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Tabel 1. Parkeerbehoefte De Wissel huidige situatie 

Parkeerbehoefte De Wissel Beetsterzwaag 

Programma  Aantal 
woon‐
eenheden 

Bvo 
(m2) 

Verpleeg/verzorgingstehu
is 

Kantoor  Totale 
parkeerbehoefte 

Min.   Max.  Min.  Max.  Min.   Max. 

Achterterrein 

Eenheden  92    46  64,4         

Voorterrein 

Eenheden  82    41  57,4         

Kantoren    3.000      51  66     

Totaal      87  122  51  66  138  188 

 
Bovenstaande  tabel  laat  de  parkeerbehoefte  zien  in  de  huidige  situatie.  Hieruit  blijkt  dat  de 
parkeerbehoefte minimaal  138  parkeerplaatsen  is.  Tenminste  87  parkeerplaatsen  ten  behoeve  van  de 
wooneenheden en 51 parkeerplaatsen ten behoeve van het kantoor. Geconcludeerd kan worden dat er in 
de huidige situatie voldoende parkeerplaatsen op het terrein aanwezig zijn. 
 
Parkeerbehoefte nieuwe situatie totaalplan 
In het memo van 10 augustus 2012 is de parkeerbehoefte voor de nieuwe situatie berekend. Ten opzichte 
hiervan  is  het  programma  van  het  voorterrein  gewijzigd.  Daarom  wordt  de  parkeerbehoefte  van  het 
voorterrein opnieuw berekend. Omdat het programma van het achterterrein niet wijzigt, is aanpassing van 
de  parkeerbalans  in  principe  niet  noodzakelijk.  Wel  wordt  deze  geactualiseerd  aan  e  nieuwe  CROW‐
kencijfers.  
 
In  tabel  2  is  de  nieuwe  parkeerbehoefte  van  het  voorterrein  per  gebouw  aangegeven.  In  tabel  3  is  de 
parkeerbehoefte  van  het  achterterrein  aangegeven.  Op  de  tekening  zijn  de  gebouwnummers  terug  te 
vinden met de daarbij horende parkeercijfers. 
 
Tabel 2. Parkeerbehoefte voorterrein 

   
Omschrijving 

aantal 
wooneenheden 

 
bvo 

Parkeerkencijfer  Parkeerbehoefte  Opmerkingen 

  Min.  Max.  Min.  Max.   

W1  emb wonen  40     0,5  0,7  20  28   

W2  emb wonen  40     0,5  0,7  20  28   

W3  emb wonen  40     0,5  0,7  20  28   

D1  kantoor  + 
andere  

   892  1,7  2,2  15  20  bvo  overgenomen 
van vorig ontwerp 

O2  overslag 
gebouw 

   266             

Totaal            75  104   

 
Tabel 3. Parkeerbehoefte achterterrein 

   
Omschrijving 

aantal 
wooneenheden 

 
bvo 

Parkeerkencijfer  Parkeerbehoefte  Opmerkingen 

  Min.  Max.  Min.  Max.   

W7  IBG studio’s  32    0,5  0,7  16  22,4   

W5  IBG studio’s  32    0,5  0,7  16  22,4   

W6  IBG studio’s  32    0,5  0,7  16  22,4   

W8  High Care  16    0,5  0,7  8  11,2   

W10  Kliniek  24    0,5  0,7  12  16,8   

De 
Swaai 

kliniek  20    0,5  0,7  10  14   
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Conclusie 
Volgens de parkeernormering van CROW zullen bij de totale herontwikkeling van het terrein tenminste 169 
parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. In het ontwerp zijn totaal 199 parkeerplaatsen opgenomen 
en voldoet daarmee aan de CROW norm. 
 
Talant  heeft  voor  het  berekenen  van  het  aantal  parkeerplaatsen  eigen  parkeercijfers,  gebaseerd  op 
ervaringsgetallen. Het zijn cijfers die uitgaan van de specifieke kenmerken van het toekomstige gebruik en 
de  geplande  functies. Deze  cijfers  liggen  lager  dan  de  CROW‐kengetallen. Uit  de  berekening  van  Talant 
komt een parkeerbehoefte van 165 parkeerplaatsen naar voren. Het aantal opgenomen parkeerplaatsen in 
het ontwerp voldoet ruimschoots aan deze eis. 
 
Mochten de uitkomsten in de praktijk niet voldoende blijken, biedt het plangebied de flexibiliteit om alsnog 
in de gewenste parkeerbehoefte te voorzien. 
 


