen te 

worden gehanteerd. Het gaat hier om een geactualiseerd en enigszins uitgebreid overzicht van de 

normen uit de bestaande Notitie parkeernormen. Bijlage 4 geeft een totaaloverzicht van de 

aanpassingen die zijn doorgevoerd. 

 

De belangrijkste aanpassingen betreffen: 

 een nieuwe indeling van de typen woningen 

Deze indeling is gekoppeld aan de woonproduct-classificatie die de gemeente hanteert op het 

gebied van wonen. De bestaande indeling was gebaseerd op de groottemaat 

gebruiksoppervlakte (gbo) en niet op de bruto vloeroppervlakte (bvo). Dit betekende in de 

praktijk een iets te strenge normering voor met name gestapelde woningen. De bijgestelde 

normen liggen echter nog steeds een stuk hoger dan voordat in 2008 de parkeernormen voor 

woningen aanzienlijk werden aangescherpt 

 het schrappen van de bestaande maximum parkeernormen voor kantoren 

Net als voor de andere normen gelden voor kantoren alleen minimumnormen 

 

Veel van de Tilburgse normen zijn ontleend aan de -ook elders veelal gehanteerde- parkeerkencijfers 

in de CROW-publicatie nummer 182, getiteld 'Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering'. Deze 

kencijfers bestaan uit een minimumwaarde en een maximumwaarde. De Tilburgse normen zitten daar 

over het algemeen precies tussenin. 

 

Voor de Tilburgse normen hadden binnen de range die het CROW aanhoudt, ook andere waarden 

kunnen worden gekozen. Bijvoorbeeld afhankelijk van de visie op de stad voor bepaalde functies 

waarden iets boven het gemiddelde en/of voor andere functies waarden iets eronder. 

 



 

Een dergelijk onderscheid is bij afwezigheid van een actuele visie op de stad naar de mening van de 

projectgroep thans niet te motiveren. Maar het is wel zaak dat bij de ontwikkeling van een nieuwe 

ruimtelijke structuurvisie de mogelijke implicaties voor de parkeernormering worden meegenomen. 

Overigens is het een dilemma of extra aandacht voor een bepaalde functie moet leiden tot een wat 

hogere norm (ruime parkeergelegenheid) of juist een wat lagere norm (minder investeringskosten). 

 

De Tilburgse normen zijn inclusief het aandeel voor bezoekers. Bij woningen is dit bijvoorbeeld een 

vaste waarde van 0,3 parkeerplaats per woning, ongeacht de grootte van de woning. De bestaande 

Notitie parkeernormen laat voor de meeste andere functies in het midden welk aandeel in de norm is 

bedoeld voor bezoekers. In het nieuwe 'Overzicht parkeernormen Tilburg 2011' staat consequent voor 

elke functie in een aparte kolom het 'aandeel bezoek' vermeld  

 

Kaart met de zones in de stad voor de parkeernormen 

De norm voor een bepaalde functie kan iets variëren met de ligging in de stad. Wat dit betreft worden 

vier zones onderscheiden die staan aangegeven op kaart. De kaart bij de bestaande Notitie 

parkeernormen is enigermate aangepast. Er worden nog wel steeds vier zones -A tot en met D- 

onderscheiden maar de begrenzing ervan is wat gewijzigd. Bijlage 5 biedt een totaaloverzicht van de 

aangebrachte wijzigingen. 

 

Bij het trekken van de nieuwe grenzen is onder meer rekening gehouden met: 

 de bereikbaarheid per openbaar vervoer 

 Rondom de vervoerknooppunten station Reeshof en station Tilburg Universiteit kunnen de 

normen wat lager zijn dan in de verdere omgeving (zone B in plaats van zone C). De goede 

bereikbaarheid per openbaar vervoer zal immers leiden tot een wat lager autobezit en -gebruik 

in de directe omgeving 

 aanwezigheid betaald parkeren 

 Overal in de Oude Stad waar het parkeren is gereguleerd, kunnen de normen wat lager zijn 

dan in de verdere omgeving (zone A in plaats van zone B). In gereguleerd gebied zullen 

immers het bezit van de tweede auto en het autogebruik door bezoekers wat lager liggen. Bij 

toekomstige uitbreiding van gereguleerd gebied verschuift automatisch de grens van zone A 

mee. 

 

 

4. Aangepast parkeerartikel in Bouwverordening 

 

Artikel 2.5.30. in de gemeentelijke Bouwverordening ('parkeerartikel') behoeft op twee punten 

aanpassing. 

 

Zo dient de verwijzing in lid 2 naar nu nog de 'Notitie parkeernormen 2003' bij vaststelling van de 

nieuwe 'Notitie parkeernormen Tilburg 2011' in lijn hiermee te worden aangepast. 

 

Verder zijn de voorwaarden in lid 3 betreffende de minimale afmetingen van parkeerplaatsen 

achterhaald. De gangbare personenauto's zijn in de loop der jaren groter geworden. Dit vraagt om wat 

ruimere plaatsen. Om niet opnieuw door de tijd ingehaald te worden, is in het nieuwe lid 3 een 

verwijzing opgenomen naar de richtlijnen ter zake van het CROW. 

 

Een op deze twee punten aangepast parkeerartikel is te vinden in bijlage 3. Betreffende aanpassing zal 

rond de zomer gezamenlijk met andere noodzakelijke wijzigingen van de bouwverordening in 

procedure worden gebracht. 

 

Ontwerpbesluit 

Het college besluit het ontwerpbesluit te nemen om 

a) de bestaande Notitie parkeernormen te vervangen door de als bijlage 3a opgenomen 'Notitie 

parkeernormen Tilburg 2011' 

b) het parkeerartikel in de Bouwverordening aan te passen zoals aangegeven in bijlage 3 



BIJLAGE 3a: NOTITIE PARKEERNORMEN TILBURG 2011 

 

 

Inhoudsopgave: 

1. Processchema voor bepaling parkeereis 

2. Protocol voor bepaling parkeereis 

3. Overzicht parkeernormen Tilburg 2011 

4. Kaart 'Zones parkeernormen Tilburg 2011' 

Bijlage Protocol voor bepaling parkeereis, voorzien van toelichting 

 

 

 

 



 



2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS 

 

 

STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 

1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen Tilburg 

2011' 

1.2 De normen worden primair bepaald door de functie van de bouwontwikkeling 

1.3 Bij veel functies is de parkeernorm gerelateerd aan een bepaald grondoppervlak. Daarbij geldt 

als maat het aantal m² bvo (bruto vloeroppervlakte) zoals gedefinieerd in NEN 2580 

1.4 De normen variëren verder met de ligging in de stad. Er worden vier zones onderscheiden die 

staan aangegeven op de kaart 'Zones parkeernormen Tilburg 2011' 

1.5 De normen zijn minimumnormen. Uitgaan van een hogere norm is toegestaan 

1.6 De normen zijn inclusief het aandeel voor bezoekers. In het overzicht met parkeernormen 

staat voor elk van de functies het aandeel bezoekers aangegeven 

1.7 De normen voor 'basisonderwijs' en 'crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf' zijn 

exclusief halen en brengen. Het aantal plaatsen voor halen en brengen dient te worden 

berekend volgens betreffende rekenmethode van het CROW 

1.8 Waar voor een bepaalde functie een Tilburgse parkeernorm ontbreekt (in het 'Overzicht 

parkeernormen Tilburg 2011'), is het betreffende kencijfer van het CROW maatgevend, met 

het gemiddelde van de minimum- en maximumwaarde als uitgangspunt. Mocht ook een CROW-

kencijfer ontbreken dan kan mogelijk worden teruggevallen op parkeergegevens over een 

bouwwerk met deze functie elders in het land. Anders moet op zoek gegaan worden naar (de 

norm van) een zo goed mogelijk vergelijkbare functie (qua gebruik en mobiliteitspatroon) 

 

STAP 2: BEREKENEN FEITELIJKE PLAATSBEHOEFTE 

2.1 Een (ver)bouwplan is opgebouwd uit een of meer functies van een bepaalde omvang. Het 

aantal benodigde plaatsen voor elk van de samenstellende functies volgt uit 

vermenigvuldiging van omvang en norm. De theoretische plaatsbehoefte van het totale plan is 

de som van het aantal benodigde plaatsen voor elk van de samenstellende functies 

2.2 De feitelijke plaatsbehoefte is het aantal plaatsen dat nodig is als wordt rekening gehouden 

met het in de praktijk te realiseren dubbelgebruik. Deze feitelijke plaatsbehoefte volgt uit een 

berekening van het aantal benodigde plaatsen tijdens verschillende kenmerkende dagdelen in 

een week. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages voor de betrokken 

functies tijdens bedoelde kenmerkende dagdelen 

2.3 Bij de berekening van de feitelijke plaatsbehoefte worden als kenmerkende dagdelen 

aangehouden: werkdag overdag, werkdagmiddag, werkdagavond, koopavond, zaterdagmiddag, 

zaterdagavond en zondagmiddag 

2.4 De berekening van de feitelijke plaatsbehoefte omvat afzonderlijke doorrekeningen van het 

aantal plaatsen voor vaste gebruikers en het aantal plaatsen voor bezoekers. Daarbij geldt als 

primair uitgangspunt dat er geen dubbelgebruik is van plaatsen voor vaste gebruikers. Pas als 

(later) blijkt dat ook dubbelgebruik onder vaste gebruikers in de praktijk gegarandeerd is, 

mag dit worden meegenomen in de berekening 

2.5 De te hanteren aanwezigheidspercentages vallen samen met die in CROW-publicatie nummer 

182. Waar dubbelgebruik is uitgesloten, geldt uiteraard een aanwezigheidspercentage van 

100% 

2.6 De feitelijke plaatsbehoefte komt overeen met het aantal plaatsen dat nodig is tijdens het 

maatgevende dagdeel. Het maatgevende dagdeel is het dagdeel waarop de meeste plaatsen 

nodig zijn 

2.7 Parkeerberekeningen worden uitgevoerd met waarden tot één cijfer achter de komma. Als aan 

het eind van de berekening het aantal plaatsen moet uitkomen op een heel getal wordt een 

waarde onder de één afgerond naar één en gelden voor waarden boven de één de normale 

afrondingsregels (waarbij een decimaal van vijf of hoger wordt afgerond naar boven) 

2.8 Waar het gaat om verbouw of vervangende nieuwbouw mag de plaatsbehoefte worden 

verlaagd met een eventueel bestaand tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein. Hier is dan 

sprake van een verworven recht waarbij geen oplossing hoeft te worden geboden voor de 

parkeerdruk die het al aanwezige bouwwerk veroorzaakt op de openbare ruimte. Het eventueel 

bestaand tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein mag worden berekend op basis van de 

vigerende parkeernormen 



2.9 Soms gaat het toegankelijk maken van de plaatsen op eigen terrein ten koste van een of meer 

plaatsen in openbaar gebied. Dit plaatsverlies dient te worden gecompenseerd. In een gebied 

met parkeerregulering is verlies van een plaats waar vergunninghouders mogen staan, alleen 

aanvaardbaar als het maximum aantal uit te geven vergunningen in betreffend rayon nog niet 

is bereikt 

 

STAP 3: BEPALEN PARKEEREIS 

3.1 De parkeereis legt vast waar en onder welke voorwaarden in de feitelijke plaatsbehoefte dient 

te worden voorzien. Daarbij moet gelden dat met de parkeereis -zonodig via ontheffing- 

voldaan wordt aan het parkeerartikel in de gemeentelijke Bouwverordening 

3.2 Het aantal plaatsen dat kan worden gesitueerd op eigen terrein, hangt af van omvang en vorm 

van het beschikbare parkeerareaal. Plaatsen mogen alleen worden meegerekend als zij goed 

bereikbaar en voldoende groot zijn. Waar het gaat om plaatsen op eigen terrein bij woningen 

gelden bepaalde rekenwaarden die vastleggen in welke mate een oprit, garage of carport 

meetelt. Plaatsen in een gemeenschappelijke garage bij een wooncomplex kunnen volledig 

worden meegerekend. Het is echter wel van het hoogste belang dat in het (privaatrechtelijk) 

contract met de ontwikkelaar wordt geregeld dat betreffende garageplaatsen worden 

meeverkocht/-verhuurd met de woning 

3.3 Lid 1 van het parkeerartikel schrijft voor dat de feitelijke plaatsbehoefte wordt ondergebracht 

op eigen terrein. Hierbij geldt een inspanningsverplichting. Waar dit in eerste instantie niet 

lukt, dient te worden bezien hoe door aanpassing van het (ver)bouwplan de benodigde 

plaatsen alsnog (zoveel mogelijk) kunnen worden gesitueerd op eigen terrein 

3.4 De op eigen terrein onder te brengen plaatsen dienen structureel beschikbaar te zijn voor 

parkeren 

3.5 Goede gronden om af te wijken van het uitgangspunt dat de benodigde plaatsen worden 

gevonden op eigen terrein, zijn: 

 het eigen terrein is niet bereikbaar 

 inzet van het eigen terrein is vanuit een bredere belangenafweging ongewenst 

 gelet op de locatie van het bouwinitiatief in de stad heeft geconcentreerd parkeren in 

een nabije garage (eventueel openbaar terrein) voorkeur 

Bij afwijking van bedoeld uitgangspunt om één (of meer) van bovengenoemde redenen, is 

ontheffing nodig van lid 1 van het parkeerartikel. Een dergelijke ontheffing kan worden 

verleend op basis van lid 5 (sub a of sub b) van het parkeerartikel 

3.6 Ontheffing op basis van lid 5 sub b van het parkeerartikel is mogelijk "voor zover op andere 

wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt voorzien". Hieraan kan invulling worden 

gegeven door het tekort aan plaatsen op eigen terrein weg te werken middels een of meer van 

de volgende vier oplossingen: 

1. benutting van structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in de omgeving 

2. gebruikmaking van (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders 

3. aanleg van plaatsen op openbaar gebied in de nabijheid 

4. benutting op termijn van in de toekomst beschikbaar komende parkeercapaciteit 

3.6.1 Ontheffing bij benutting van structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in de omgeving is 

mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 de structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit betreft passende parkeergelegenheid 

(voor vaste gebruikers en/of bezoekers) 

 de te benutten plaatsen bevinden zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject 

 waar het gaat om structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in openbaar gebied 

mag die (per aanvraag) tot een aantal van in totaal maximaal tien plaatsen worden 

benut 

 waar het gaat om structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in een aanwezige 

openbare parkeergarage geldt geen limiet qua aantal te benutten plaatsen. Wel dient 

in geval het plaatsen voor vaste gebruikers betreft de beschikbaarheid van de te 

benutten plaatsen te zijn veiliggesteld middels een zaakrechtelijke overeenkomst met 

een looptijd van ten minste tien jaar 

 voor de te benutten structureel aanwezige vrije plaatsen wordt een parkeerbijdrage 

afgedragen 

 



3.6.2 Ontheffing bij gebruikmaking van (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders is 

mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 het particuliere terrein elders bevindt zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject en is waar het gaat om plaatsen voor bezoekers, gemakkelijk 

vindbaar en toegankelijk 

 de te benutten parkeergelegenheid op particulier terrein elders is nieuw of gedurende 

een lange periode niet als zodanig gebruikt 

 de (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders bieden een oplossing voor een 

periode van ten minste tien jaar 

 bedoelde parkeeroplossing komt financieel geheel voor rekening van de 

initiatiefnemer van het (ver)bouwproject 

3.6.3 Ontheffing bij aanleg van plaatsen op openbaar gebied in de nabijheid is mogelijk onder de 

voorwaarden dat: 

 de gemeente kan zich vanuit juridisch en stedenbouwkundig perspectief vinden in de 

aanleg van extra plaatsen op openbaar gebied 

 de aan te leggen plaatsen bevinden zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject 

 de aanleg van de extra plaatsen op openbaar gebied wordt volledig betaald door de 

initiatiefnemer van het (ver)bouwproject, inclusief een afkoopsom voor het 

bijbehorende onderhoud en beheer 

3.6.4 Ontheffing bij benutting op termijn van in de toekomst beschikbaar komende 

parkeercapaciteit is mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 voor de op deze wijze op te lossen plaatsen wordt een parkeerbijdrage afgedragen 

 er is een reële kans dat in de toekomst genoeg parkeerplaatsen beschikbaar komen die 

zijn te benutten als aanvaardbare oplossing voor betreffend bouwinitiatief 

 in afwachting van de gemeentelijke parkeeroplossing mag de druk op de bestaande 

openbare parkeergelegenheid in de omgeving (in garages en/of openbaar gebied) niet 

zodanig oplopen dat onverantwoorde knelpunten ontstaan in de sfeer van 

bereikbaarheid en/of leefbaarheid 

3.7 Ontheffing op basis van lid 5 sub a van het parkeerartikel is mogelijk "indien het voldoen aan 

betreffende bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit". Dit 

is een zogenaamd kapstokartikel waarmee bij uitzondering ontheffing kan worden verleend 

zonder dat een (volledige) oplossing wordt geboden voor het tekort aan plaatsen op eigen 

terrein. Dit speelt wanneer het maatschappelijk belang van het (ver)bouwplan zwaarder wordt 

gewogen dan de negatieve gevolgen -door het uitblijven van een parkeeroplossing- voor de 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij besluiten een 

verlaagde of geen parkeerbijdrage in rekening te brengen 

3.8 Betreffend kapstokartikel zal standaard worden ingezet waar het gaat om: 

1. kleine initiatieven in gebied Binnenstad West 

2. bepaalde kleine initiatieven langs een dynamisch lint in de Oude Stad 

Bij het verlenen van deze standaardontheffingen hoeft geen parkeerbijdrage te worden 

afgedragen 

3.8.1 Kleine initiatieven in gebied Binnenstad West komen in aanmerking voor een 

standaardontheffing indien: 

 het project is gelegen binnen de Cityring westelijk van de Willem II-straat en 

noordelijk van de Heuvelstraat 

 de feitelijke plaatsbehoefte hoogstens twee bedraagt 

3.8.2 Bepaalde kleine initiatieven langs een dynamisch lint in de Oude Stad komen in aanmerking 

voor een standaardontheffing indien: 

 het gaat om een zogenaamd K1-initiatief met gedeeltelijke omvorming van een woning 

in een ruimte voor detailhandel of kleinschalige bedrijvigheid 

 de maximale omvang van bedoelde ruimte niet meer dan 80 m² bvo bedraagt 

 

STAP 4  REGELEN EVENTUEEL BENODIGDE BESLUITVORMING DOOR COLLEGE 

 











 



 

 

 

 

 







BIJLAGE: PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS, voorzien van toelichting 

 

 

STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 

1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen Tilburg 

2011' 

Toelichting: 

Parkeernormen bepalen hoeveel plaatsen vereist zijn bij een bepaalde ruimtelijke functie. Leidend daarbij is 

de te verwachten parkeerdruk in een situatie zonder plaatstekort. Bij de functie wonen hangt de parkeerdruk 

vooral af van het autobezit. Bij veel andere functies is het autogebruik maatgevend. Hoe meer autoverkeer 

door een functie wordt aangetrokken, hoe hoger de norm. 

Om bij de start van een bouwontwikkeling een duidelijk vertrekpunt te kunnen bieden, werkt Tilburg met 

eenduidige normen zonder bandbreedte. 

Veel van de Tilburgse normen zijn ontleend aan de -ook elders veelal gehanteerde- parkeerkencijfers in de 

CROW-publicatie nummer 182, getiteld 'Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering' Deze kencijfers 

bestaan uit een minimumwaarde en een maximumwaarde. De Tilburgse normen zitten daar merendeels 

precies tussenin. 

1.2 De normen worden primair bepaald door de functie van de bouwontwikkeling 

Toelichting: 

De specifieke invulling van een functie in een bepaald geval is minder van belang. De norm moet immers 

toekomstvast zijn. De invulling van een functie kan wijzigen in de tijd. Zo kan de functie 'commerciële 

ruimte' aanvankelijk ingevuld zijn door een bedrijf met een relatief lage parkeerbehoefte en na vertrek van 

dat bedrijf door een onderneming met een naar verhouding hoge parkeerbehoefte. Bij een dergelijke 

wisseling van de wacht binnen de regels van het bestemmingsplan ontstaat geen juridische basis voor het 

stellen van een aangepaste parkeereis. 

De functies zoals vermeld in het overzicht 'Parkeernormen Tilburg 2011' sluiten qua terminologie zo goed 

mogelijk aan bij de in bestemmingsplannen gebruikelijke aanduidingen. Het is evenwel niet goed mogelijk 

volledig te werken met de in bestemmingsplannen gehanteerde functieaanduidingen. Dit komt door de steeds 

vaker voorkomende gemengde functies zoals 'maatschappelijke doeleinden' waarvoor geen passende norm is 

te bepalen. 

1.3 Bij veel functies is de parkeernorm gerelateerd aan een bepaald grondoppervlak. Daarbij geldt 

als maat het aantal m² bvo (bruto vloeroppervlakte) zoals gedefinieerd in de NEN 2580 

Toelichting: 

Hiermee wordt aangesloten bij het indieningsvereiste in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht). Op grond van artikel 2.3, sub c van de MOR (Ministeriële regeling OmgevingsRecht) moet de 

bruto vloeroppervlakte worden opgegeven van het deel van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking 

heeft. In artikel 1.1 van de MOR wordt voor de definitie van de bruto vloeroppervlakte verwezen naar de 

norm NEN 2580. Betreffende definitie luidt: 

"De BVO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte , gemeten op vloerniveau langs de 

buiten omtrek van de opgaande scheidingsconstructies , die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten 

omhullen. 

Ter aanvulling op het bovengenoemde geldt het volgende: 

 indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart 

van de desbetreffende scheidingsconstructie; 

 indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de 

scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de BVO van de binnenruimte. 

De BVO van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en 

daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende 

bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding. 

Bij de bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan 

groter is dan of gelijk is aan 4 m²." 

1.4 De normen variëren verder met de ligging in de stad. Er worden vier zones onderscheiden die 

staan aangegeven op de kaart 'Zones parkeernormen Tilburg 2011' 

Toelichting: 

Middels deze zones wordt rekening gehouden met de verschillen in autobezit en -gebruik tussen de 

verschillende delen van de stad. In grote lijnen geldt: hoe hoger de bebouwingsdichtheid, hoe beter de 

kwaliteit van het openbaar vervoer en hoe geringer het autobezit en -gebruik. 

1.5 De normen zijn minimumnormen. Uitgaan van een hogere norm is toegestaan 



Toelichting: 

Meer parkeerplaatsen aanleggen (op eigen terrein) is derhalve toegestaan. In theorie zou dat kunnen leiden 

tot een overmaat aan plaatsen die het autogebruik onnodig stimuleert. In de praktijk zullen met name de 

aanlegkosten zeker waar het gaat om relatief dure garageplaatsen, wat dit betreft voor de nodige remming 

zorgen. 

1.6 De normen zijn inclusief het aandeel voor bezoekers. In het overzicht met parkeernormen 

staat voor elk van de functies het aandeel bezoekers aangegeven 

Toelichting: 

Bezoekersplaatsen zijn bij voorkeur openbaar toegankelijk. In ieder geval dienen ze gemakkelijk bereikbaar te 

zijn vanaf de openbare weg en feitelijk beschikbaar te worden gehouden voor deze gebruikersgroep. 

In de praktijk is de bruikbaarheid van de bezoekersplaatsen nogal eens discutabel. Zeker waar het eigen 

terrein is afgesloten en er geen direct contact met een beheerder kan worden gelegd. Eerst een inrijkaart 

halen is nogal omslachtig en werkt in de praktijk dus niet. 

Overigens biedt de moderne electronica steeds meer mogelijkheden voor een gemakkelijke toegangsregeling. 

Bijvoorbeeld bij gebruikmaking van een systeem met kentekenherkenning gekoppeld aan een optie voor 

bewoners om zelf via internet de kentekens in te voeren van de auto's waarmee hun bezoekers komen. 

1.7 De normen voor 'basisonderwijs' en 'crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf' zijn 

exclusief halen en brengen. Het aantal plaatsen voor halen en brengen dient te worden 

berekend volgens betreffende rekenmethode van het CROW 

Toelichting: 

CROW hanteert de volgende rekenmethode voor het halen en brengen: 

groepen 1 t/m 3 

aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,50 1) x 0,75 2) 

+ 

groepen 4 t/m 8 

aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,25 1) x 0,85 2) 

+ 

kinderdagverblijf 

aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 0,25 1) x 0,75 2) 

= 

het totaal aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen 

1) = reductiefactor parkeerduur: - groepen 1 t/m 3 gemiddeld 10 minuten in periode van 20 minuten = 0,5 

    - groepen 4 t/m 8 gemiddeld 2,5 minuten in periode van 10 minuten = 0,25 

    - kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = 0,25 

2) = reductiefactor aantal kinderen per auto: - groepen 1 t/m 3 = 0,75 

 - groepen 4 t/m 8 = 0,85 

 - kinderdagverblijf = 0,75 

Het percentage leerlingen dat wordt gebracht en gehaald ligt tussen de 1% en 60%. Dit is onder meer 

afhankelijk van stedelijkheidsgraad, stedelijke zone en de gemiddelde afstand naar school. Gemiddeld ligt 

het percentage op: 30 - 60% (groepen 1 t/m 3), 5 - 40% (groepen 4 t/m 8) of 50 - 80% (kinderdagverblijf). 

Bij gescheiden aanvangs- en eindtijd van de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 mag het aantal parkeerplaatsen met 

maximaal 40% worden gereduceerd. 

1.8 Waar voor een bepaalde functie een Tilburgse parkeernorm ontbreekt (in het 'Overzicht 

parkeernormen Tilburg 2011'), is het betreffende kencijfer van het CROW maatgevend, met 

het gemiddelde van de minimum- en maximumwaarde als uitgangspunt. Mocht ook een CROW-

kencijfer ontbreken dan kan mogelijk worden teruggevallen op parkeergegevens over een 

bouwwerk met deze functie elders in het land. Anders moet op zoek gegaan worden naar (de 

norm van) een zo goed mogelijk vergelijkbare functie (qua gebruik en mobiliteitspatroon) 

 

STAP 2: BEREKENEN FEITELIJKE PLAATSBEHOEFTE 

2.1 Een (ver)bouwplan is opgebouwd uit een of meer functies van een bepaalde omvang. Het 

aantal benodigde plaatsen voor elk van de samenstellende functies volgt uit 

vermenigvuldiging van omvang en norm. De theoretische plaatsbehoefte van het totale plan is 

de som van het aantal benodigde plaatsen voor elk van de samenstellende functies 

2.2 De feitelijke plaatsbehoefte is het aantal plaatsen dat nodig is als wordt rekening gehouden 

met het in de praktijk te realiseren dubbelgebruik. Deze feitelijke plaatsbehoefte volgt uit een 

berekening van het aantal benodigde plaatsen tijdens verschillende kenmerkende dagdelen in 

een week. 



Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages voor de betrokken functies 

tijdens bedoelde kenmerkende dagdelen 

Toelichting: 

Plaatswinst door dubbelgebruik is te behalen als de betrokken functies niet tegelijkertijd de hoogste 

parkeerdruk oproepen. Plaatsen bij woningen bijvoorbeeld zijn 's nachts doorgaans vol bezet 

(aanwezigheidspercentage van 100%) maar staan overdag op een werkdag gemiddeld voor de helft leeg 

(aanwezigheidspercentage van 50%). Voor andere perioden gelden andere aanwezigheidspercentages. 

Uiteraard hangen de aanwezigheidspercentages samen met de ruimtelijke functie. Plaatsen bij kantoren 

bijvoorbeeld staan overdag op een werkdag juist volledig vol. 

2.3 Bij de berekening van de feitelijke plaatsbehoefte worden als kenmerkende dagdelen 

aangehouden: werkdag overdag, werkdagmiddag, werkdagavond, koopavond, zaterdagmiddag, 

zaterdagavond en zondagmiddag 

2.4 De berekening van de feitelijke plaatsbehoefte omvat afzonderlijke doorrekeningen van het 

aantal plaatsen voor vaste gebruikers en het aantal plaatsen voor bezoekers. Daarbij geldt als 

primair uitgangspunt dat er geen dubbelgebruik is van plaatsen voor vaste gebruikers. Pas als 

(later) blijkt dat ook dubbelgebruik onder vaste gebruikers in de praktijk gegarandeerd is, 

mag dit worden meegenomen in de berekening 

Toelichting: 

In het verleden werd bij een eerste doorrekening van bouwprojecten met verschillende functies vaak het 

uitgangspunt van maximaal dubbelgebruik gehanteerd. In de praktijk bleken de mogelijkheden voor 

dubbelgebruik echter nogal eens tegen te vallen, waardoor er vooral voor bezoekers onvoldoende plaatsen 

beschikbaar kwamen. Zo is het voorgekomen dat dubbel te gebruiken plaatsen voor bewoners toch exclusief 

werden toegekend aan een bepaalde bewoner. 

Om dergelijke misrekeningen in het vervolg te vermijden dient nu in eerste instantie als uitgangspunt te 

worden genomen dat dubbelgebruik onder vaste gebruikers niet te organiseren valt en alleen de 

parkeerplaatsen voor bezoekers dubbel te gebruiken zijn. Zo ontstaat een reëel beeld van de minimaal 

noodzakelijke plaatscapaciteit. 

2.5 De te hanteren aanwezigheidspercentages vallen samen met die in CROW-publicatie nummer 

182. Waar dubbelgebruik is uitgesloten, geldt uiteraard een aanwezigheidspercentage van 

100% 

Toelichting: 

De tabel met aanwezigheidspercentages zoals opgenomen in bedoelde CROW-publicatie, ziet eruit als volgt. 

 

Dagdeel 

 

Functie 

Werkdag 

Overdag 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Koopavond Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

Woningen 

Detailhandel 

Kantoor 

Bedrijven 

Sociaal cultureel 

Sociaal medisch 

Ziekenhuis 

Dagonderwijs 

Avondonderwijs 

Bibliotheek 

Museum 

Restaurant 

Café 

Bioscoop, theater 

Sport 

  50 

  30 

100 

100 

  10 

100 

  85 

100 

    0 

  30 

  20 

  30 

  30 

  15 

  30 

  60 

  70 

100 

100 

  40 

100 

100 

100 

    0 

  70 

  45 

  40 

  40 

  30 

  50 

100 

  20 

    5 

    5 

100 

  30 

  40 

    0 

100 

100 

    0 

  90 

  90 

  90 

100 

  90 

100 

  10 

  10 

100 

  15 

  50 

    0 

100 

  70 

    0 

  95 

  85 

  90 

  90 

  60 

100 

    5 

    5 

  60 

  15 

  25 

    0 

    0 

  75 

100 

  70 

  75 

  60 

100 

  60 

    0 

    0 

    0 

  90 

    5 

  40 

    0 

    0 

    0 

    0 

100 

100 

100 

  90 

  70 

    0 

    0 

    0 

  25 

    5 

  40 

    0 

    0 

    0 

  90 

  40 

  45 

  60 

  85 

 

De hier gegeven bezettingspercentages betreffen primair de voornaamste gebruikers van de functie. De 

bezettingspercentages voor de bezoekers van de functie kunnen hiervan afwijken. Dit geldt onder meer voor 

de bezoekers van woningen, die bijvoorbeeld juist op zaterdagavond plegen te komen. Er ontbreken echter 

breed gedragen (praktijk)waarden voor de bezettingspercentages in dit verband. 

 



Dit vraagt eventueel om maatwerk in situaties dat een afwijkende verdeling van het bezoek over de 

onderscheiden dagdelen ertoe doet. Toepassing van dergelijk maatwerk behoeft uiteraard fiattering door het 

college (stap 4). 

2.6 De feitelijke plaatsbehoefte komt overeen met het aantal plaatsen dat nodig is tijdens het 

maatgevende dagdeel. Het maatgevende dagdeel is het dagdeel waarop de meeste plaatsen 

nodig zijn 

Toelichting: 

De aanwezigheidspercentages in de CROW-tabel betreffen op de praktijk gestoelde waarden die de situatie in 

een normale week weerspiegelen. Hierdoor wordt vermeden dat de plaatsbehoefte wordt berekend voor 

bijzondere weken met een extra hoge parkeerpiek. Ook de parkeernormen zijn niet extra hoog om op deze 

afwijkende situatie in te kunnen spelen. Zodoende wordt op voorhand geaccepteerd dat tijdens bijzondere 

weken de parkeercapaciteit gedurende bepaalde momenten tekortschiet. Aanleg van plaatsen waaraan in een 

normale week geen behoefte bestaat, zou echter een slechte investering zijn, zowel in financieel als in 

maatschappelijk opzicht. 

De maatgevende periode valt samen met het dagdeel dat volgens de parkeerbalans het hoogste aantal 

(gelijktijdig aanwezige) parkeerders trekt. Het gaat hier om een periode die zich wekelijks herhaalt en dus op 

jaarbasis (minimaal) 40 tot 50 keer voorkomt. Keuze voor een andere maatgevende periode -met per definitie 

een lagere parkeerbehoefte- zou betekenen dat iedere week het plaatsaanbod tekort zou schieten. Dat is 

normaal gesproken een ongewenste situatie. Zeker in geval de parkeerbehoefte tijdens het eennadrukste 

dagdeel maar weinig lager is dan tijdens het drukste dagdeel. Want dan gaat het om een parkeersituatie die 

zich grofweg (minimaal) 80 tot 100 keer per jaar voordoet. 

Wanneer het drukste dagdeel er wel duidelijk uitspringt kan worden overwogen voor de dan extra benodigde 

plaatsen (waaraan tijdens het eennadrukste dagdeel geen behoefte bestaat) uit te gaan van een goedkopere en 

eventueel kwalitatief wat mindere uitvoeringsvariant, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijk te benutten 

overloopterrein waar gewoonlijk niet mag worden geparkeerd. Een dergelijke oplossing ligt meer voor de 

hand naarmate bedoelde extra plaatsen minder vaak en dan gedurende kortere tijd nodig zijn. 

2.7 Parkeerberekeningen worden uitgevoerd met waarden tot één cijfer achter de komma. Als aan 

het eind van de berekening het aantal plaatsen moet uitkomen op een heel getal wordt een 

waarde onder de één afgerond naar één en gelden voor waarden boven de één de normale 

afrondingsregels (waarbij een decimaal van vijf of hoger wordt afgerond naar boven) 

2.8 Waar het gaat om verbouw of vervangende nieuwbouw mag de plaatsbehoefte worden 

verlaagd met een eventueel bestaand tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein. Hier is dan 

sprake van een verworven recht waarbij geen oplossing hoeft te worden geboden voor de 

parkeerdruk die het al aanwezige bouwwerk veroorzaakt op de openbare ruimte. Het eventueel 

bestaand tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein mag worden berekend op basis van de 

vigerende parkeernormen 

Toelichting: 

Bij de berekening van het bestaand tekort is het laatste daadwerkelijke gebruik van de betreffende kavel 

bepalend, mits dat legaal danwel uitdrukkelijk van gemeentewege gedoogd is. Het kan zijn dat het laatste 

daadwerkelijke gebruik inmiddels beëindigd is en derhalve in de periode voorafgaand aan de indiening van 

de bouwaanvraag de feitelijke plaatsbehoefte nul was. In dat geval mag tot vijf jaar teruggekeken worden. 

Dus als het laatste daadwerkelijke gebruik minder dan vijf jaar terug plaatsvond, dan is dat maatgevend. 

Bedraagt die periode langer dan vijf jaar dan wordt de feitelijke plaatsbehoefte van de laatste vijf jaar als 

maatgevend aangemerkt. 

Het verworven recht mag worden berekend op basis van de vigerende parkeernormen. Waar in het verleden 

een parkeereis is gesteld, was die uiteraard gebaseerd op de destijds geldende parkeernormen. In geval thans 

hogere normen gelden, hadden naar de inzichten van heden toentertijd meer parkeerplaatsen moeten worden 

verlangd. Het is echter praktisch niet uitvoerbaar een verworven recht te baseren op de vroegere normen die 

in veel gevallen niet of alleen na tijdrovend archiefonderzoek te achterhalen zijn. 

Bij de berekening van het bestaand tekort gaat het om de vraag in hoeverre de parkeerdruk op de openbare 

ruimte toeneemt. Dit betekent dat in geval in de bestaande situatie (gedeeltelijk) op eigen terrein in de 

parkeerbehoefte werd voorzien, en volgens het bouwplan deze plaatsen (deels) vervallen, de verloren gegane 

plaatsen moeten worden gecompenseerd. 

2.9 Soms gaat het toegankelijk maken van de plaatsen op eigen terrein ten koste van een of meer 

plaatsen in openbaar gebied. Dit is in een gebied waarin het parkeren is gereguleerd alleen 

aanvaardbaar als het maximum aantal uit te geven vergunningen in betreffend rayon nog niet 

is bereikt 

 



STAP 3: BEPALEN PARKEEREIS 

3.1 De parkeereis legt vast waar en onder welke voorwaarden in de feitelijke plaatsbehoefte dient 

te worden voorzien. Daarbij moet gelden dat met de parkeereis -zonodig via ontheffing- 

voldaan wordt aan het parkeerartikel in de gemeentelijke Bouwverordening 

3.2 Het aantal plaatsen dat kan worden gesitueerd op eigen terrein, hangt af van omvang en vorm 

van het beschikbare parkeerareaal. Plaatsen mogen alleen worden meegerekend als zij goed 

bereikbaar en voldoende groot zijn. Waar het gaat om plaatsen op eigen terrein bij woningen 

gelden bepaalde rekenwaarden die vastleggen in welke mate een oprit, garage of carport 

meetelt. Plaatsen in een gemeenschappelijke garage bij een wooncomplex kunnen volledig 

worden meegerekend. Het is echter wel zaak dat in het (privaatrechtelijk) contract met de 

ontwikkelaar wordt geregeld dat betreffende garageplaatsen worden meeverkocht/-verhuurd 

met de woning 

Toelichting: 

Bij het ontwerp van parkeergarages dient primair te worden voldaan aan de richtlijnen uit het Praktijkboek 

Parkeergarages van Keypoint Parking b.v. (2007). De NEN 2443 voor parkeer- en stallinggarages is deels 

achterhaald. 

Parkeervoorzieningen op eigen terrein bij woningen worden in de praktijk niet ten volle benut. Zo wordt bij 

aanwezigheid van een garage met oprit in veel gevallen de garage voor andere doeleinden dan parkeren 

gebruikt. In Tilburg gelden de volgende rekenwaarden voor parkeervoorzieningen bij woningen: 

 

Type parkeervoorziening Rekenwaarde één plaats 

Oprit langer dan 5,0 m, met garage 

Oprit langer dan 5,0 m, zonder garage 

Garage aan huis, zonder oprit (of met oprit korter dan 5,0 m) 

Garage(box) niet aan huis 

Carport 

Tuinparkeerplaats 

1,00 

1,00 

0,50 

0,70 

0,85 

0,85 

 

Een probleem in de praktijk is dat gebouwde parkeercapaciteit bij wooncomplexen soms deels onbenut blijft. 

In plaats van een dure garageplaats te kopen staan bewoners liever gratis op straat. De gemeente kan echter 

niet publiekrechtelijk afdwingen dat garageplaatsen worden meeverkocht/-verhuurd met de woning. Mogelijk 

laat zich dit wel regelen in het (privaatrechtelijke) contract met de ontwikkelaar (inclusief kettingbeding). 

Overigens worden in gereguleerd gebied geen vergunningen verstrekt aan bewoners die over eigen 

parkeergelegenheid kunnen beschikken. 

3.3 Lid 1 van het parkeerartikel schrijft voor dat de feitelijke plaatsbehoefte wordt ondergebracht 

op eigen terrein. Hierbij geldt een inspanningsverplichting. Waar dit in eerste instantie niet 

lukt, dient te worden bezien hoe door aanpassing van het (ver)bouwplan de benodigde 

plaatsen alsnog (zoveel mogelijk) kunnen worden gesitueerd op eigen terrein 

Toelichting: 

Lid 1 van het parkeerartikel in de Bouwverordening schrijft voor dat de noodzakelijke parkeergelegenheid 

dient te zijn aangebracht "in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 

gebouw hoort." De verantwoordelijkheid om te voorzien in de benodigde parkeergelegenheid ligt zo geheel 

bij de initiatiefnemer van het bouwproject, die als veroorzaker de kosten van het parkeren -het beslag op 

ruimte en financiële middelen- zelf moet dragen. Basisprincipe daarbij is dat de extra parkeerdruk niet wordt 

afgewenteld op de openbare ruimte in de omgeving. 

Bij de (her)ontwikkeling van een gebouw dient in redelijkheid al het mogelijke te worden gedaan om de 

benodigde plaatsen te situeren op eigen terrein. Waar dit in eerste instantie niet lukt, dient door serieus 

onderzoek te worden nagegaan hoe door aanpassing van het (ver)bouwplan de plaatsbehoefte alsnog (zoveel 

mogelijk) kan worden opgevangen op eigen terrein. Het enkele feit dat het realiseren van parkeergelegenheid 

op eigen terrein behoorlijke financiële consequenties heeft, is voor de gemeente onvoldoende reden om 

ontheffing te geven van lid 1 van het parkeerartikel. 

In geval slechts een deel van de benodigde plaatsen kan worden gesitueerd op eigen terrein ligt het voor de 

hand de plaatsen op eigen terrein in de eerste plaats te bestemmen voor vaste gebruikers waardoor -als 

complement daarvan- het plaatstekort primair de benodigde plaatsen voor bezoekers betreft. Een overweging 

hierbij is dat zeker bij kleinere aantallen bezoekers de toegankelijkheid van de plaatsen op eigen terrein voor 

'derden' vaak moeilijk is duidelijk te maken en te regelen. 

 

 



Waar het gaat om een (grootschalige) (her)ontwikkeling van een gebied die tevens de openbare ruimte omvat, 

dient het parkeren binnen de plangrenzen te worden opgelost. Daarbij mag -rekening houdende met 

aanvaardbare loopafstanden- een deel van de feitelijke plaatsbehoefte wel ondergebracht worden op 

openbaar terrein. Vooral bezoekersplaatsen komen hiervoor -gelet op hun mogelijke uitwisselbaarheid- in 

aanmerking. De situering van de benodigde plaatsen betreft in dit geval vooral een vraagstuk van ruimtelijke 

kwaliteit. 

3.4 De op eigen terrein onder te brengen plaatsen dienen structureel beschikbaar te zijn voor 

parkeren 

Toelichting: 

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de op eigen terrein onder te brengen plaatsen -al dan niet na 

herinrichting- voor een andere functie worden benut. Ook mogen betreffende plaatsen niet worden verhuurd 

of doorverkocht aan derden opdat zij beschikbaar blijven voor het opvangen van de feitelijke 

parkeerbehoefte ter plekke. 

3.5 Goede gronden om af te wijken van het uitgangspunt dat de benodigde plaatsen worden 

gevonden op eigen terrein, zijn: 

 het eigen terrein is niet bereikbaar 

Toelichting: 

Niet overal is de aanleg van parkeergelegenheid op eigen terrein een reële optie. Dit speelt waar het 

eigen terrein niet kan worden ontsloten vanaf de openbare weg, zoals bijvoorbeeld voorkomt bij 

panden in voetgangersgebieden. Een ander voorbeeld betreft een (ver)bouwplan voor een 

bovenwoning aan de straatkant waarbij op de begane grond een (toegang tot het) achterterrein 

ontbreekt. 

 inzet van het eigen terrein is vanuit een bredere belangenafweging ongewenst 

Toelichting: 

Het komt voor dat overwegingen vanuit andere beleidsvelden zich verzetten tegen een 

parkeeroplossing op eigen terrein en dat in het kader van een bredere belangenafweging die andere 

belangen de doorslag geven. De oplossing is dan uit stedenbouwkundig, verkeerskundig, 

architectonisch, historisch, archeologisch en/of monumentaal perspectief niet aanvaardbaar. Zo 

kan het niet gewenst zijn om de groene invulling van een binnenterrein op te offeren, nog meer 

verkeer in een straat aan te trekken, een monumentale muur te doorbreken voor een poort naar het 

achterterrein, etc. 

Het is in dit geval de gemeente zelf die zal aangeven dat ondanks fysieke mogelijkheden daartoe 

een parkeeroplossing op eigen terrein toch moet afvallen. 

 gelet op de locatie van het bouwinitiatief in de stad heeft geconcentreerd parkeren in 

een nabije garage (eventueel openbaar terrein) voorkeur 

Toelichting: 

In en rond de binnenstad bevinden zich locaties waar vanuit verkeerskundige en/of 

stedenbouwkundige optiek het onderbrengen van de benodigde plaatsen op eigen terrein niet de  

eerste voorkeur heeft. Dit speelt in gebieden waar de straten smal zijn en minder geschikt voor 

grote stromen autoverkeer. Ook kan het voorkomen dat het (verder) volbouwen van binnenterreinen 

met parkeerplaatsen bezwaren oproept. In dergelijke situaties scoort een parkeeroplossing in een 

(geconcentreerde) voorziening aan de rand van het gebied beter. Waar dit speelt hoeft geen uiterste 

inspanning te worden geleverd om zo enigszins mogelijk de plaatsbehoefte op te vangen op eigen 

terrein. Uiteraard alleen als dit leidt tot een hoger te waarderen parkeeroplossing. 

Bij afwijking van bedoeld uitgangspunt om één (of meer) van bovengenoemde redenen, is 

ontheffing nodig van lid 1 van het parkeerartikel. Een dergelijke ontheffing kan worden 

verleend op basis van lid 5 (sub a of sub b) van het parkeerartikel 

3.6 Ontheffing op basis van lid 5 sub b van het parkeerartikel is mogelijk "voor zover op andere 

wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt voorzien". Hieraan kan invulling worden 

gegeven door het tekort aan plaatsen op eigen terrein weg te werken middels een of meer van 

de volgende vier oplossingen: 

1. benutting van structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in de omgeving 

2. gebruikmaking van (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders 

3. aanleg van plaatsen op openbaar gebied in de nabijheid 

4. benutting op termijn van in de toekomst beschikbaar komende parkeercapaciteit 

 

 

 



3.6.1 Ontheffing bij benutting van structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in de omgeving is 

mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 de structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit betreft passende parkeergelegenheid 

(voor vaste gebruikers en/of bezoekers) 

Toelichting: 

Het gaat hier om bestaande vrije parkeercapaciteit die naar beste inzicht ook op langere termijn 

structureel beschikbaar is en derhalve in de komende jaren niet nodig is in verband met het (weer) 

aantrekken van de economie en de te verwachten doorgaande groei van de automobiliteit. 

Uiteraard is het nodig dat claims op de vrije parkeercapaciteit ten behoeve van bouwprojecten 

duidelijk worden vastgelegd opdat thans structureel niet bezette plaatsen maar één keer worden 

ingezet. 

Het is in eerste instantie aan de initiatiefnemer zelf om inzicht te verschaffen in de aanwezige vrije 

parkeercapaciteit. Dit vraagt om metingen van de parkeerdruk gedurende de perioden die -mede 

gelet op de functie van het (ver)bouwplan- naar verwachting als maatgevend zijn te beschouwen. 

Mocht de gemeente aanvullend onderzoek wensen dan komen de kosten hiervan ten laste van de 

aanvrager van de bouwvergunning. 

Overigens mag voor de aanwezige vrije parkeercapaciteit niet uitgegaan worden van alle in de regel 

onbezette plaatsen. Een parkeervoorziening functioneert niet als die tot de laatste plaats bezet is. Er 

moet daarom rekening worden gehouden met een bepaald percentage leegstand dat afhankelijk is 

van het soort gebruik. 

 de te benutten plaatsen bevinden zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject 

Toelichting: 

Als leidraad kunnen hierbij de aanvaardbare loopafstanden van het CROW gehanteerd worden. 

 waar het gaat om structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in openbaar gebied 

mag die (per aanvraag) tot een aantal van in totaal maximaal tien plaatsen worden 

benut 

Toelichting: 

Het beroep op de structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in openbaar gebied is (per aanvraag) 

begrensd om te vermijden dat door één grote bouwontwikkeling een hele buurt komt vol te staan. 

Daarbij is overwogen dat er bij grotere projecten doorgaans meer mogelijkheden zijn om op eigen 

terrein in de plaatsbehoefte te voorzien. 

 waar het gaat om structureel aanwezige vrije parkeercapaciteit in een openbare 

parkeergarage geldt geen limiet qua aantal te benutten plaatsen. Wel dient het gebruik 

van het totale aantal te benutten plaatsen te zijn veiliggesteld middels een 

zaakrechtelijke overeenkomst met een looptijd van ten minste tien jaar 

 voor de te benutten structureel aanwezige vrije plaatsen wordt een parkeerbijdrage 

afgedragen 

Toelichting: 

De wijze waarop de gemeente omgaat met de parkeerbijdrage is nader uitgewerkt in een 

afzonderlijk protocol. 

3.6.2 Ontheffing bij gebruikmaking van (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders is 

mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 het particuliere terrein elders bevindt zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject en is waar het gaat om plaatsen voor bezoekers, gemakkelijk 

vindbaar en toegankelijk 

 de te benutten parkeergelegenheid op particulier terrein elders is nieuw of gedurende 

een lange periode niet als zodanig gebruikt 

Toelichting: 

Het moet gaan om een toename van parkeerplaatsen. Het mag niet zo zijn dat het ene plaatstekort 

wordt omgeruild voor het volgende. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als na aankoop van een rijtje 

garageboxen de huidige gebruikers geen parkeergelegenheid meer hebben. 

 de (aan te leggen) plaatsen op particulier terrein elders bieden een oplossing voor een 

periode van ten minste tien jaar 

Toelichting: 

Hiervan is sprake als betreffende plaatsen in eigendom zijn of worden gehuurd op basis van een 

zaakrechtelijke overeenkomst met een looptijd van ten minste tien jaar, die middels een 

kettingbeding in stand blijft bij een verandering van eigenaar 



 bedoelde parkeeroplossing komt financieel geheel voor rekening van de 

initiatiefnemer van het (ver)bouwproject 

3.6.3 Ontheffing bij aanleg van plaatsen op openbaar gebied in de nabijheid is mogelijk onder de 

voorwaarden dat: 

 de gemeente kan zich vanuit juridisch en stedenbouwkundig perspectief vinden in de 

aanleg van extra plaatsen op openbaar gebied 

 de aan te leggen plaatsen bevinden zich binnen aanvaardbare afstand van het 

(ver)bouwproject 

 de aanleg van de extra plaatsen op openbaar gebied  wordt volledig betaald door de 

initiatiefnemer van het (ver)bouwproject, inclusief een afkoopsom voor het 

bijbehorende onderhoud en beheer 

3.6.4 Ontheffing bij benutting op termijn van in de toekomst beschikbaar komende 

parkeercapaciteit is mogelijk onder de voorwaarden dat: 

 voor de op deze wijze op te lossen plaatsen wordt een parkeerbijdrage afgedragen 

Toelichting: 

De wijze waarop de gemeente omgaat met de parkeerbijdrage is nader uitgewerkt in een 

afzonderlijk protocol. 

 er is een reële kans dat in de toekomst genoeg plaatsen beschikbaar komen die zijn te 

benutten als aanvaardbare oplossing voor betreffend bouwinitiatief 

 in afwachting van de toekomstige parkeeroplossing mag de druk op de bestaande 

openbare parkeergelegenheid in de omgeving (in garages en/of openbaar gebied) niet 

zodanig oplopen dat onverantwoorde knelpunten ontstaan in de sfeer van 

bereikbaarheid en/of leefbaarheid 

3.7 Ontheffing op basis van lid 5 sub a van het parkeerartikel is mogelijk "indien het voldoen aan 

betreffende bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit". Dit 

is een zogenaamd kapstokartikel waarmee bij uitzondering ontheffing kan worden verleend 

zonder dat een (volledige) oplossing wordt geboden voor het tekort aan plaatsen op eigen 

terrein. Dit speelt wanneer het maatschappelijk belang van het (ver)bouwplan zwaarder wordt 

gewogen dan de negatieve gevolgen -door het uitblijven van een parkeeroplossing- voor de 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij besluiten een 

verlaagde of geen parkeerbijdrage in rekening te brengen 

3.8 Betreffend kapstokartikel zal standaard worden ingezet waar het gaat om: 

1. kleine initiatieven in gebied Binnenstad West 

Toelichting: 

Het beleid voor dit gebied is gericht op bevordering van kleinschalige ontwikkelingen die het 

dwaalgebied versterken. 

Waar het hier gaat om een gebied waarbinnen het parkeren volledig is gereguleerd, hoeft niet 

gevreesd te worden voor een toename van de parkeerdruk. 

2. bepaalde kleine initiatieven langs een dynamisch lint in de Oude Stad 

Toelichting: 

Het gemeentelijk lintenplan wil het kleine winkeliers en ondernemers gemakkelijk maken een 

bedrijfje te starten. Hierdoor kunnen de dynamische linten gaan functioneren als kweekvijver voor 

nieuwe en bijzondere ondernemingen. 

Bij het verlenen van deze standaardontheffingen hoeft geen parkeerbijdrage te worden 

afgedragen 

3.8.1 Kleine initiatieven in gebied Binnenstad West komen in aanmerking voor een 

standaardontheffing indien: 

 het project is gelegen binnen de Cityring westelijk van de Willem II-straat en 

noordelijk van de Heuvelstraat 

 de feitelijke plaatsbehoefte hoogstens twee bedraagt 

3.8.2 Bepaalde kleine initiatieven langs een dynamisch lint in de Oude Stad komen in aanmerking 

voor een standaardontheffing indien: 

 het gaat om een zogenaamd K1-initiatief met gedeeltelijke omvorming van een woning 

in een ruimte voor detailhandel of kleinschalige bedrijvigheid 

 de maximale omvang van bedoelde ruimte niet meer dan 80 m² bvo bedraagt 

 

STAP 4  REGELEN EVENTUEEL BENODIGDE BESLUITVORMING DOOR COLLEGE 

 



Bijlage 3b: Definities begrippen parkeren 

 

 

Parkeereis 

Set van voorwaarden op het gebied van parkeren waaraan door de initiatiefnemer van een 

bouwproject dient te worden voldaan, om -zonodig via ontheffing- invulling te kunnen geven aan het 

parkeerartikel in de gemeentelijke Bouwverordening. 

 

Voorwaarden kunnen onder meer zijn: 

 het voorzien in een bepaald aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 

 het voorzien in een bepaald aantal plaatsen op particulier terrein elders 

 het betalen van de aanleg van een bepaald aantal plaatsen op openbaar gebied 

 het betalen van een parkeerbijdrage voor een bepaald aantal plaatsen (dat niet op eigen 

terrein kan worden ondergebracht) 

 het waarborgen van de toegankelijkheid van plaatsen voor bezoekers 

 het waarborgen van het dubbelgebruik van plaatsen waarmee bij de doorrekening van de 

plaatsbehoefte is gerekend 

 

Parkeernorm 

Getalswaarde -tot één cijfer achter de komma- die voor een bepaalde ruimtelijke functie (woning, 

winkel, bedrijf, etc.) aangeeft hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn voor een bepaalde standaardeenheid 

(zoals per 100 m² bruto vloeroppervlakte of per arbeidsplaats). 

 

Een hoge parkeernorm betekent dat relatief veel plaatsen worden verlangd, meer dan bij een lage 

parkeernorm. 

 

Feitelijke plaatsbehoefte 

Het aantal plaatsen dat nodig is voor het opvangen van de parkeerbehoefte bij een bepaald 

bouwproject als daarbij wordt rekening gehouden met de praktische mogelijkheden van 

dubbelgebruik. 

 

De feitelijke plaatsbehoefte volgt uit een berekening die bepaald wordt door de ruimtelijke functies 

waaruit de bouwontwikkeling bestaat, de omvang ervan, de bijbehorende parkeernormen alsook de 

aanwezigheidspercentages tijdens kenmerkende dagdelen. 

De feitelijke plaatsbehoefte komt overeen met het aantal plaatsen dat nodig is gedurende het dagdeel 

met de maatgevende plaatsbehoefte. 

 

Parkeerartikel 

Het artikel in de gemeentelijke Bouwverordening -artikel 2.5.30- dat betrekking heeft op de 

parkeergelegenheid (en laad- en losmogelijkheden) bij of in gebouwen. 

 

Kern van het parkeerartikel (bijlage 3 bevat de volledige tekst) is dat bij een bouwontwikkeling het 

parkeren wordt opgelost op eigen terrein, dit wil zeggen dat op eigen terrein gezorgd wordt voor 

voldoende parkeergelegenheid. 

 

Het parkeerartikel biedt de enige juridische basis voor een gemeente om voorschriften te geven 

aangaande -de omvang en situering van- parkeergelegenheid. Betreffende regels kunnen derhalve 

alleen gesteld worden als bouwvergunning benodigd is. Dit speelt bij nieuwbouw en verbouw. Waar 

enkel sprake is van een functiewijziging die past in het bestemmingsplan, ontbreekt een instrument 

om regels te stellen aangaande de parkeergelegenheid. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Bijlage 3c Parkeerartikel in Bouwverordening Tilburg 

 

 

Bestaand artikel 

(Datum vaststelling 27 januari 1997, datum inwerkingtreding gewijzigde verordening 12 

maart 2010) 

Artikel 2.5.30. 

Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 

1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet 

ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn 

aangebracht in, op of onder het gebouw, danwel op of onder het onbebouwde terrein 

dat bij dat gebouw behoort. 

2. Hiervan is slechts sprake wanneer het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor 

parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein, dat bij dat gebouw hoort, is bepaald overeenkomstig de normen 

en werkwijze in de "Notitie parkeernormen 2003", zoals vastgesteld op 30 maart 2004 

of zoals deze laatstelijk is vastgesteld. 

3. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen 

hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te 

zijn voldaan: 

• indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m 

en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen; 

• indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte 

- voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 

3,50 m bij 5,00 m bedragen. 

4. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 

behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in 

voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 

5. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het 

eerste en het vierde lid: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit; of 

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- 

of losruimte wordt voorzien. 

Aan het verlenen van een ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een 

financiële voorwaarde verbinden. 
 

Aangepast artikel (concept) 

(De aanpassingen behelzen de passages die vet cursief zijn afgedrukt) 

Artikel 2.5.30. 

Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 

1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet 

ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn 

aangebracht in, op of onder het gebouw, danwel op of onder het onbebouwde terrein 

dat bij dat gebouw behoort. 

2. Hiervan is slechts sprake wanneer het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor 

parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein, dat bij dat gebouw hoort, is bepaald overeenkomstig de normen 

en werkwijze in de "Notitie parkeernormen Tilburg 2011", zoals vastgesteld op 

(datum invullen) of zoals deze laatstelijk is vastgesteld. 

3. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen 

hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te 

zijn voldaan: indien de afmetingen van de parkeervakken voldoen aan de door 

het CROW opgestelde richtlijnen (onder andere terug te vinden in de 

Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, ASVV) 

 



4. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 

behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in 

voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 

5. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het 

eerste en het vierde lid: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit; of 

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- 

of losruimte wordt voorzien. 

Aan het verlenen van een ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een 

financiële voorwaarde verbinden. 
 
 

 

 



Bijlage 3d: Aanpassingen in 'Overzicht parkeernormen Tilburg 2011' 

 

 

Algemeen 

 de rubricering van de normen is verder uitgewerkt. De oude restcategorie 'Overige 

parkeernormen' is uitgesplitst in normen voor achtereenvolgens horecagelegenheden, 

sportvoorzieningen, sociaal culturele en recreatieve voorzieningen alsmede 

zorgvoorzieningen. Voorts is de categorie winkels verbreed tot detailhandel 

 bij de thans gekozen werkwijze passen geen normen met bandbreedte. Waar die nog 

voorkwamen, is overgestapt op het gemiddelde van de bandbreedte 

 de normen zijn alle ingevuld met één cijfer achter de komma. In de oude situatie golden in 

beperkte mate normen met twee cijfers achter de komma. Deze normen zijn omhoog of 

omlaag afgerond (tot één cijfer achter de komma) naar de meest passende waarde 

 de tabellen met normen zijn aangevuld met een aparte kolom waarin het aandeel bezoek staat 

vermeld. Dit aandeel is waar mogelijk ontleend aan de parkeerkencijfers van het CROW. In een 

beperkt aantal gevallen moest een professionele inschatting worden gemaakt 

 nieuw is tevens een aparte kolom voor opmerkingen waarnaar ook de vroegere noten 

onderaan de tabel zijn verhuisd 

 

Parkeernormen woningen 

 de indeling van typen woningen is aangepast, zonder overigens het aantal klassen te wijzigen. 

De herziene indeling is gekoppeld aan de woonproduct-classificatie die de gemeente hanteert 

op het gebied van wonen 

 bij de bestaande indeling waren voor de grenzen tussen de onderscheiden typen in m² BVO 

(bruto vloeroppervlakte) waarden in m² GBO (gebruiksoppervlakte) ingevuld. Dit betekende in 

de praktijk een iets te strenge normering 

 bij de herziene type-indeling wordt niet langer verschil gemaakt tussen gestapelde woningen 

en niet gestapelde woningen. Deze vereenvoudiging is mogelijk doordat de begrenzing van de 

woonproducttypen waar het gaat om 'BVO m² gestapeld' en 'BVO m² grondgebonden plat dak' 

grotendeels samenvalt 

 als nieuw woningtype is opgenomen: 'serviceflat/aanleunwoning van 70 tot 130 m² bvo', met 

een norm van 1,0 ongeacht de grootte van de woning 

 de normen voor woningen in de categorie sub-standaard zijn opgehoogd naar 1,3 (alleen in 

het centrum naar 1,1). Zo hoort bij iedere woning van deze categorie precies één plaats voor 

eigen gebruik. Dit sluit aan bij de CROW-waarden voor dit soort woningen 

 de normen voor woningen in de categorie standaard zijn opgehoogd met 0,1 om beter aan te 

sluiten bij de bestaande waarden voor dit soort woningen 

 de normen voor een kleine wooneenheid zoals in gebruik bij onder meer studenten, zijn gelet 

op de ervaringen in deze stad verlaagd (met 0,1) tot 0,3 

 

Parkeernormen kantoren 

 de bestaande maximum parkeernormen zijn vervallen. Net als voor de andere functies gelden 

ook voor kantoren alleen minimumnormen 

 nieuw is een onderscheid tussen kantoren met baliefunctie (commerciële dienstverlening) en 

kantoren zonder baliefunctie 

 de normen voor een kantoor zonder baliefunctie zijn gelijk aan die van de vroegere minimum 

parkeernormen 

 de normen voor een kantoor met baliefunctie liggen hoger dan die van de vroegere maximum 

parkeernormen. De nieuwe normen zijn ontleend aan de parkeerkencijfers van het CROW 

(voor stedelijkheidsgraad: zeer sterk stedelijk), waarbij -net als bij de kantoren zonder 

baliefunctie- is gekozen voor waarden tegen het maximum van de range aan 

 het nieuwe werken kan op langere termijn nopen tot een hogere norm (door intensiever 

gebruik kantoorruimte). Op de korte termijn kan bij bestaande kantoren door meer 

thuiswerken de parkeerbehoefte afnemen 

 

Parkeernormen detailhandel 

 er is een norm toegevoegd voor een kleine praktijk aan huis 

 



 er is een norm toegevoegd voor een apotheek. Daarbij is merendeels uitgegaan van het 

maximum van de CROW-waarden. Alleen voor een apotheek in het centrum is het gemiddelde 

aangehouden 

 

Parkeernormen horecagelegenheden 

 er is een norm toegevoegd voor een hotel. De waarden voor de onderscheiden gebiedszones 

liggen bij het gemiddelde van de CROW-waarden, in het centrum net iets eronder, in de rest 

van de bebouwde kom en in het buitengebied wat erboven 

 

Parkeernormen overige bedrijven 

 er is een aparte norm opgenomen voor een zelfbedienings-groothandel. De waarde is 

gebaseerd op de parkeerbehoefte bij Sligro waarnaar uitgebreid onderzoek is gedaan 

 

Parkeernormen onderwijsvoorzieningen 

 de normen voor basisonderwijs en crèche etc. zijn gesteld op het gemiddelde van de CROW-

waarden ongeacht de situering in de stad (geen onderscheid naar zone parkeernormen) 

 bij de normen voor basisonderwijs en crèche etc. is als opmerking opgenomen dat de 

parkeerbehoefte voor halen en brengen dient te worden bepaald volgens betreffende 

rekenmethode van het CROW (Publicatie 182 'Parkeerkencijfers - Basis voor 

parkeernormering', blz. 25) 

 

Parkeernormen sportvoorzieningen 

 er is een norm toegevoegd voor een sporthal mét wedstrijdfunctie, met een bijtelling 

overeenkomstig de CROW-waarden in verband met de aanwezige bezoekersplaatsen 

 

Parkeernormen sociaal culturele en recreatieve voorzieningen 

 er is een norm toegevoegd voor een kinderboerderij met een -gezien de ervaringen- vaste 

waarde van 2,0 

 er is een norm toegevoegd voor een dierenpark 

 

 

 

 



Bijlage 3e: Aanpassingen in kaart 'Zones parkeernormen Tilburg 2011' 

 

 

In de bestaande Notitie parkeernormen worden vier zones onderscheiden, te weten: 

 zone A: centrum Tilburg 

 zone B: rest Oude Stad met bovendien de buiten de ringbanen gelegen woonbuurten Armhoef, 

Jeruzalem en Broekhoven Zuid alsmede de ruimtelijke knooppunten Kempenbaan en Het Laar 

 zone C: rest stad Tilburg 

 zone D: Berkel-Enschot, Udenhout en buitengebied 

 

Veel andere steden hanteren drie zones: binnenstad, schil en overig. Tilburg blijft bij een indeling in 

vier zones. Zone A 'centrum' verschilt duidelijk van zone B 'rest Oude Stad' (vooral woongebied 

zonder parkeerregulering). Wat betreft parkeren functioneert buitengebied (onderdeel zone D) 

wezenlijk anders dan stedelijk gebied. Een groter aantal dan vier zones zou de indeling te fijn maken. 

 

Vooral ruimtelijke ontwikkelingen maar ook voortschrijdend inzicht geven aanleiding de vier zones 

wat anders te begrenzen. De zones op de nieuwe kaart 'Zones parkeernormen Tilburg 2011' laten zich 

als volgt beschrijven en motiveren: 

 zone A: centrum Tilburg 

Deze zone krijgt een zodanig ruimere grens dat Spoorzone west en het gebied met 

parkeerregulering hier binnenvallen. Daarmee komt het gehele ontwikkelingsgebied 

Spoorzone -afgezien van het voormalig Van Gend en Loosterrein- in zone A te liggen. 

Toevoeging van het gereguleerde gebied heeft als achtergrond dat daar met name het bezit 

van de tweede auto en het autogebruik door bezoekers wat lager zullen liggen. 

 zone B: schil en voorstadsstations, bestaande uit de Oude Stad binnen de ringbanen 

(excl. centrum) en de vervoerknooppunten rondom de stations Reeshof ('De Knoop') 

en Tilburg Universiteit 

Met het oog op een duidelijke begrenzing door de ringbanen vallen de woonbuurten Armhoef, 

Jeruzalem en Broekhoven Zuid niet langer in zone B, maar in zone C. 

Voorts zijn in deze zone de ruimtelijke knooppunten vervangen door vervoerknooppunten. 

Het maakt bij nader inzien voor de verkeersaantrekkende werking weinig uit of een bepaalde 

functie gesitueerd is in een ruimtelijke knooppunt of in het gebied daaromheen. Een wat 

lagere attractie voor het autoverkeer mag wel worden verwacht bij de vervoerknooppunten 

met een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

 zone C: rest bebouwde kom 

Deze zone omvat nu ook de woonbuurten en de vroegere vervoerknooppunten die niet langer 

tot zone B behoren. 

Voorts zijn aan deze zone toegevoegd de bebouwde kommen van Berkel-Enschot en Udenhout 

waar het autobezit en -gebruik niet wezenlijk anders is dan elders in de 'rest bebouwde kom'. 

 zone D: buitengebied 

De bestaande zone zonder de bebouwde kommen van Berkel-Enschot en Udenhout. 

 

 

 

 


