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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Leeswijzer, opzet van het bestemmingsplan

De toelichting van een bestemmingsplan geeft uitleg over en een onderbouwing van de 
bestemmingsregeling die in de planregels en op de verbeelding is opgenomen. Voor de 
onderbouwing van de bestemmingsregeling wordt ingegaan op het geldende parkeerbeleid. 
De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 Inleiding wordt een inleiding gegeven op het bestemmingsplan. De aanleiding, 
doelstelling, plangebied en voorgaande plannen worden achtereenvolgens behandeld. 

In hoofdstuk 2 Resultaten van het bestemmingsplanproces wordt een beschrijving gegeven van 
de voorgeschiedenis. Daarna wordt aangegeven op welke wijze met zienswijzen en het 
wettelijk vooroverleg wordt omgegaan.

Hoofdstuk 3 Beleidskader geeft een overzicht van het geldende parkeerbeleid. Hierbij wordt 
ingegaan op de uitgangspunten die van belang zijn voor het thema van dit 
paraplubestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Haalbaarheid en verantwoording van het bestemmingsplan gaat in op de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving bevat de juridische toelichting op de 
bestemmingsregeling. Daarbij wordt eerst in algemene zin ingegaan op de opzet van de 
regeling. Vervolgens worden de algemene uitgangspunten voor deze bestemmingsregeling 
weergegeven. Daarna worden de planregels en verbeelding  waar nodig specifiek toegelicht.

1.2  Aanleiding, doel en kern van het bestemmingsplan

Per 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. In deze wet is de 
grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de gemeentelijke verordeningen komen te 
vervallen.  Hierdoor geldt dat in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen moet worden 
geregeld dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Dit leidt ertoe dat al bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen wordt nagedacht over het parkeervraagstuk en niet pas 
in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De 
bestemmingsplannen die sinds die datum zijn vastgesteld voorzien in een dergelijke regeling.

Voor het kunnen terugvallen op de bouwverordening geldt een wettelijke overgangstermijn. 
Uiterlijk 1 juli 2018 moeten alle bestemmingsplannen voorzien in een parkeerregulering omdat 
per die datum de stedenbouwkundige bepalingen van de Woningwet, waaronder de 
parkeerregels, komen te vervallen. Dat betekent dat artikel 2.5.30 van de gemeentelijke 
Bouwverordening waarin het parkeren werd geregeld ophoudt te bestaan.

Om te voorkomen dat voor de bestemmingsplannen die nog niet waren vernieuwd per 1 juli 
2018 geen parkeerregulering meer geldt, is dit paraplubestemmingsplan opgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan c.q. facetbestemmingsplan. Dit 
betekent dat één specifiek onderdeel of onderwerp, (ic het parkeren) wordt herzien in reeds 
bestaande bestemmingsplannen.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) artikel 3.1.2, tweede lid is per november 2014 gewijzigd in die 
zin dat omwille van flexibiliteit het mogelijk is geworden om in een bestemmingsplan te 
verwijzen naar beleidsregels. Er is daarmee een wettelijke grondslag gecreëerd om wat betreft 
het parkeren in het bestemmingsplan direct te verwijzen naar beleidsregels die parkeernormen 
bevatten. Met deze aanpassing van het Bro is het mogelijk geworden om het parkeren in het 
bestemmingsplan goed te regelen. Het bestemmingsplan regelt hetgeen voorheen in artikel 
2.5.30 van de Bouwverordening werd geregeld.
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Het paraplubestemmingsplan maakt gebruik van een dynamische verwijzing naar het 
parkeerbeleid van de gemeente. Als de beleidsinzichten met betrekking tot parkeren 
gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen, kan er in het vervolg bij aanvragen 
om omgevingsvergunning voor bouwen aan dit nieuwe beleid worden getoetst. 

1.3  Ligging  van het plangebied

De werkingssfeer van dit bestemmingsplan omvat het gehele gemeentelijke grondgebied, met 
uitzondering van de gronden waarvoor een bestemmingsplan geldt waarin reeds de 
parkeerbepaling is opgenomen. Ook gebieden waar geen planologische regime of een 
beheersverordening geldt vallen buiten het plangebied. Het is immers niet mogelijk een 
parapluplan hiervoor te laten gelden. De verbeelding bij dit bestemmingsplan geeft aan op 
welke gebieden dit bestemmingsplan van toepassing is.

Afbeelding 1: Plangebied Parapluplan Parkeren Zaanstad

Voor een overzicht van de (bestemmings)plannen waarvoor deze regeling geldt wordt verwezen 
naar Bijlage 1 Lijst met plannen waarvoor het Parapluplan Parkeren Zaanstad geldt.

1.4  Voorgaande bestemmingsplannen

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan of 
facetbestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan is een partiële herziening van meerdere 
bestemmingsplannen. 

In dit plan zal wordt het onderdeel, parkeren, voor geldende bestemmingsplannen of daaraan 
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gelijk gestelde plannen herzien. Met dit bestemmingsplan worden voor het overige geen 
geldende bestemmingsplannen vervangen.
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Hoofdstuk 2  Resultaten van het 
bestemmingsplanproces

In het bestemmingsplanproces zijn mogelijkheden om inbreng te geven op de inhoud van het 
bestemmingsplan. Ook komt het regelmatig voor dat gaandeweg het voorbereidingstraject 
blijkt dat, op veelal ondergeschikte punten, ambtshalve wijzigingen noodzakelijk zijn.

2.1  Voorgeschiedenis van het bestemmingsplan

Het plangebied beslaat met ruim 80% het grootste gedeelte van het grondgebied van de 
gemeente Zaanstad. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten ten 
aanzien van het parkeerbeleid van de gemeente Zaanstad dat door de raad is vastgesteld in de 
Nota Ruimte voor Parkeren 2016. Dit vervangt de parkeerbepalingen uit artikel 2.5.30 van de 
Bouwverordening in de bestemmingsplannen. Artikel 2.5.30 'Parkeergelegenheid en laad- en 
losmogelijkheden bij of in gebouwen' schreef voor dat in het geval dat er bij een bestemming of 
een omvang van een gebouw noodzaak toe was, genoeg parkeervoorzieningen moesten 
worden gerealiseerd. De eisen hieraan werden ook via dit artikel geregeld. 

2.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan is, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode van inzage is 
iedereen, naar keuze mondeling of schriftelijk, in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Daarnaast is de kennisgeving 
van het bestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. 
van het Besluit ruimtelijke ordening ter beoordeling toegezonden aan de wettelijke 
overlegpartners. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk staat een korte samenvatting van het relevante beleidskader dat voor het 
plangebied van kracht is en de uitwerking hiervan op het plan(gebied). Het betreft slechts 
gemeentelijk beleid. Het parkeernormenbeleid is een dynamisch document en bijstelling van 
het beleid is met enige regelmaat noodzakelijk. Hiervoor is aanpassing van het 
bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

3.1  Gemeente

3.1.1  Nota Ruimte voor Parkeren 2016

Dit bestemmingsplan verwijst voor de te hanteren parkeernormen naar de Nota Ruimte voor 
Parkeren 2016 (bijlage 1) en de Uitvoeringsnota Ruimte voor Parkeren (bijlage 2) die door het 
college op 10 februari 2016 is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze beleidsregels zijn 
niet beperkt tot autoparkeren, maar hebben ook betrekking op fietsparkeren, laden en lossen 
en Kiss & Ride. Deze beleidsregels worden regelmatig bijgesteld. Dat biedt de nodige 
flexibiliteit in het parkeerbeleid zonder dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. 
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid en verantwoording van het 
bestemmingsplan

Bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt normaliter (ook) aandacht besteed aan de 
omgevingsaspecten. Van onderdelen, als archeologie en cultuurhistorie, bodemkwaliteit, 
externe veiligheid, luchtkwaliteit, water, geluid, groen, verkeer en vervoer etc. wordt de wet en 
regelgeving beschreven en wordt onderzocht wat die aspecten betekenen voor de specifieke 
locatie en wordt een conclusie getrokken.

Dit bestemmingsplan is uitsluitend een bestemmingsplantechnische herziening op de regels 
uit de vigerende bestemmingsplannen, die binnen de werkingssfeer van dit parapluplan vallen, 
gericht op het parkeerbeleid van de gemeente Zaanstad. Een toetsing van de gebruikelijke 
omgevingsaspecten is in dit geval niet nodig en derhalve achterwege gelaten.

4.1  Financiële uitvoerbaarheid

4.1.1  Grondexploitatie (artikel 6.12 Wro)

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad 
verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. Bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
zijn gezien het karakter van dit bestemmingsplan niet voorzien. Een exploitatieplan is daardoor 
niet nodig. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt eerst in algemene zin ingegaan op de opzet van de 
bestemmingsregeling. Vervolgens worden de algemene uitgangspunten voor deze 
bestemmingsregeling weergegeven. Daarna worden de planregels en verbeelding  waar nodig 
specifiek toegelicht.

5.1  Opzet van de bestemmingsregeling

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Hiervan zijn de 
regels en de verbeelding juridisch bindend. 
Het digitale bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Zaanstad' is de verzameling geometrisch 
bepaalde planobjecten, vervat in een GML-bestand (NL.IMRO.0479.STED3844BP-0201) met 
bijbehorende regels. Het is via elektronische weg uitwisselbaar en raadpleegbaar  via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De digitale versie van het bestemmingsplan gaat boven de analoge versie. De analoge 
verbeelding omvat één kaartblad (genummerd 0479.STED3844BP-0201). 

Regels

De regels zijn gegroepeerd in drie hoofdstukken:

1. Inleidende regels 
In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen die van belang zijn voor een juiste interpretatie 
van begrippen en bepalingen die in de overige regels zijn opgenomen;

2. Algemene regels 
In dit hoofdstuk zijn de algemene regels opgenomen die gelden voor het parkeerbeleid van 
het bestemmingsplan. Het gaat onder ander om algemene gebruiks(on)mogelijkheden en 
afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden;

3. Overgangsregels en slotregels 
In het laatste hoofdstuk staat, naast enkele algemene slotbepalingen, opgenomen welk 
overgangsrecht geldt ten aanzien van het bestaand gebruik en bebouwing.

Toelichting

In de voorgaande hoofdstukken is een uitleg, onderbouwing en verantwoording gegeven voor dit 
paraplubestemmingsplan. De toelichting behoort niet tot het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan en heeft daarom geen directe rechtskracht. Wel kan het eventuele 
onduidelijkheid bij de interpretatie van de regels wegnemen omdat in de toelichting de 
achtergronden en intentie van de regeling zijn opgenomen. 

5.2  Uitgangspunten voor de bestemmingsregeling

Wat betreft de terminologie en de opbouw van het plan is op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregels aangesloten. Het onderhavige bestemmingsplan 
gaat daarom uit van de meest recente versie van het rapport Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is gekozen om de planologisch-juridische regeling 
in dit bestemmingsplan zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de systematiek en geest van 
de recente bestemmingsplannen van de gemeente Zaanstad. Ook is het handboek 
Standaarden bestemmingsplan van de gemeente Zaanstad gevolgd.

5.3  Specifieke toelichting op de regels

Inleidende regels
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De inleidende regels (Artikel 1) bevat een aantal wettelijk verplichte begrippen. In Artikel 2 is 
geregeld voor welke bestemmingsplannen dit bestemmingsplan van toepassing is. Ook is 
geregeld dat het voorliggende bestemmingsplan voorgaat bij strijdige bepalingen. 

Algemene regels

Parkeren

In hoofdstuk 2 is een aantal regels over het parkeren geformuleerd.

Het systeem dat hierbij gehanteerd wordt is dat van de dynamische verwijzing. In de regels 
wordt verwezen naar de inhoudelijke parkeernormen zoals die geformuleerd zijn in de Nota 
Ruimte voor Parkeren 2016 (zie Bijlage 1 bij de Toelichting) of zoals deze nadien worden 
gewijzigd. Dat betekent dat indien de Parkeernota na de vaststelling van het bestemmingsplan 
wordt gewijzigd, de daarin opgenomen nieuwe normen moeten worden toegepast.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze systematiek gefiatteerd in 
haar uitspraak van 9 september 2015.

Overgangs- en slotregels

De verplichte overgangsregels voor bouwwerken en gebruik zijn conform het bepaalde in artikel 
3.2.2 van het Bro opgenomen in Artikel 5. Tenslotte bevat het plan een slotregel (Artikel 6). 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Nota Ruimte voor Parkeren
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1 Samenvatting 

Inleiding 

Op 10 februari 2016 heeft het college de concept-nota Ruimte voor Parkeren  en 

Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. 

Belanghebbenden konden hun mening geven over de voorgestelde maatregelen van het 

nieuwe parkeerbeleid. De inspraakreacties zijn meegewogen in het definitieve parkeerbeleid. 

De reactie van het college op de inspraak is opgenomen in de Inspraaknotitie Ruimte voor 

Parkeren. 

 

Deze beleidsnota Ruimte voor Parkeren gaat over hoe de gemeente Zaanstad de vraag naar 

en aanbod van parkeerruimte in goede banen wil leiden. De beleidsnota schetst de kaders 

voor het parkeerbeleid, dat wordt uitgewerkt in de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. 

De uitvoeringsnota geeft invulling aan auto- en fietsparkeren, Kiss & Ride en laden en lossen. 

De Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 is een juridisch toetsbaar document, dat 

gebruikt wordt voor het beoordelen van bouwplannen en andere initiatieven. Aan de hand van 

deze nota kan, op basis van de bestemmingsplannen, een volledige verkeerstoets uitgevoerd 

worden op nieuwe initiatieven. 

 

De gemeentelijke ambitie is duidelijk: we willen een aantrekkelijke, bereikbare en gastvrije 

stad zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Zaanstad staat voor een grote opgave. De 

komende jaren moeten 600 extra woningen per jaar worden gebouwd. Voor de langere 

termijn is de bouwopgave nog veel groter. Daarnaast is het beleid gericht op 5.000 extra 

arbeidsplaatsen. 

Mede door deze ontwikkelingen neemt de druk op de ruimte toe, wat tevens eisen stelt aan 

ons parkeerbeleid. De doelstelling voor het parkeerbeleid is dan ook dat de stad zich kan 

blijven doorontwikkelen. Daarnaast willen we – in het hier en nu – zorgen voor een leefbare 

en aantrekkelijke stad, die goed bereikbaar is.  

 

De gemeente wil externe partijen, waar mogelijk, de ruimte geven om initiatiefrijk en 

ondernemend te zijn. Om dit te bereiken helpt het als we de regels en procedures 

vereenvoudigen of verminderen. Tevens wil de gemeente waar nodig maatwerk toepassen. 

Kortom: meer ‘zorgen dat’, in plaats van ‘zorgen voor’. 

 

Het parkeerbeleid richt zich op: 

 het bijdragen aan stedelijke ontwikkeling; 

 het aanpakken van actuele en toekomstige knelpunten, waaronder de door de raad 

aangedragen aandachtspunten. 

 

Bijdragen aan stedelijke ontwikkeling 

Het parkeerbeleid draagt bij aan de stedelijke ontwikkeling door vijf maatregelen: 

1. Meer flexibiliteit bij het bepalen van de parkeereis door: 

 de parkeernorm als richtlijn te hanteren en daarmee ruimte te geven voor maatwerk; 

 de bestaande toepassing van ‘oud voor nieuw’ te verruimen; 

 in Zaandam-Centrum vrijstelling te verlenen van het maken van parkeerplaatsen, 

wanneer er voor de betreffende ontwikkeling geen parkeervergunningen hoeven te 

worden verstrekt. 

2. Meer mogelijkheden bieden om te voldoen aan de parkeervraag door: 

 vrijstelling te verlenen bij een kleine parkeervraag; 

 parkeren op de openbare straat toe te staan bij een lage parkeerdruk in de omgeving, 

zodat de ontwikkelaar zelf geen parkeerplaatsen hoeft toe te voegen. 

3. Afkoop van parkeerplaatsen inzetten als kans voor het bouwplan, met aangepaste 

tarieven. Voorafgaand aan de ontwikkeling worden kosten hierdoor beter inzichtelijk. De 

bijdragen/opbrengsten kunnen ruimer worden ingezet; niet alleen voor parkeren, maar 

meer algemeen voor het verbeteren van de bereikbaarheid. 
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4. Het proces van planontwikkeling faciliteren door vraag en aanbod van parkeerplaatsen bij 

elkaar te brengen. 

5. De parkeerdruk verlichten door meer inzet op openbaar parkeren. 

 

Aanpakken van actuele en toekomstige knelpunten 

Het gemeentelijk parkeerbeleid is tevens gericht op maatregelen die de parkeerdruk 
terugdringen en knelpunten oplossen. Het betreft beleidsuitgangspunten voor situaties waarin 
knelpunten ontstaan. Daarnaast schetst het beleid oplossingen voor de aandachtspunten die 
door de raad zijn aangedragen. 
Het gaat daarbij om een samenhangend pakket van maatregelen, met een goede balans 
tussen effectiviteit enerzijds en kosten anderzijds. De beleidsnota geeft aan welke 
afwegingen hierbij een rol hebben gespeeld. De in deze nota  genoemde extra maatregelen 
komen voort uit wensen vanuit externe partijen of uit raadsmoties. Denk bijvoorbeeld aan 
extra blauwe zones, opheffen van betaald parkeren en een andere bezoekersregeling.  
 
Beheersen van de parkeerdruk 

Wanneer de parkeerdruk te hoog wordt, kan worden gekozen voor invoering van betaald 

parkeren of - in uitzonderlijke gevallen - voor een blauwe zone. De gemeente hanteert hierbij 

het instrument van de bewonersenquête om draagvlak te meten.   

 

Betaald parkeren in Zaanstad is in grote lijnen gebaseerd op de onderstaande 
uitgangspunten. 

 Bewoners en ondernemers kunnen twee vergunningen per adres verkrijgen om binnen 
het gebied waar zij wonen/gevestigd zijn te parkeren op plekken waar betaald parkeren 
geldt. 

 Voor ondernemers zijn twee extra soorten vergunningen. Ten eerste de volledige 
bedrijvenvergunning, die in de hele stad geldt, ten tweede de Burchtvergunning, die de 
mogelijkheid biedt voor extra vergunningen, tot een totaal van maximaal tien per adres. 

 Voor bewoners, onder wie mantelzorgontvangers, heeft de gemeente een aparte regeling 
voor het ontvangen van hun bezoek. 

 Bedrijven kunnen geen gebruikmaken van de bezoekersregeling voor bewoners. 

 De tijden die voor betaald parkeren gelden zijn als volgt: 
o Zaandam in en rond het centrum: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 

uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur; 
o Zaandam eerste schil: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur; 
o Zaandam tweede schil: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur. 

 De parkeerduur bij de automaat bedraagt maximaal twee uur. Dagtarieven gelden op de 

Behouden Haven en de Burcht. 

 

De gemeente wil gastvrij zijn voor bezoekers. Dit doen we door lang parkeren aan te bieden 

in garages en op parkeerterreinen, en kort parkeren op plekken dicht bij de bestemming. 

Hiervoor zijn zes maatregelen opgenomen: 

1. Vergroten van vindbaarheid van beschikbare parkeerruimte door het openbaar aanbieden 

van de gegevens over de bezettingsgraad van de garages en terreinen die aangesloten 

zijn op het Parkeer Route Informatie Systeem. 

2. Parkeren door vergunninghouders op de Rozengracht in Zaandam is niet langer 

toegestaan.  

3. De kans op een plek dicht bij het station neemt toe door op het Ebbehout in Zaandam 

ook ’s avonds betaald parkeren in te voeren.  

4. Betaald parkeren op de Zuiderkerkstraat en de Peperstraat in Zaandam wordt 

gehandhaafd. Op de Oostzijde in Zaandam wordt de parkeerregulering opgeheven. Op 

de Zuiddijk wordt het betaald parkeren afgeschaft en komt in plaats daarvan  een blauwe 

zone. 

5. De huidige blauwe zone in Krommenie wordt uitgebreid.  

6. Voor bezoek aan bewoners wordt een tarief per uur ingesteld in plaats van het huidige 

dagtarief. 
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Blauwe zones 

Blauwe zones zijn een andere manier om een hoge parkeerdruk het hoofd te bieden. De 

toepasbaarheid is echter beperkt, aangezien er voor lang parkeerders – onder wie bewoners 

– binnen het gebied geen plek meer is. Daarnaast zijn de kosten van een blauwe zone hoog, 

met name als gevolg van handhaving. Daarom is de gemeente terughoudend met het 

uitbreiden van bestaande of het invoeren van nieuwe blauwe zones. 
 

Krommenie. 

De uitbreiding van de blauwe zone in Krommenie is in lijn met het bestaande beleid dat de 

gemeente investeert in het winkelklimaat op deze plek. I 

 

Zuiddijk. 

Met inachtneming van het verzoek van de ondernemers en de in de inspraak ontvangen 

zienswijzen wordt, in uitzondering op de bovenvermelde terughoudendheid, voor de Zuiddijk 

een blauwe zone voorgesteld. De gemeente wil in het kader van economische groeiagenda, 

de kwaliteit van de schil rondom het centrum versterken door een transformatie naar een mix 

van wonen, werken en creatieve plekken. Dat betekent ook dat een verbetering in de 

aansluiting van de Zuiddijk met het centrum wordt beoogd. De Zuiddijk neemt daarmee in 

betekenis toe en dat heeft effect op de parkeerdruk en dus is er noodzaak tot regulering. 

Anderzijds is de Zuiddijk qua woondichtheid en verkeersintensiteit nog zodanig ruimer van 

opzet dat een blauwe zone volstaat en betaald parkeren daar voorlopig niet noodzakelijk is. 

Invoering van een blauwe zone op de Zuiddijk waar de winkels liggen is afdoende om de 

parkeerdruk daar te reguleren en lang parkeren te voorkomen. 
 

Een ander aandachtspunt is het ontvangen van bezoek door bewoners. De huidige 

bezoekers- en mantelzorgvergunningen, die een dag geldig zijn, worden vervangen door een 

aanbod per uur. Dit biedt meer flexibiliteit voor bezoekers en sluit daarmee beter aan op de 

behoeften.  

Mantelzorgers krijgen daarnaast de mogelijkheid om een bewonersvergunning aan te 

schaffen voor het adres waar zij hun zorg verlenen. Per adres kunnen maximaal twee 

parkeervergunningen worden afgegeven. Voor andere vrijwilligers wordt geen generieke 

voorziening aangeboden. In uitzonderlijke gevallen is maatwerk mogelijk binnen de huidige 

regelgeving. 

 

Efficiënter handhaven 

De gemeente wil de handhaving van parkeren efficiënter uitvoeren en de kosten verlagen 

door middel van: 

 het inzetten van een scanscooter; 

 het doorvoeren van ticketloos parkeren. 

Beide maatregelen wil  de gemeente in uitvoering nemen. Hiervoor is geen beleidsuitspraak 

nodig. De gemeente onderzoekt tevens de mogelijkheid van muntloos parkeren, waarbij 

alleen met een pas of via belparkeren kan worden afgerekend. Deze maatregel kan een 

efficiëntievoordeel opleveren.  

 

Kosten en baten 

Waneer de gemeente extra maatregelen invoert om de parkeerdruk en andere knelpunten 
terug te dringen, waaronder de door de raad aangedragen aandachtspunten, dan leidt dit 
vrijwel altijd tot een kostenstijging. Het uitgangspunt van het  beleid is dat de kosten voor 
extra maatregelen gedekt worden vanuit het programma Parkeren in de begroting.  
Dit kan de gemeente bereiken door te sturen op kosten en/of inkomsten. In de begroting voor 
parkeren worden de kosten bepaald door: 

 aanschaf, beheer en onderhoud van parkeerautomaten en controleapparatuur, inclusief 
software; 

 loonkosten voor handhaving. 
 
De inkomsten zijn afkomstig uit: 

 betalingen voor parkeren, bij de automaat of via belparkeren; 
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 vergunningen; 

 naheffingsaanslagen betaald parkeren. 
Deze leveren een netto saldo, dat terugvloeit naar de algemene middelen. 
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2 Inleiding: Actualisatie integraal 

parkeerbeleid gewenst 

In april 2014 stelde het college van burgemeester en wethouders twee documenten vast: 

“Evaluatie Parkeerbeleid; Onderzoek” en “Evaluatie Parkeerbeleid; Beleidskeuzes”. Beide 

documenten borduren voort op de ervaringen en inzichten, die de gemeente heeft opgedaan 

met de parkeernota’s uit 2009 en 2013. Daarnaast wordt voortgeborduurd op de parkeervisie 

“Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren” uit 2012.  

De parkeernota’s uit 2009 en 2013 hebben betrekking op de eisen die gesteld worden aan 

parkeren bij bouwplannen. De parkeervisie uit 2012 geeft richting aan de vraagkant door 

middel van parkeerregulering. 

 

Zaanstad heeft voor de komende jaren een stevige ontwikkelambitie neergelegd, met meer 

woningen en meer werkgelegenheid. Het parkeerbeleid heeft als opdracht om daar een 

bijdrage aan te leveren. 

 

De evaluatie van het parkeerbeleid toont dat de bestaande aanpak niet in alle gevallen 

ondersteunend is aan de brede ambities van de gemeente; gebiedsontwikkeling en de 

binnenstedelijke verdichting stagneren soms vanwege de opgelegde parkeereis. 

De gemeente wil externe partijen, waar mogelijk, ruimte geven om initiatiefrijk en 

ondernemend te zijn. Om dit te bereiken willen we de regels en procedures vereenvoudigen 
en waar mogelijk verminderen en met gezond verstand toepassen.  

 

Uit de evaluatie blijkt dat de huidige parkeerregulering over het algemeen voldoet.  

 

Met het geactualiseerde parkeerbeleid wil Zaanstad: 

 meer ruimte geven aan ontwikkelingen;  

 meer mogelijkheden bieden voor maatwerk bij ontwikkelingen; 

 parkeerregulering inzetten voor het verdelen van schaarse ruimte of om ontwikkelingen 

mogelijk te maken. 

 

Parkeerbeleid gaat ook over het in goede banen leiden van de huidige parkeerdruk en over 

effectieve maatregelen voor gesignaleerde knelpunten. De raad heeft hier via diverse moties 

aandacht voor gevraagd.  

 

2.1 Leeswijzer  

Het is belangrijk om de context te bepalen van waaruit het beleid wordt gemaakt. Hoofdstuk 3 

gaat in op de constateringen uit de evaluatie en op trends en ontwikkelingen die van invloed 

zijn op het huidige en toekomstige parkeergedrag.  

Hoofdstuk 4 formuleert de doelstellingen en uitgangspunten voor het parkeerbeleid. De 

vertaling daarvan richting de verschillende deelgebieden in de stad komt eveneens aan bod. 

Hoe het parkeerbeleid bijdraagt aan de planontwikkeling en de match van vraag en aanbod 

van parkeergelegenheid is beschreven in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 heeft betrekking op het beheersen van de parkeerdruk en de knelpunten. Welke 

overwegingen hebben geleid tot het  pakket aan maatregelen. Een belangrijk middel voor het 

beheersen van de parkeerdruk is de parkeerregulering door middel van betaald parkeren en 

blauwe zones. Dit wordt in hoofdstuk 7 verder uitgediept. 

De financiële consequenties van de beleidsmaatregelen komen in hoofdstuk 8 aan de orde.  
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2.1.1 Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 als toetsingsdocument 

De voorliggende Beleidsnota Ruimte voor parkeren is uitgewerkt in de Uitvoeringsnota 

Parkeren Zaanstad 2016. Deze uitvoeringsnota beschrijft in detail hoe de gemeente 

bouwplannen toetst op het parkeren van auto’s en fietsen, Kiss & Ride en laden en lossen. 

De Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 is het document waarnaar verwezen wordt in de 

bouwverordening en in bestemmingsplannen en omgevingsplannen; daarmee vormt deze 

nota een juridische toets.  
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3 Evaluatie en trends  

Evaluatie van het parkeren in de gemeente Zaanstad levert veel waardevolle input op, die we 
gebruiken voor het vormgeven van geactualiseerd beleid. Naast terugblikken moeten we ook 
vooruitkijken. Dat doen we aan de hand van een aantal maatschappelijke en technische 
trends. 
 
 

3.1 Constateringen uit de evaluatie 

Gebiedsontwikkeling en de binnenstedelijke verdichting lopen vast 
De evaluatie maakt duidelijk dat de Parkeernota 2009 is geschreven in een duidelijk ander 

tijdsgewricht. In 2008/2009 waren de bouwplannen groter en de aanvragen frequenter. Dat is 

in de afgelopen jaren veranderd als gevolg van de crisis. Inmiddels zien we dat 

bouwactiviteiten weer beginnen aan te trekken.  

De evaluatie leidt tot de volgende bevindingen: 

 De bestaande parkeernormen zijn niet overal passend. 

 Efficiënt ruimtegebruik is nauwelijks gerealiseerd door gebouwd parkeren, maar meer 

door afkoop, de invoering van betaald parkeren, herinrichting van de openbare ruimte en 

toetsing op basis van de Parkeernota 2013. 

 Afkoop van parkeerplaatsen via het Parkeerfonds maakt weliswaar bouwplannen 

mogelijk en zorgt voor efficiënt ruimtegebruik, maar heeft beperkt draagvlak. 

 De criteria voor uitbreiding van betaald parkeren zijn streng. 

 De parkeertoetsing volgens de Parkeernota is juridisch hard en biedt weinig flexibiliteit. 

Zekerheid vertaalt zich in starheid. 

 

Parkeerregulering voldoet in hoofdlijnen  

De parkeerregulering is met ingang van 2013 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot een 

eenvoudiger en duidelijker parkeerregulering, dat over het algemeen voldoet. De basis van de 

huidige parkeerregulering kan behouden blijven, maar op onderdelen is verbetering 

mogelijk/nodig.  

 
 

3.2 Trends beïnvloeden het parkeergedrag 

Het verplaatsingsgedrag en de mobiliteit van mensen verandert, en daarmee ook de vraag 

naar parkeren. Deze veranderingen zijn deels het gevolg van de economische crisis, maar 

komen ook voort uit autonome trends en ontwikkelingen. We zien een trek naar de stad, een 

toename van het thuis- en flexwerken, verminderd autobezit onder jongeren, meer ouderen 

op de weg, meer autodelen, meer internetwinkelen en nieuwe technieken. 

 

Trek naar de stad 

Bedrijven en mensen vestigen zich steeds meer in steden. Cijfers laten zien dat de 

bevolkingsgroei in Nederland zich vooral concentreert in de metropoolregio. De moderne 

stedeling heeft behoefte aan goede, passende woningen in een aantrekkelijke leefomgeving. 

Bij een prettige leefomgeving hoort ook: minder ‘blik’ op straat. 

 

Meer verstedelijking betekent een toenemende druk op de beschikbare openbare ruimte, 

onder andere voor parkeren. Tegelijk vraagt verstedelijking om kwaliteit, bijvoorbeeld om het 

reeds genoemde minder ‘blik’ op straat. De auto voor de deur parkeren wordt steeds minder 

gewoon, ook in Zaanstad. Creatieve oplossingen zijn nodig en langere loopafstanden zijn 

onontkoombaar. 
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Veranderingen in autobezit 

Het totaal aantal personenauto’s, bromfietsen en motorfietsen in Nederland is in de afgelopen 

jaren steeds minder snel gegroeid en in 2014 zelfs stabiel gebleven. In 2014 waren in 

Zaanstad 58.369 auto’s geregistreerd; een aantal van 388 per 1000 inwoners. Hiermee zit 

Zaanstad iets onder het landelijk gemiddelde van sterk stedelijke gemeenten. 

 

Jongeren bezitten steeds minder vaak een auto. Dit kan bijvoorbeeld vertaald worden in een 

grotere bandbreedte in de parkeernormering voor jongerenhuisvesting.  

 

Ouderen blijven langer mobiel en beschikken vaker dan vroeger over een eigen auto. 

Meer ouderen in het verkeer kan gevolgen hebben voor de acceptatie en toepassing van 

nieuwe (digitale) technieken. De toename van fysieke beperkingen bij deze doelgroep stelt 

specifieke eisen aan de parkeervoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de loopafstand naar de 

bestemming en ruimere parkeervakken die goed toegankelijk zijn. 

Er is daarom een hogere parkeernorm nodig voor woningen die specifiek op ouderen zijn 

gericht. De vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt bovendien om een 

grotere inzet van mantelzorgers. 

 
Autodelen is een groeimarkt 

Aanbieders van deelauto’s zien de belangstelling voor hun product toenemen. Deze 

ontwikkelingen leiden op korte termijn tot een verhoogde druk op openbare parkeerplaatsen. 

Op langere termijn leidt dit echter tot meer gedeeld autogebruik en minder auto’s. 

Voorzieningen voor autodelen kunnen aanleiding zijn om maatwerk toe te passen bij de 

beoordeling van bouwplannen. 

 
Online winkelen is populair 

Online winkelen is zeer populair. De omzet van internetwinkelen groeit nog steeds, al is deze 

omzet in absolute termen nog altijd een fractie van de totale consumptie. 

We zien op dit moment geen reden om op basis van de huidige ontwikkelingen de toetsing 

van bouwontwikkelingen aan te passen. 

 
Elektrisch vervoer beïnvloedt het parkeergedrag 
De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren zal stijgen. 
Zaanstad heeft 27 plaatsen

1
 voor het opladen van elektrische auto’s. Er komen meer 

aanvragen voor oplaadpalen dan de gemeente kan honoreren; de budgetten voor 
duurzaamheid zijn beperkt. 
Elektrische auto’s parkeren gratis wanneer ze opladen. De parkeerplaatsen zijn op dat 
moment niet beschikbaar voor andere voertuigen. In Zaanstad zijn er slechts incidentele 
signalen dat de plaatsen gebruikt worden door niet-elektrische voertuigen, of dat deze 
plaatsen anderszins onnodig bezet worden gehouden. Hierop is nu geen ingrijpen nodig.  
 
Plaatsen met oplaadpalen zijn niet beschikbaar voor niet-elektrische auto’s en daarom 
nadelig voor een flexibel gebruik van de openbare ruimte. Het aantal plaatsen is echter 
beperkt en zal ook de komende jaren relatief beperkt blijven. Het is daarom niet nodig om 
aanvullende maatregelen te nemen om de bereikbaarheid voor niet elektrische voertuigen te 
garanderen. 
 

Ook de elektrische fiets is in opmars. Bezitters hiervan fietsen frequenter, leggen langere 

afstanden af en pakken vaker de fiets in plaats van de auto. Voorzieningen die het gebruik 

van de elektrische fiets stimuleren, kunnen daarmee de vraag naar autoparkeerplaatsen in 

Zaanstad doen verminderen. We verwachten vooral meer gebruik van de elektrische fiets als 

vervanging van de auto of openbaar vervoer in en naar Zaandam. Voor de dorpen wordt hier 

minder van verwacht. 

Voorzieningen voor (elektrische) fietsen, zoals stallingen en oplaadpunten, kunnen reden zijn 

om maatwerk toe te passen bij de beoordeling van bouwplannen. 

                                                   
1
 www.oplaadpalen.nl 24-2-2014 
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Parkeer Route Informatie Systeem  
Goede informatie over beschikbare parkeervoorzieningen voorkomt zoekverkeer. De 
bezoeker voelt zich bovendien meer welkom en kan zijn loopafstand minimaliseren. 
 
Lange tijd was informatie over parkeervoorzieningen voornamelijk statisch. Het Parkeer 
Route Informatie Systeem (PRIS) geeft een dynamische aanvulling op deze 
informatievoorziening. Nieuwe technieken maken het verzamelen en delen van informatie 
eenvoudiger. Hiermee komt het PRIS in de toekomst ‘in car’ beschikbaar, via een app of 
navigatiesysteem. 
 
De ‘in car’ techniek maakt het mogelijk om de aanwezige parkeergelegenheid beter te 
benutten en gerichter aan te bieden dan via PRIS, omdat de informatie gekoppeld kan 
worden aan de eindbestemming van de bezoeker. Door betere benutting zijn extra 
parkeerplaatsen niet altijd nodig of kan de aanleg ervan uitgesteld worden.  
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4 Doelstellingen en uitgangspunten dragen bij 
aan ontwikkeling van de stad 

 

4.1 Doelstellingen van het parkeerbeleid 

De nieuwe regels in de Beleidsnota Ruimte voor Parkeren moeten bijdragen aan een verdere 
ontwikkeling van de stad. Geven we meer ruimte om initiatiefrijk en ondernemend te zijn, door 
vereenvoudiging of vermindering van regels en procedures, dan worden meer ontwikkelingen 
mogelijk. Zo levert het parkeerbeleid een bijdrage aan een aantrekkelijke, bereikbare en 
gastvrije stad. 
 

4.1.1 Stedelijke ontwikkeling faciliteren 

Binnen het parkeerbeleid kijken we wat de stad nodig heeft. Hier geven we invulling aan door 

deelgebieden te onderscheiden, met verschillende aandachtspunten. 

1. Centrum van Zaandam: 

a. bezoekers zijn van vitaal belang voor het functioneren van het centrum; 

b. verdichting van centrumfuncties en woningbouw leidt tot een grotere vraag naar 

parkeerplaatsen; 

c. de belangen van bewoners worden niet uit het oog verloren. 

2. Overige centra hoofdwinkelgebied: 

a. bezoekers zijn van vitaal belang zijn voor het functioneren van deze centra; 

b. de belangen van bewoners worden niet uit het oog verloren. 

3. Werkgebieden van Zaanstad: 

Hier wordt ingezet op vrijheid voor de bedrijven die zich daar vestigen of uitbreiden. 

4. Bestaande woonwijken: 

De bewoners zijn de voornaamste belanghebbenden, maar bij verouderde bebouwing is 

er ruimte voor vervanging. 

5. OV-knooppunten en andere ontwikkelingsgebieden (bijvoorbeeld Hemmes, HoogTij en 

het VVZ-terrein):  

Hier wordt ingezet op verdichting en het rendabel maken van de ontwikkeling. 

 

4.1.2 Gastvrijheid behouden en versterken 

Het parkeerbeleid draagt bij aan stedelijke ontwikkeling door middel van: 

 Goede bereikbaarheid 

o Gericht op beschikbaarheid en het kunnen vinden van een parkeerplaats, 

afgestemd op de bezoeklocatie en doelgroep. 

o Parkeerregulering om schaarse ruimte goed te benutten, en daar waar nodig 

beschikbaarheid te garanderen. 

 Aantrekkelijke en leefbare stad  

o Voldoende parkeerplaatsen op gebiedsniveau, maar niet te veel. Eventueel 

parkeerplaatsen opheffen om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. 

o Parkeerplaats niet per se voor de deur, maar wel binnen redelijke afstand; 

afgestemd op de bezoeklocatie en doelgroep. 

o Effectief benutten van bestaande parkeervoorzieningen, zowel publiek als privaat. 
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We richten ons op een eenvoudige, duidelijke en gastvrije parkeerregulering door: 

 één soort parkeerregulering (geen onderscheid naar vergunninghouders en betaald 

parkeren;  

 een eenduidig tarievensysteem voor vergunningen en automaten/straatparkeren; 

 stimuleren van belparkeren; 

 lang(er) parkeren in garages/op parkeerterreinen makkelijker en aantrekkelijker 

maken/houden voor bezoekers en andere functies in het centrum; 

 parkeermogelijkheden dichtbij voor ‘kort’ bezoek; 

 specifieke voorzieningen voor mantelzorgers en bezoekers van bewoners. 
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5 Parkeeraanbod dat aansluit bij de vraag 

Het doel is om vraag en aanbod van parkeren goed op elkaar af te stemmen. Op die manier 
kunnen we parkeerproblemen van auto’s en fietsen zoveel mogelijk voorkomen. Een goede 
inschatting van de toekomstige vraag is hierbij noodzakelijk. Veel factoren spelen daarbij een 
rol. Denk bijvoorbeeld aan aanbod van openbaar vervoer, doelgroep, functie van het 
bouwwerk en de eerder genoemde trends (zie hoofdstuk 3). Ook de huidige beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van parkeervoorzieningen (privaat of openbaar), tarief, comfort en 
loopafstand spelen een rol. 
 
Parkeervoorzieningen zijn kostbaar; enerzijds door aanlegkosten, anderzijds door gebruik  
van schaarse ruimte. Voorzien in voldoende parkeerplaatsen is daarom vaak een uitdaging bij 
het realiseren van projecten.  
 
 

5.1 Flexibiliteit is gewenst voor het bepalen van de 
parkeervraag 

Het is niet op voorhand mogelijk om alle factoren die de parkeervraag beïnvloeden te 
overzien en vast te leggen. Parkeereisen blijven echter nodig om duidelijkheid en juridische 
zekerheid te bieden bij ontwikkelingen. Daarbinnen zoeken we naar een flexibele manier om 
te kunnen omgaan met het bepalen van de parkeervraag. 
Flexibiliteit willen we bereiken door: 

 de parkeernorm voortaan als richtlijn te hanteren; 

 toepassing van het principe ‘oud voor nieuw’ te verruimen; 

 vrijstelling te bieden van de parkeereis, in gebieden waar geen parkeervergunningen 
worden verstrekt. 

 

5.1.1 De parkeernorm als richtlijn 

Om een juridisch zekere basis te bieden, kent de gemeente een methode voor het berekenen 
van de parkeervraag. Deze methode leidt tot een afdoende inschatting van de benodigde 
parkeervoorzieningen voor auto en fiets. Er kunnen echter redenen zijn om te kiezen voor 
een andere methode, mits goed gemotiveerd. In die gevallen wordt de parkeernorm 
toegepast als een richtlijn. 
De gemeentelijke parkeernormen en berekeningsmethode zijn uitgewerkt in de 
Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. Deze uitvoeringsnota is gebaseerd op de meest 
recente, landelijke kencijfers van het CROW

2
. De kencijfers zijn vertaald naar Zaanse 

normen. Deze zijn gebiedsafhankelijk; locatiespecifieke kenmerken vertalen zich immers in 
autogebruik. Denk bijvoorbeeld aan factoren als de aanwezigheid van een station en de 
nabijheid van functies.  
Bij de gebiedsindeling (zie paragraaf 4.1) is rekening gehouden met de toekomstige situatie, 
waarin het Hembrugterrein en de knooppuntlocaties zich ontwikkelen tot stedelijke 
omgevingen met hoge dichtheid. 
 
Wil een ontwikkelaar meer flexibiliteit – en dus afwijken van de Uitvoeringsnota Parkeren 
Zaanstad 2016, dan dient hij zelf te onderbouwen hoe een goede leefomgeving of ruimtelijke 
ordening gewaarborgd kunnen worden. Aspecten die daarbij een rol kunnen spelen zijn: 

 bedrijfsvervoerplan; 

 specifieke kenmerken van de doelgroep; 

 faciliteren extra fietsgebruik (Zaandam-Centrum); 

 toepassen van het principe ‘oud voor nieuw’; 

 het afzien van parkeervergunningen op een adres. 

                                                   
2
 “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie; Publicatie 317” CROW, Ede 2012. 

“Leidraad fietsparkeren; Publicatie 291” CROW, Ede 2010. 
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5.1.2 Oud voor nieuw 

Het toepassen van het principe ‘oud voor nieuw’ wil zeggen dat de opgave om parkeerruimte 
te realiseren alleen wordt bepaald op basis van de toename van de parkeervraag. Oud voor 
nieuw is dus alleen van toepassing als er al bestaande vraag was, dus bij functiewijziging of 
vervangende nieuwbouw. 
Het principe van oud voor nieuw houdt ook in dat bestaande parkeerplaatsen die komen te 
vervallen worden gecompenseerd.  
Dit principe dient zorgvuldig te worden toegepast en mag niet leiden tot overlast in de buurt.  
 
Toepassen van oud voor nieuw wordt altijd toegestaan: 

 indien de toename van de parkeerdruk kleiner of gelijk is aan drie parkeerplaatsen; 

 bij verbouwing en/of functiewijziging; 

 bij een toename van de parkeerdruk van meer dan drie parkeerplaatsen, wanneer de 
aanvrager aannemelijk maakt – bijvoorbeeld met een parkeertelling – dat de 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de buurt. 

 
 

5.1.3 Geen parkeerplaats is geen parkeervergunning 

In Zaandam worden parkeervergunningen afgegeven voor bewoners en bedrijven. Het aantal 
uit te geven vergunningen moet in de pas lopen met het aantal parkeerplaatsen. Een 
initiatiefnemer kan aanspraak maken op een vrijstelling van de parkeereis, wanneer het 
betreffende adres wordt uitgesloten van het mogen aanvragen van parkeervergunningen. 
Deze vrijstelling is alleen mogelijk in een gebied met betaald parkeren. Een voorziening voor 
bezoekersparkeren kan in dat geval overigens nog steeds nodig zijn. 

 
 

5.2 Parkeeraanbod hoort bij een bouwplan 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zelf te voorzien in voldoende 
parkeerplaatsen en stallingsmogelijkheden. De gemeente geeft de voorkeur aan openbare 
parkeervoorzieningen, aangezien deze efficiënt kunnen worden gebruikt.  
 
Voor het realiseren van parkeervoorzieningen zijn verschillende mogelijkheden: 

 parkeren op eigen terrein; 

 parkeren op het terrein van derden; 

 parkeren op de openbare straat; 

 parkeren binnen een stedenbouwkundig plan. 
 
Voor een kleine parkeereis wordt vrijstelling verleend. 

Overwegingen: De stad is gebaat bij flexibiliteit in het bepalen van de parkeervraag 
 
Ontwikkelaars geven in een aantal gevallen aan te bouwen voor een doelgroep die geen of 
een laag autobezit heeft. Denk aan studenten of binnenstadsbewoners die veel met het 
openbaar vervoer reizen en daarom speciaal voor deze locatie kiezen. Parkeervoorzieningen 
die met de ontwikkeling gerealiseerd worden, blijven in dergelijke gevallen dikwijls leegstaan. 
Het plan wordt daardoor onnodig duur. De gemeente voorkomt dat de buurt overlast ervaart 
door de bewoners/gebruikers van de ontwikkeling uit te sluiten van een parkeervergunning. 
Wanneer de persoonlijke situatie van de bewoner verandert, is het een eigen 
verantwoordelijkheid om op te lossen. 
 
Het opleggen van parkeernormen biedt zowel de ontwikkelaar als de omgeving zekerheid. 
Het leidt echter ook tot starre regelgeving, die geen oog heeft voor de specifieke situatie. 
Door een parkeernorm aan te bieden als richtlijn wordt aan de ontwikkelaar juridische 
zekerheid geboden.  
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Parkeren op eigen terrein 
Parkeervoorzieningen zijn er in vele soorten en maten. Bestaande voorzieningen worden 
echter niet altijd optimaal gebruikt. Zo doen garages vaak dienst als berging, in plaats van 
voor het stallen van de auto. In de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 wordt hiermee 
rekening gehouden.  
Bij voorzieningen op eigen terrein vraagt het ontvangen van bezoek speciale aandacht. Een 
slagboom maakt een voorziening soms onbereikbaar voor potentiële gebruikers. 
Een ontwikkelaar kan in overleg en met toestemming van de gemeente openbare 
parkeerplaatsen realiseren op de openbare weg. Die worden dan meegeteld als ware het 
parkeren op eigen terrein. De gemeente kan altijd weigeren mee te werken aan parkeren op 
de openbare weg. 
 
Parkeren op het terrein van derden 
Om aan de parkeereis te kunnen voldoen biedt de Parkeernota 2013 de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het terrein van derden. Hier wordt slechts mondjesmaat gebruik van 
gemaakt. De hoge eisen vanuit de gemeente vormen hierbij een struikelblok.  
Omdat de gemeente efficiënt gebruik van parkeerplaatsen wil stimuleren, stelt de gemeente 
in het vervolg minder zware eisen. Dat kan doordat het aanbod van voldoende 
parkeerplaatsen een blijvende verantwoordelijkheid van de eigenaar wordt.  
Het college heeft de bevoegdheid om al dan niet akkoord te gaan met het gebruik van terrein 
van derden. Daarbij wordt rekening gehouden met loopafstanden die voor de doelgroep 
acceptabel zijn, tot een maximum van 350 meter. 
 
Parkeren op de openbare straat 
Voor bezoekersparkeren zijn in Zaandam diverse voorzieningen. Kan de aanvrager aantonen 
dat er voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn op het moment dat de ontwikkeling deze 
nodig heeft, dan is aanleg van extra parkeerplaatsen niet nodig. 
Het gebruik van Parkeren Op Openbare Straat (POOS) maakt deel uit van de onderbouwing 
die de aanvrager aanlevert. 
Voorkomen moet worden dat gebruik van de openbare ruimte tot overlast leidt. De openbare 
ruimte mag daarom gebruikt worden tot een maximum van 80% van de beschikbare ruimte. 
 
Wanneer voor POOS aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn, dan draagt de 
aanvrager de kosten. De gemeente bepaalt de normen.  
 
Blauwe zones stimuleren kort parkeren ten behoeve van de bezoekers. Bewoners hebben in 
deze gebieden geen plek. De aanwezigheid van vrije plaatsen in een blauwe zone is geen 
argument om af te zien van een parkeereis voor bewoners.  
 
Parkeren binnen een stedenbouwkundig plan 
Niet ieder bouwplan hoeft apart aan te tonen in voldoende parkeerplaatsen te voorzien. 
Wanneer het bouwplan deel uitmaakt van een breder stedenbouwkundig ontwerp3 waarin 

zowel de bebouwing als het parkeren in voldoende mate is opgenomen, dan is dit afdoende. 
Het stedenbouwkundig plan wordt dan als geheel getoetst. 
 
Vrijstelling bij een kleine parkeerbehoefte 
Bouwplannen waarbij de parkeerbehoefte gelijk is aan of minder dan twee parkeerplaatsen, 
hoeven geen parkeerplaatsen te realiseren of af te kopen. 

  

                                                   
3 Een plan of ontwerp, vastgesteld door de gemeente, voor een gebied, wijk of buurt dat in 

bebouwing een samenhangend geheel vormt. 
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5.3 Afkoop biedt kansen 

Afkoop is een afwijking van de parkeereis die het college verleent. Aanvragers kunnen hier 
gebruik van maken wanneer ze wel parkeerplaatsen nodig hebben, maar deze zelf niet 
kunnen of willen aanleggen. Een dergelijke afwijking is altijd gekoppeld aan een financiële 
verplichting. De gemeente verstrekt de ontheffing uitsluitend als er zicht is op het 
daadwerkelijk realiseren van de parkeerplaats op de openbare weg en binnen een termijn van 
tien jaar, binnen een straal van 1.000 meter van de betreffende ontwikkeling.  
 
De afgelopen jaren heeft de afkoopregeling een aantal plannen mogelijk gemaakt. De 
gemeente handhaaft de mogelijkheid tot afkoop, maar past de regeling aan op de onderdelen 
die op weerstand stuiten. Door de toepassing van POOS wordt afkoop echt een laatste 
redmiddel. 
 

Overwegingen: Parkeeraanbod hoort bij een bouwplan 
Terrein van derden 
De ervaring leert dat veel particuliere parkeerterreinen slechts een deel van de tijd gebruikt 
worden. Studies in o.a. Eindhoven tonen aan dat bij afstemming tussen meerdere eigenaren 
een reductie van het aantal benodigde parkeerplaatsen mogelijk is van ten minste 10%. Dit 
komt omdat niet alle voorzieningen hun parkeerpiek op hetzelfde moment hebben. 
 
Sinds de Parkeernota 2013 bestaat de mogelijkheid om parkeerplaatsen op de openbare 
weg te beschouwen als eigen terrein, wanneer deze samen met het bouwplan worden 
gerealiseerd. Ook bestaat sinds deze nota de mogelijkheid van het stedenbouwkundige plan, 
waarbij parkeren en bebouwing in een groter gebied op elkaar worden afgestemd. 
 
In november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 vastgesteld. Deze regelt dat gemeenten de 
stedenbouwkundige bepalingen, waaronder de parkeernormen, uit hun bouwverordening 
moeten opnemen in bestemmingsplannen en beheerverordeningen. Vóór 1 juli 2018 moeten 
alle bestemmingsplannen hierin voorzien. Hierdoor wordt de parkeertoets niet alleen 
uitgevoerd op het moment dat een bouwvergunning wordt aangevraagd, maar ook daarna. 
Daardoor is het mogelijk om minder strikte eisen te stellen aan het gebruik van terrein van 
derden. In de nieuwe bestemmingsplannen (van na november 2015) valt het niet hebben 
van voldoende parkeerplaatsen onder strijdig gebruik. Hiermee kan achteraf nog ingegrepen 
worden, zodat het niet nodig is om dit vooraf dicht te timmeren. De eigenaar heeft hiermee 
een langdurige verplichting om in voldoende parkeerruimte te voorzien. 
Indien het terrein bij derden niet meer beschikbaar is, kan de gemeente alsnog de 
afkoopregeling opleggen aan de eigenaar van dat moment.  
 
In de Parkeernota 2009 is de maximum loopafstand naar de parkeervoorziening bepaald op 
250 meter. Voor sommige doelgroepen is dit een strenge eis. Lang parkeerders zoals 
werknemers kan wel gevraagd worden om verder weg te parkeren. 
 
Vrijstelling bij een kleine parkeereis. 
Voor bouwplannen met een parkeereis kleiner of gelijk aan twee parkeerplaatsen biedt de 
Parkeernota 2013 de mogelijkheid tot afkoop, deze wordt nu omgezet in een vrijstelling. 
Hiervoor geldt een aangepast tarief. Deze afkoop leidt over het algemeen niet tot stagnatie 
van de bouw, maar maakt het plan wel duurder voor de aanvrager, terwijl de parkeerdruk 
nauwelijks verandert. Het afkoopbedrag is te laag om gericht actie op te ondernemen. De 
parkeerplaatsen worden bij een eventuele herinrichting gerealiseerd.  
 
Met de voorgestelde vrijstelling bij een kleine parkeereis wordt bewust voorbijgegaan aan het 
feit dat veel kleine bouwplannen ook de parkeerdruk kunnen veroorzaken van één groot 
plan. Deze overweging heeft in de Parkeernota 2009 ten grondslag gelegen aan het besluit 
om wel een afkoopbedrag te vragen. 
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Het college kan afkoop weigeren, wanneer de parkeerdruk in de omgeving of de grootte van 
het aantal af te kopen parkeerplaatsen aanleiding geeft om te verwachten dat op korte termijn 
parkeerproblemen ontstaan die de gemeente niet kan voorkomen. 
 
 

5.3.1 Parkeerfonds wordt bereikbaarheidsfonds 

De bedragen waarmee aanvragers en ontwikkelaars de parkeereis afkopen, worden gestort 
in een speciaal daarvoor bestemd fonds. De gemeente kent twee fondsen: het parkeerfonds 
en het bereikbaarheidsfonds. Jaarlijks wordt er verslag gedaan in het Meerjaren Perspectief 
van het parkeer- en bereikbaarheidsfonds. 
 
Vanuit het parkeerfonds kunnen alleen parkeerplaatsen worden bekostigd. De bedragen uit 
het bereikbaarheidsfonds worden besteed aan parkeerplaatsen of andere voorzieningen om 
de bereikbaarheid op peil te houden. Daarbij valt te denken aan het voor openbaar gebruik 
beschikbaar maken van bestaande afgesloten terreinen, het realiseren van fietsenstallingen 
of het geschikt maken van terreinen voor Kiss & Ride.  
Alle afkoopbedragen die na het vaststellen van deze Beleidsnota Ruimte voor parkeren 
worden gestort, komen voortaan in één integraal bereikbaarheidsfonds. 
 
De nieuwe bedragen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
 

Zone  

(Zie voor zone-

indeling bijlage II) 

Bijdrage per 

parkeerplaats 

Basis 

Zone A € 16.500,-
4
 Uitgaande van een mix van 45% gebouwde 

ondergrondse voorzieningen, 40% gebouwde 

bovengrondse voorzieningen en 15% 

beschikbaar maken van private 

parkeervoorzieningen 

Zone B € 12.000,-
5
 Uitgaande van een mix van 10% gebouwde 

ondergrondse voorzieningen, 50% gebouwde 

bovengrondse voorzieningen en 40% 

beschikbaar maken van private 

parkeervoorzieningen of maaiveld 

parkeerterrein 

Zone C € 4.000,-
 5
 Mix van parkeerplaatsen op terreinen en 

langs straten 
 
  

                                                   
4 Prijspeil 2016. Tarief wordt jaarlijks aangepast met het Prijsindexcijfer van de productie van 

gebouwen, totaal nieuwbouw (bron: CBS Statline). 
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5.4 Parkeren op afstand voorkomt druk op de 
leefbaarheid 

In Zaandam is een groot deel van de parkeervoorzieningen georganiseerd direct in of om het 
centrum en bij de overloopterreinen op loopafstand van het centrum. Er is voldoende 
capaciteit. 
Bezoekers komen veelal uit de directe omgeving van Zaandam. Wanneer zij niet in het 
centrum willen parkeren, kiezen zij vóór vertrek al voor alternatief vervoer. 
Deze feiten samen maakt dat er voor het centrum van Zaandam geen behoefte is aan 
voorzieningen voor parkeren op afstand. Wanneer deze behoefte toch ontstaat, zal eerst 
gekeken worden naar mogelijkheden op loopafstand van het centrum. 
 
Er zijn drie situaties waarin parkeren op afstand nader bekeken kan/moet worden: 

 voor treinreizigers; 

 bij evenementen; 

 bij de Zaanse Schans. 
 
Treinreizigers 
Treinreizigers maken wat betreft hun voortransport veelal gebruik van de fiets, of ze komen 
lopend. In absolute zin is het aantal auto’s dat bij stations parkeert toch nog aanzienlijk. 
 
Bij station Zaandam wordt het parkeren voor treinreizigers geëxploiteerd door Q-Park, in 
opdracht van de NS. Bij alle overige stations in de gemeente is gratis parkeren. 
Deze voorzieningen voorkomen echter niet dat er parkeerdruk ontstaat in de omgeving. Uit de 
omgeving van de stations van zowel Zaandam als Koog Zaandijk als Wormerveer komen 
klachten. Waar in Wormerveer het P&R-terrein vol staat, lijkt bij beide andere stations de 
locatie en/of de kosten belangrijker te zijn. Parkeerders bij station Zaandam wijken uit naar de 
gebieden zonder betaald parkeren. Bij Koog Zaandijk ligt het parkeerterrein aan de andere 
kant van de Provincialeweg dan de buurt waar de klachten vandaan komen. De gemeente wil 
de leefbaarheid in de omliggende buurten van een station op peil houden. Parkeren op 
afstand biedt daarvoor kansen. 
 
Evenementen 
De Dam tot Damloop is het belangrijkste jaarlijkse evenement in de gemeente. Sail brengt 
eenmaal per vijf jaar een groot aantal bezoekers naar de stad. Bij deze en bij kleinere 
evenementen speelt parkeren vaak een rol. 

Overwegingen: Afkoop biedt kansen 
Afkoop zoals geregeld in de Parkeernota 2013 stuitte op weerstand. De bezwaren:  

 weinig inzichtelijk of en hoe de bedragen worden besteed; 

 afkoopbedragen zijn vooraf lastig in te schatten voor de aanvrager; 

 afkoopbedragen worden als hoog ervaren. 
 

De parkeeropgave wordt steeds ingewikkelder. In binnenstedelijke gebieden wordt het 
aanbieden van extra parkeerplaatsen steeds moeilijker. Om de stad verder te kunnen 
ontwikkelen moet meer ingezet worden op bereikbaarheid. Eén integraal 
bereikbaarheidsfonds sluit beter aan bij deze opgave. 
Bedragen die in het verleden aan het parkeerfonds zijn betaald, blijven gereserveerd voor 
uitsluitend parkeerplaatsen. 
 
De bedragen voor het afkopen kunnen omlaag, als gevolg van de verschuiving van aanleg 
van parkeerplaatsen naar bereikbaarheid ‘in de breedte’ 
 
De berekenwijze uit de Parkeernota 2013 waarbij ook de parkeerdruk in de omgeving werd 
betrokken is niet meer nodig, omdat de aanvrager/ontwikkelaar bij een lage parkeerdruk in 
de buurt gebruik kan maken van de openbare ruimte (POOS). 
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Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen voor voldoende 
parkeerplaatsen. Soms kunnen deze parkeerplaatsen op korte afstand gevonden worden, 
maar in een aantal gevallen kan parkeren op afstand een oplossing bieden. In de 
vergunningverlening is hier aandacht voor. We zien voor evenementen geen algemene 
opgave ten aanzien van parkeren. 
 
Zaanse Schans 
De Zaanse Schans verheugt zich al enkele jaren in meer bezoekers. Het parkeren bij de 
schans is lang niet altijd afdoende. Tijdens piekmomenten wordt het parkeerterrein van de 
naastgelegen school gebruikt als overloopterrein. 
 
Wat betreft de Zaanse Schans kiest de gemeente voor een actieve rol in het voorkomen van 
overlast in de omgeving. Zo worden  in overleg met derden, extra parkeerplaatsen aangelegd. 
Hierbij gaat het om 40 plaatsen voor personenauto’s en 20 voor bussen. Zowel de P+R bij de 
A7 als de Kalverhoek liggen op korte afstand van de Zaanse Schans. Gezamenlijk wordt 
gezocht naar afdoende oplossingen om de te verwachten groei en ontwikkeling van de 
Zaanse Schans goed te faciliteren.  
 
 

5.5 De gemeente ondersteunt actief de markt 

De gemeentelijke organisatie krijgt met deze beleidsnota tot taak om partijen en 
parkeerbehoeftes bij elkaar te brengen. Op deze wijze draagt de gemeente er zorg voor dat 
de markt van het parkeren beter functioneert.  
 
Voor veel bedrijven is het parkeren een afgeleide van het bedrijfsproces. Het heeft daarom bij 
hen niet de aandacht en focus om een optimaal gebruik te stimuleren. De gemeente neemt 
een stimulerende rol op zich om efficiënter gebruik te bevorderen. 
 
Het betreft de uitvoering van de volgende taken: 

 ontwikkelingen mogelijk maken door de ontwikkelaar actief te ondersteunen in het zoeken 
naar parkeerplaatsen bij derden; 

 parkeerdruk verlichten door het openbaar aan te (laten) bieden van private 
parkeervoorzieningen. 

Het parkeer- en bereikbaarheidsfonds vormt het werkkapitaal. 
 
Er  is ruimte voor het voeren van onderhandelingen met de eigenaar van de parkeerplaatsen 
over de verdeling van baten en lasten en over de mogelijke invulling van het parkeerregime. 
Daarbij wordt rekenschap gehouden met het gemeentelijk beleid en de wensen/eisen van de 
primaire gebruikers. Besluitvorming gaat via de reguliere mandateringsregelingen. 
 
Deze inzet  vraagt een actieve houding van de gemeente in de vorm van: 

 flexibiliteit en maatwerk leveren in regelgeving en financiële afspraken; 

 inzetten van het bereikbaarheidsfonds;  

 inzetten van ambtelijke capaciteit. 
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Overwegingen: De gemeente ondersteunt actief de markt 
 
De gemeente streeft binnen het parkeerbeleid al sinds 2009 naar efficiënt gebruik van de 
ruimte.  
 
Recent heeft de gemeente twee ervaringen opgedaan met het toegankelijk houden van 
terreinen voor openbaar gebruik. De oorspronkelijke gebruikers van deze terreinen stellen 
eisen aan de beschikbaarheid van de terreinen voor zichzelf en hun bezoek, maar ook aan 
de verdeling van kosten en inkomsten. 
Zo wordt een terrein geëxploiteerd door een externe partij in opdracht van de gemeente, 
waarbij de gemeente handelt als private eigenaar. Een ander terrein zal in de toekomst door 
de gemeente geëxploiteerd worden in opdracht van de eigenaar. Beide terreinen kennen 
een afwijkend parkeerregime ten opzichte van het omliggende gebied. Aan de eigenaar van 
het terrein worden meer dan twee vergunningen verstrekt, of wordt het eerste uur gratis 
aangeboden. 
Niet iedere eigenaar is geneigd om zijn terrein aan te bieden aan anderen. 
Overtuigingskracht, maar ook juridische en financiële afspraken over onder andere kosten- 
en risicoverdelingen en feitelijke ontzorging zijn noodzakelijk.  
De gemeente Zaanstad is niet de enige aanbieder van betaald parkeren. Denk aan de Dirk 
van den Broek, het Verkadeterrein of het terrein aan het begin van de Westzijde. Gebruikers 
zijn daarom al bekend met enige mate van verschillende parkeerregimes. 
 
We verwachten dat ongeveer 150 tot 200 uur ambtelijke inzet per jaar besteed zal worden 
aan deze maatwerkbenadering. Voor de duidelijkheid worden deze kosten opgenomen in de 
financiële consequenties van dit plan, als onderdeel van de pilot “Meer maatwerk in 
parkeren”.  



Parkeerbeleid Zaanstad juli 2016 22 

6 Beheersen parkeerdruk en knelpunten 

Parkeerproblemen ontstaan vooral in de bestaande omgeving als gevolg van ontwikkelingen 

in de omgeving. Parkeerdruk wordt overigens niet door iedereen op dezelfde manier ervaren.  

 
Zaanstad kent twee belangrijke methodes om het gebruik van de schaarse 
parkeervoorzieningen te verdelen: betaald parkeren en blauwe zones.  
 
Naast regulering zijn soms andere maatregelen nodig om de parkeerdruk te verlichten. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft wat proactief gedaan wordt om de parkeerdruk te beheersen. Ook 
bevat dit hoofdstuk beleidsuitgangspunten voor situaties waarin knelpunten ontstaan. 
Daarnaast worden in dit en het volgende hoofdstuk oplossingen geboden voor de 
aandachtspunten die door de raad zijn aangedragen. 
 
 

6.1 Nieuwe gebieden met betaald parkeren 

In Zaanstad is in diverse wijken parkeerregulering ingevoerd in de vorm van betaald parkeren 
(met vergunningen voor belanghebbenden) of vergunningparkeren (exclusiviteit voor 
bewoners). 
Parkeerregulering heeft als doel om parkeeroverlast te voorkomen en om de beperkte 
beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
 
Uitbreiding van parkeerregulering kan plaatsvinden indien er sprake is: 

 Van een hoge parkeerdruk of in het geval een hoge parkeerdruk met zekerheid zal gaan 
ontstaan ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen (proactief reguleren). Dit laatste geldt 
bijvoorbeeld voor Inverdan West en Saendelft; 

 Er draagvlak bij de buurtbewoners en bedrijven bestaat voor de invoering van 
Parkeerregulering; 

 Er een logische opbouw van de reguleringsgebieden ontstaat zodat het begrijpelijk blijft 
voor de gebruikers en beheersbaar voor de gemeente. 

 
Criterium parkeerdruk 
Oorzaken van een hoge parkeerdruk (in woongebieden) kunnen zijn: 

 Er sprake is van veel langparkeerders ten gevolge van de aanwezigheid van 
werkgelegenheid of een station in of rondom de wijk of door uitwijkgedrag uit omliggende 
buurten waar parkeerregulering is ingevoerd. Daardoor kan vooral overdag een hoge 
parkeerdruk ontstaan; 

 Overloop- en uitwijkgedrag door winkelend publiek en bezoekers uit gebieden waarvoor 
betaald parkeren geldt. Extra parkeerdruk ontstaat dan tijdens de winkeluren en vooral op 
zaterdag en op de koopavond; 

 Uitwijkgedrag door bewoners uit gebieden waar parkeerregulering is ingevoerd. Dit vindt 
plaats door bewoners die niet over een vergunning beschikken of er bewust voor kiezen 
om niet voor een vergunning te gaan betalen. De extra parkeerdruk ontstaat dan vooral in 
de avonduren; 

 De parkeercapaciteit op eigen terrein niet voldoende wordt gebruikt, waardoor er onnodig 
een hoge parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen ontstaat; 

 Autobezit van de bewoners in de wijk zelf. Als het autobezit groter is dan de beschikbare 
parkeercapaciteit leidt dat vooral in de avond- en nachturen tot een parkeertekort. 
Parkeerregulering lost het parkeertekort niet op maar zorgt wel voor een eerlijke verdeling 
van de beschikbare parkeerruimte (bijvoorbeeld alleen een parkeervergunning voor de 
eerste auto).   
 
 

Indien andere maatregelen geen oplossing bieden, is parkeerregulering een optie. De 
gemeente hanteert een objectieve en meetbare grenswaarde. Deze grenswaarde geeft aan 
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wanneer parkeerdruk feitelijk een probleem is en maakt het mogelijk om de urgentie van 
buurten onderling te bepalen. De gemeente hanteert voor gebieden met een minimale 
omvang van 100 parkeerplaatsen de volgende parkeerdrukcriteria: 
 

 Hoge parkeerdruk door woon-werkverkeer (in de wijk zelf of overloop uit andere wijken) 
De bezettingsgraad in een woonwijk is tijdens de dag hoger dan 90%. Langparkeerders 
zullen meestal woon-werkverkeer zijn, maar het kunnen ook bestaan forensen zijn bij 
treinstations zoals Krommenie-Assendelft; 

 Overloop- en uitwijkgedrag winkelend publiek 
De bezettingsgraad op parkeervoorzieningen in een woonwijk is tijdens de winkeluren 
(middag of avond) hoger dan 90%, terwijl de bezettingsgraad in de ochtenduren tussen 
negen en tien uur lager is dan 70% (rekening houdend met het elimineren van het 
langparkeren door niet-bewoners). Dit criterium kan ook van toepassing zijn voor 
uitwijkgedrag van andere functies (ziekenhuis, zwembad, theater, et cetera); 

 Parkeerdruk bewoners 
De bezettingsgraad bedraagt in de nachturen meer dan 95%. 
 

Criterium draagvlak 
Indien voldaan wordt aan één van de parkeerdrukcriteria of een hoge parkeerdruk wordt 
voorzien, is parkeerregulering een oplossing indien er draagvlak is onder de bewoners en 
bedrijven van de buurt. Het draagvlak wordt bepaald door middel van een enquête die 
uitgezet wordt op alle adressen in het beoogde gebied voor parkeerregulering. Er is sprake 
van draagvlak (draagvlakcriterium) als meer dan 40% van de enquêtes ingevuld wordt 
geretourneerd. Van de geretourneerde enquêtes moet meer dan 50% voorstander zijn van 
parkeerregulering. Proactief invoeren van een parkeerregime is mogelijk zonder te voldoen 
aan het draagvlakcriterium, indien het gebied nog niet bewoond is. 
 
Criterium gebiedsomvang 
Parkeerregulering is alleen zinvol voor gebieden die een logisch geheel vormen. Het moet 
voor de gebruikers duidelijk zijn waar de parkeerregulering wel en waar niet van toepassing 
is. Logische gebiedseenheden worden onder andere bepaald door natuurlijke grenzen en 
barrières zoals hoofdwegen, spoorwegen, groenvoorzieningen en waterlopen. 
Indien vooraf niet uitgesloten is dat de invoering van parkeerregulering ook mogelijk is in 
deelgebieden, worden de resultaten van de peiling per deelgebied beoordeeld. In de peiling 
moet het voor de bewoners duidelijk zijn dat een uitwijkeffect kan ontstaan als in het ene 
deelgebied wel en in het andere deelgebied geen parkeerregulering krijgt. Bewoners moeten 
er in dat geval op bedacht zijn, dat het uitwijkgedrag naar hun straten kan toenemen. 
De gemeente beoordeelt de wenselijkheid van parkeerregulering maximaal één keer per drie 
jaar. 
 
 

6.2 Beperkt blauwe zones en minder betaald parkeren 

De doeltreffendheid van een blauwe zone is gebaat bij beperkte gebieden, waarin het kort 

parkeren gestimuleerd wordt. Is de blauwe zone te groot? Dan moeten lang parkeerders, 

zoals bewoners, te ver lopen naar een geschikte parkeerplaats. Dit belemmert de dynamiek 

in het gebied. Bovendien ervaren gebruikers overlast. 

 

In blauwe zones worden geen vergunningen verstrekt voor lang parkeren; noch voor 

bewoners, noch voor ondernemers. 
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6.2.1 Met nieuwe blauwe zones is de gemeente terughoudend 

Er liggen diverse verzoeken voor uitbreiding van de blauwe zones (zie kader). 

Problemen die kunnen ontstaan: 

 Gebieden worden te groot, waardoor lang 
parkeerders (horecabezoek, bewoners, 

visite, leerlingen/cursisten etc.) niet 
binnen een acceptabele afstand een 
parkeerplaats kunnen vinden. 

 Bij aansluiting op een gebied met betaald 

parkeren kan onduidelijkheid ontstaan 
over de grenzen van het gebied, zoals dit 
in het verleden bestond op de overgang 

van betaald parkeren en parkeren voor 
vergunninghouders. 

 De handhaving van blauwe zones is 
kostbaar, omdat er wel kosten moeten 

worden gemaakt waar geen inkomsten 
tegenover staan. 
 

De gemeente continueert de bestaande 
situaties, tenzij veranderde omstandigheden 
vragen om het verkleinen of opheffen van de 
blauwe zone. 

De gemeente is terughoudend ten aanzien van het uitbreiden van bestaande of het instellen 
van nieuwe blauwe zones.  
 
Tijdens de evaluatie van het parkeerbeleid is van ondernemers uit Krommenie het verzoek 

gekomen om hier de blauwe zone uit te breiden. De gemeente wil daar gehoor aangeven. De 

uitbreiding van de blauwe zone (zie figuur 1) ligt in het hoofdwinkelgebied uit de 

Detailhandelsvisie. Het verzoek is daarmee in lijn met het bestaande beleid dat de gemeente 

investeert in het winkelklimaat op deze plek. 

 

Met inachtneming van het verzoek van de ondernemers en de in de inspraak ontvangen 
zienswijzen wordt, in uitzondering op de bovenvermelde terughoudendheid, voor de Zuiddijk 
een blauwe zone voorgesteld. De gemeente wil in het kader van economische groeiagenda, 
de kwaliteit van de schil rondom het centrum versterken door een transformatie naar een mix 

van wonen, werken en creatieve plekken. Dat betekent ook dat een verbetering in de 
aansluiting van de Zuiddijk met het centrum wordt beoogd. De Zuiddijk neemt daarmee in 
betekenis toe en dat heeft effect op de parkeerdruk en dus is er noodzaak tot regulering. 

 
Anderzijds is de Zuiddijk qua woondichtheid en verkeersintensiteit zodanig ruim van opzet dat 
een blauwe zone volstaat en betaald parkeren daar voorlopig niet noodzakelijk is. Invoering 

van een blauwe zone op de Zuiddijk waar de winkels liggen is afdoende om de parkeerdruk 
daar te reguleren en lang parkeren te voorkomen. 

Verzoeken tot invoering blauwe zones van het 
laatste anderhalf jaar 

 uitbreiding van het gebied in Krommenie 

 Heiligeweg Krommenie 

 uitbreiding op het Zuideinde in Zaandijk 

 uitbreiding op de Guisweg in Zaandijk 

 Aldi in Zaandam 

 WC Gibraltar in Zaandam (tijdelijk) 

 Westzijde in Zaandam 

 Rozengracht in Zaandam 

 Zuiddijk in Zaandam 

 Stationsstraat in Koog aan de Zaan 

 Zwaneneiland  

 toekomstig MFA Overtuinen  

 Omgeving Daam Schijfweg en/of Pieter 

Ghijsenlaan. 

 Karel Lotskylaan in Zaandam (tegenover 

ZMC) en het noordelijk deel van de 

Rosmolenwijk 

Verzoeken tot invoering blauwe zones van het 
laatste anderhalf jaar: 

 uitbreiding van het gebied in Krommenie 

 Heiligeweg Krommenie 

 uitbreiding op het Zuideinde in Zaandijk 

 uitbreiding op de Guisweg in Zaandijk 

 Aldi in Zaandam 

 WC Gibraltar in Zaandam (tijdelijk) 

 Westzijde in Zaandam 

 Rozengracht in Zaandam 

 Zuiddijk in Zaandam 

 Stationsstraat in Koog aan de Zaan 

 Zwaneneiland  

 toekomstig MFA Overtuinen  

 omgeving Daam Schijfweg en/of Pieter 

Ghijsenlaan. 

 Karel Lotskylaan in Zaandam (tegenover 

ZMC) en het noordelijk deel van de 

Rosmolenwijk 
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Figuur 1 Uitbreiding blauwe zone Krommenie 
 
 

 
Figuur 2 Blauwe zone Zuiddijk 
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6.3 Parkeerdruk krijgt aandacht, maar niet alles is 
oplosbaar 

In de bestaande omgeving zijn de mogelijkheden en de middelen om extra parkeerplaatsen te 
realiseren beperkt. Creativiteit en maatwerkoplossingen moeten hier de boventoon voeren. 
 
Actief inzetten op het openbaar maken van private terreinen 
In hoofdstuk 5 zijn maatregelen genoemd om private terreinen openbaar te maken. Dergelijke 
maatregelen zullen als eerste toegepast worden wanneer de parkeerdruk hoog is. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen willen we parkeerplaatsen zoveel mogelijk openbaar aan (laten) 
bieden. Wanneer bij bouwplanbeoordeling blijkt dat er meer parkeerplaatsen worden 
aangeboden dan de maximumnorm uit de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016, dan is 
openbaarheid een eis. 
De gemeente kan ook in andere gevallen eisen stellen aan de openbaarheid en de 
toegankelijkheid van parkeerterreinen. 
 
In bestaande (woon)wijken is de keuze: niets doen of betaald parkeren invoeren 
De parkeerdruk in oudere wijken is vaak historisch gegroeid. Deze wijken zijn gerealiseerd in 
een tijd dat de auto een minder prominente rol vervulde. Ruimte en/of financiën om het 
parkeeraanbod uit te breiden of private terreinen om te zetten naar openbare terreinen 
ontbreken meestal. 
In principe zijn er in deze wijken slechts twee keuzes: handhaving van de bestaande situatie 
of invoering van betaald parkeren. 
 
Het kan zijn dat in bestaande wijken het alleen het instellen van betaald parkeren niet leidt tot 
een acceptabele parkeerdruk. Dat kan betekenen dat er minder dan twee vergunningen per 
adres uitgegeven worden, of dat er een wachtrij wordt geïntroduceerd. Hiervoor is   de 
parkeerverordening aangepast. 
 
Bij herinrichtingen wordt uiteraard zoveel mogelijk in de behoeften voorzien. Hierbij maakt de 
gemeente een afweging tussen parkeren, groen en spelen/recreëren. Verder zijn de 
mogelijkheden beperkt.  
 
 

Overwegingen: blauwe zone  
Betaald parkeren is een gemeentelijke belastingmaatregel en mag daarom door fiscale 
handhavers gecontroleerd worden. De kosten voor deze handhaving en bezwaarafhandeling 
zijn volledig voor de gemeente, evenals alle inkomsten uit de automaten en de boetes. 
 
Bij een blauwe zone is het anders geregeld wat betreft bevoegdheden, kosten en inkomsten. 
Een blauwe zone wordt ingesteld op basis van de wegen- en verkeerswetgeving. 
Overtredingen hierop (de zogenaamde Mulderfeiten) kunnen alleen geconstateerd worden 
door mensen met een BOA-bevoegdheid of politiemensen. De kosten voor de handhaving 
zijn voor de gemeente; de afhandeling van bezwaarschriften ligt bij het CJIB in Leeuwarden. 
Daar gaan ook alle inkomsten naartoe. In het verleden ontving de gemeente een 
tegemoetkoming in de kosten per uitgeschreven boete van het rijk. Deze regeling is 
afgeschaft.  
Door dit verschil in juridische basis en uitvoering is de handhaving in een blauwe zone 
duurder dan in een gebied met betaald parkeren. 
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Overwegingen: Voor bestaande (woon)wijken is geen pasklare oplossing 
In wijken met een hoge parkeerdruk zijn de nieuwe ontwikkelingen vaak beperkt. Dit heeft tot 
gevolg dat het (huidige) parkeerfonds niet gevuld wordt. Er ontstaan daarmee ook geen 
middelen om parkeren te realiseren.  
 
De gemeente kan besluiten om een aangepaste parkeerregulering toe te passen. Door 
middel van vergunningen kan meer differentiatie in parkeerbeleid worden bereikt. 
Vergunninghouders zijn bekend met de situatie en zijn doorgaans bekend bij de gemeente, 
zodat directe communicatie met deze groep mogelijk is.  
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7 Betaald parkeren ondersteunt de 
ontwikkeling van de stad 

Gastvrijheid voor bezoekers en een aantrekkelijke (woon)omgeving zijn kernbegrippen die 

voorvloeien uit de doelstelling van deze Beleidsnota Ruimte voor Parkeren. Uit de evaluatie 

van het parkeerbeleid blijkt dat betaald parkeren over het algemeen voldoet. 

 

Aandacht is nodig voor: 

 de verdeling van lang en kort parkeren over de stad, in het bijzonder de Behouden 

Haven; 

 bezoekers van bewoners, onder wie mantelzorgers; 

 vrijwilligers die met een auto reizen. 

 
Betaald parkeren in Zaanstad is in grote lijnen gebaseerd op de onderstaande 
uitgangspunten. 

 Bewoners en ondernemers kunnen twee vergunningen per adres verkrijgen om binnen 
het gebied waar zij wonen/gevestigd zijn te parkeren op plekken waar betaald parkeren 
geldt. 

 Voor ondernemers zijn twee extra soorten vergunningen. Ten eerste de volledige 
bedrijvenvergunning, die in de hele stad geldt. Ten tweede de Burchtvergunning, die de 
mogelijkheid biedt voor extra vergunningen, tot een totaal van maximaal tien per adres. 

 Voor bewoners, onder wie mantelzorgontvangers, heeft de gemeente een aparte regeling 
voor het ontvangen van hun bezoek. 

 Bedrijven kunnen geen gebruikmaken van de bezoekersregeling voor bewoners. 

 De tijden die voor betaald parkeren gelden zijn als volgt: 
o Zaandam in en rond het centrum: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 

uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur; 
o Zaandam eerste schil: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur; 
o Zaandam tweede schil: van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur. 

 De parkeerduur bij de automaat bedraagt maximaal twee uur. Dagtarieven gelden op de 
Behouden Haven en de Burcht. 
 

 

7.1 Gastvrij voor bezoekers 

Voor diverse functies in de stad is het van belang dat bezoekers op acceptabele afstand lang 
kunnen parkeren. Denk aan bezoek aan theater, horeca, cursus en winkels, maar ook kort 
voor een snelle boodschap, of het ophalen of wegbrengen van mensen. 
 

7.1.1 Lang parkeren in de garages en op de terreinen 

Binnen 500 meter is over het algemeen een voorziening beschikbaar voor lang parkeren 
(langer dan twee uur). Hiervoor zijn verschillende vormen: 

 parkeergarages of -terreinen van derden (Q-Parkgarages, Verkadeterrein, ZMC, Zaanse 
Schans); 

 openbare terreinen met een dagkaart (Burcht, Behouden Haven); 

 ongereguleerd parkeren buiten het gereguleerde gebied. 
 
De dagkaarten zijn bedoeld om het lang parkeren op deze locaties aantrekkelijker te maken, 
en tegelijk de omliggende buurten te ontlasten. Er geldt op deze locaties een avondtarief, om 
ook in de avonduren parkeren aantrekkelijk te houden. 
 
Op tarieven voor het parkeren is het principe van marktwerking van toepassing. De gemeente 
heeft geen invloed op het tarief voor parkeren in bijvoorbeeld de Q-Parkgarages. 
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Parkeer Route Informatie Systeem 
Zaanstad heeft ervoor gekozen de belangrijkste parkeergarages en -terreinen onder te 
brengen in een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Dit vergroot de vindbaarheid van 
beschikbare parkeergelegenheid. Wanneer een locatie vol is, kan de parkeerder makkelijk 
een vrij alternatief vinden. 
 
Technisch gezien kan de informatie worden aangeboden als open data. Hierdoor is het voor 
andere partijen eenvoudig om de informatie te verwerken tot een reisadvies in een app of een 
‘in car’ routesysteem. Het daadwerkelijk ontsluiten van deze data moet in 2016 opgestart 
worden. 
 
Behouden Haven in Zaandam 
De Behouden Haven wordt veel gebruikt voor kort parkeren. Dit wordt ook in de 
Detailhandelsvisie gesignaleerd. De visie geeft tevens aan dat de Westzijde de 
parkeerfaciliteiten moeten worden verbeterd om de positie van deze straat te versterken. 
 
De Behouden Haven is aangegeven op het PRIS. Daarmee is de vindbaarheid van het terrein 
vergroot. Deze locatie is een bronpunt voor de Westzijde en de binnenstad en kan een rol 
spelen in het project van de aanloopstraat Westzijde. 
 

7.1.2 Kort bezoek Rozengracht en Ebbehout 

Op twee plekken wordt geconstateerd dat er onvoldoende sturend effect uitgaat van het 
parkeertarief: de Rozengracht en het Ebbehout. In beide gevallen blijkt dat er onvoldoende 
parkeerplaatsen zijn. Toch zijn de oplossingen verschillend. 
 
Op de Rozengracht constateren ondernemers en gemeente veel lang parkeerders in de vorm 
van vergunninghouders. Parkeren voor een kort bezoek komt hierdoor in de knel. 
Per 1 januari 2017 zijn de vergunningen daarom niet meer geldig op de Rozengracht. 
 
Aan het Ebbehout zijn enkele parkeerterreinen,parkeerplaats Ebbehof (achter het voormalig 
stadskantoor,nu de Deen en bij het station. Laatstgenoemd parkeerterrein is bedoeld voor 
kort bezoek in de stationsomgeving. Overdag zijn dit druk gebruikte parkeerplaatsen, in de 
avonduren is de doorstroom nihil.  
Het Ebbehout wordt bij tariefzone II gevoegd. Dit betekent dat het tarief gelijkgesteld wordt 
met dat aan de andere zijde van het station en dat dit gaat gelden tot 23.00 uur. Ook in de 
avonduren blijven de plaatsen beschikbaar voor het halen en brengen bij het station. 
 
De parkeerplaats Ebbehof voorziet in de eigen parkeerbehoefte van de gebouwen Railpoint 
(Ebbehout 31) en het voormalig Stadskantoor (Ebbehout 29). De gebruikers van deze 
gebouwen hebben het exclusief gebruik van het parkeerterrein naast het stadskantoor en 
betalen daar huur voor. Dit is derhalve een privaat terrein met slagboom dat niet onder de 
werking van de parkeerverordening valt. 
 

7.2  Sociaal bezoek  

Voor bewoners zijn sociale contacten en het kunnen ontvangen van bezoek belangrijk. Om dit 
goed te kunnen faciliteren biedt de gemeente speciale voorzieningen. We maken hierbij 
onderscheid tussen regulier bezoek en bezoek door mantelzorgverleners. 
 
Sinds halverwege 2015 zijn de bezoekers- en mantelzorgvergunning omgezet in een digitale 
variant. Het digitaal aanbieden van de bezoekersvergunning biedt vele mogelijkheden om het 
product te verbeteren. 
 
De nieuwe bezoekersvergunning werkt op dezelfde basis als het belparkeren. Dit betekent 
dat afrekenen per minuut tot de mogelijkheden behoort.  
Met ingang van 2017 laadt de bezoekersvergunning op met een bedrag naar eigen keuze. 

Wanneer bezoek wordt aangemeld, start de berekening van het tarief. Dit stopt wanneer het 
bezoek wordt afgemeld. 
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Een bewoner kan per jaar maximaal 400 uur parkeren aanschaffen, tegen een tarief van 
€ 0,25 per uur.  

Overwegingen: Sociaal bezoek (1) 
Uit gesprekken met bewoners blijkt dat men voor de nieuwe bezoekersregeling de volgende 
wensen heeft: 

 betalen en aanschaffen naar gebruik; 

 flexibel in gebruik (kort en lang parkeren). 
Een nieuwe regeling via de digitale dienstverlening voorziet hierin. Deze wil de gemeente 
inzetten voor het bezoekersparkeren.  
Men laadt de vergunning via de computer of de app op, met zoveel tegoed als nodig. Dit 
betekent dat er niet meer aangeschaft hoeft te worden dan noodzakelijk. 
Het is daarom niet nodig om te veel aangeschafte uren terug te betalen. Tegoeden die aan 
het eind van het jaar over zijn, worden overgezet naar het nieuwe jaar en in mindering 
gebracht op het totaal aan te schaffen tegoed. Bij de overgang naar het nieuwe systeem van 
betalen per minuut wordt het resterende tegoed, uitgedrukt in geld omgezet naar een nieuw 
tegoed, uitgedrukt  in uren, op basis van het nieuwe uurtarief. 
 
Bijvoorbeeld: een bewoner heeft nog 10 kraskaarten over. Dit heeft een waarde van 10 x € 
2,- = € 20,- 
Het nieuwe tarief voor bezoekersparkeren is € 0,25 per uur. Dit betekent dat de bewoner een 
nieuw tegoed krijgt van € 20,- / € 0,25 = 80 uur. 
 
Er wordt geen maximum verbonden aan het aantal uren per dag of aan het dagtarief. Wie 
kort parkeert, betaalt minder. Wie lang parkeert, betaalt meer. Pas wanneer een gebruiker 
meer dan 8 uur op een dag parkeert, is men duurder uit dan in de huidige situatie. In alle 
andere situaties betaalt men minder. De kosten voor een hele dag parkeren bedragen 
maximaal € 3,50, op basis van de regeling voor bezoekersparkeren. 
 
Door het bewonersbezoek per uur af te rekenen, is het nodig om na het inloggen van het 
bezoek ook weer uit te loggen. Dit vraagt een extra handeling. In de afgelopen tijd is 
gebleken dat het voor een kleine groep bewoners lastig is om bezoek aan of af te melden; zij 

zijn digitaal minder vaardig. In veel gevallen hebben bewoners dit opgelost door het bezoek 
de mogelijkheid te geven om zelf in te loggen. Voor de overige situaties heeft de gemeente 
een vangnet georganiseerd. Bewoners die geen gebruikmaken van de bezoekersapp om 

hun bezoek aan te melden, kunnen bij de publieksbalie de digitale vergunningen kopen. Zij 
krijgen dan een brief mee met een meld- en pincode. Vervolgens kunnen zij bellen met de 
spraakcomputer om hun bezoek aan te melden. De spraakcomputer vraagt naar de meld- en 
pincode op de brief. Wanneer zij bellen en verder niets inspreken of intoetsen, krijgen zij na 

een aantal seconden een medewerker van een callcenter aan de lijn, die hen verder helpt 
met het aan- en afmelden van bezoekers. Bovendien laten we aan de publieksbalie 
bewoners graag zien hoe zij met een computer of smartphone bezoek kunnen aanmelden.  

Deze maatregelen bieden voldoende alternatieven om verdergaande digitalisering mogelijk 
te maken.  
Uit recente cijfers blijkt dat 84% van alle bezoekers nu wordt aangemeld via de 

bezoekersapp. Slechts 3% maakt gebruik van het callcenter. 
 
Het maximum aantal uren per jaar is in alle gebieden gelijk, ongeacht de tijden voor betaald 
parkeren. Het is niet bekend hoe lang bezoekers in Zaanstad parkeren. In andere 
gemeenten bedraagt het gemiddelde ongeveer 4 uur per keer. 
 
Bewoners hebben verzocht om het aantal uren van betaald parkeren te beperken (’s avonds 
en zondag vrij parkeren) om het ontvangen van bezoek te vereenvoudigen. Wanneer de 
parkeervraag in het centrum laag is, zou dat kunnen. Uit gegevens van de Hermitagegarage 
blijkt echter dat dit leidt tot overlast, als gevolg van bezoekers. Op zondag blijkt de 
parkeergarage Hermitage 70-80% van de maximale bezetting op zaterdagmiddag te 
realiseren. Geen betaald parkeren op zondag zal een deel van de bezoekers uit de garage 
naar straat trekken. 
 
Gezien de functies in de binnenstad is er een belangrijke vraag naar parkeren in de 
avonduren. Denk hierbij aan theater, bioscoop, bibliotheek en horeca. Uit parkeercijfers van 
de Burcht blijkt dat daar de drukste momenten in de avonduren zijn. Bij eerder stoppen van 
betaald parkeren zal een deel van de bezoekers dichter bij de bestemming willen parkeren 
en overlast veroorzaken in de woonbuurten.  
 
 
Het is niet bekend hoe lang bezoekers in Zaanstad parkeren. In andere gemeenten bedraagt 
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7.2.1 Mantelzorg en vrijwilligers 

Voor het ondersteunen van mantelzorgers biedt de gemeente twee producten aan: 

 een vergunning op kenteken, tegen het tarief voor een bewonersvergunning; 

 een mantelzorgvariant op de digitale bezoekersvergunning. 
 
De mantelzorgontvanger wordt geïndiceerd door het sociaal wijkteam. Daarna kan de 
mantelzorgontvanger de bovenstaande producten aanvragen. 
Voor het aanschaffen van een vergunning blijft het maximum gelden van twee vergunningen 
per adres (bewoners-, bedrijven- en mantelzorgvergunning samen). 
 
Het parkeren met deze vergunning gaat tegen een laag tarief; namelijk € 0,05 per uur met 
een maximum van 750 uur per jaar. Er is gekozen voor een laag tarief om er voor te zorgen 
dat gebruikers zich aan- en afmelden voor het parkeren. Alleen op deze manier kunnen de 
handhavers controleren of er is geparkeerd volgens de voorwaarden van de 
mantelzorgvergunning. Een mantelzorg-bezoekersvergunning sluit het aanschaffen van 
gewone bezoekersvergunningen uit. De mantelzorgvergunning op kenteken en de 
mantelzorgbezoekersvergunning kunnen wel naast elkaar bestaan. 
 
Het parkeren van vrijwilligers beschouwt de gemeente in eerste instantie als de 
verantwoordelijkheid van de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt. Voor deze groep 
worden geen extra maatregelen voorgesteld.  
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Overwegingen: Mantelzorg en vrijwilligers 

Bij mantelzorg gaat het om zorgtaken die iemand voor een bekende doet, op vrijwillige 
basis, en die de gewone zorg voor naasten overschrijdt. Daarnaast moet er sprake zijn 

van een langere periode van zorg, meer dan vier uur per week. De mantelzorger kan 
familie zijn, maar er kan ook een vriendschappelijke relatie zijn. De mantelzorgproducten 
zijn ervoor bedoeld om de zorgtaak van de mantelzorger makkelijker te maken.  

 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het wijkteam en tijdens de evaluatie blijkt dat 
bewoners vaak mantelzorg ontvangen van dezelfde persoon. Een permanente 
vergunning voor deze persoon kan een belangrijke ondersteuning bieden. Dit voorkomt 

handelingen voor het aan- en afmelden. Voor het adres blijft het maximum van twee 
vergunningen gelden. Dit voorkomt overlast voor de buurt. 
 

Voor ander bezoek aan de mantelzorgontvanger wordt een voorziening aangeboden 
overeenkomstig de bezoekersvergunning. Omdat hier een noodzaak is voor meer 
frequent bezoek, is het maximum aantal uren en het tarief hierop aangepast. 

Door het bewonersbezoek per uur af te rekenen, is het nodig om na het inloggen van het 
bezoek ook weer uit te loggen. Dit vraagt een extra handeling. Zie het kader 
Overwegingen: Sociaal bezoek (1) voor het vangnet dat hiervoor is ingericht. 

 
De mantelzorgontvanger maakt een keuze uit de aangeboden producten op basis van 
zijn/haar behoefte. De parkeerdruk in de buurt blijft beheersbaar, doordat het maximum 

aantal vergunningen van twee per adres gehandhaafd blijft. Uit gesprekken met de 
doelgroep lijkt het maximum aantal per adres afdoende te zijn. Beide 
mantelzorgvoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die op basis van een sociale band de 
zorg verlenen. Commerciële zorgverleners kunnen een bedrijvenvergunning aanvragen. 

 
Uit de evaluatie van het parkeerbeleid kwam de vraag naar speciale voorzieningen voor 
vrijwilligers naar voren. In de gesprekken met de stad, die de bouwstenen vormden voor 

de nieuwe visie op Vrijwillige inzet (in januari van dit jaar door de raad vastgesteld), is dit 
punt niet dominant naar voren gekomen. Kosten voor het uitvoeren van het 
vrijwilligerswerk worden wel genoemd, maar dit kunnen ook reis-, verblijfs- of andere 

kosten zijn.  
 
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn er in vele soorten. Veel vrijwilligers zijn actief 
voor een professionele instelling (verzorgingstehuizen, ziekenhuizen etc.). In andere 
gevallen zetten alle medewerkers van de organisatie zich vrijwillig in. Een deel van de 
organisaties zet zich in voor gemeentelijke doelen, andere niet. Ook de omstandigheden 
en behoeftes verschillen. Soms betreft het lang parkeren, soms frequent, soms kort en 
soms incidenteel. De gemeente maakt hier geen algemeen beleid op.  
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7.3 Efficiënter handhaven verlaagt de kosten 

Efficiënter handhaven betekent dat de gemeentelijke kosten dalen. Dit heeft een positief 
effect op de begroting. 
 
De voorbereidingen voor ticketloos parkeren zijn gestart. Deze maatregel heeft ook voor de 
parkeerder veel voordelen. Ticketloos parkeren betekent dat de parkeerautomaten geen 
tickets meer uitgeven, zodat de parkeerder niet terug hoeft naar de auto om het ticket achter 
het raam te leggen. Ticketloos parkeren gaat van start zodra de kentekens die bij de 
parkeerautomaat worden ingevoerd beschikbaar zijn voor de handhavers op straat. 
 
Er kunnen nog twee belangrijke stappen te zetten in het efficiënter maken van de 
handhaving. 
1. Door de handhaving uit te voeren met een scanscooter kan de afdeling Handhaving 

aanmerkelijk besparen op inzet. De handhaving wordt hierdoor goedkoper.  
2. Met het identificeren van gehandicapten met een kaart wordt het bereik van de 

scanscooter vergroot. Zie hiervoor paragraaf 7.3.1. 
 
Muntloos parkeren, waarbij alleen nog via belparkeren of met een pas betaald kan worden 
voor het kort parkeren, kan een verdere kostenbesparing in de uitvoering opleveren. De 
gevolgen voor bezoekers van buiten Nederland moet nog onderzocht worden. Deze 
maatregel wordt daarom eerst nader onderzocht. 
 

7.3.1 Gratis parkeren voor gehandicapten met een vergunning 

Gehandicapten betalen in Zaanstad niet voor het parkeren. Deze werkwijze wordt 
gecontinueerd. Nieuw is dat de gehandicapten een vergunning aanvragen. Deze vergunning 
wordt gratis verstrekt aan bewoners en bezoekers van de stad. 
 
Gehandicapte bestuurders kunnen één kenteken opgeven, waarmee zij kunnen parkeren. 
Gehandicapte bewoners van Zaanstad met een kaart als passagier kunnen drie kentekens 
opgeven. Het kenteken dat op dat moment gebruikt wordt, dient de bewoner telefonisch of 
digitaal te activeren. 
 
Gehandicapten van buiten Zaanstad kunnen ook een gratis vergunning aanvragen. Deze is 
voor maximaal één kenteken geldig. 
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7.4 Tarieven 

Het parkeertarief is het belangrijkste sturingsmiddel om ervoor te zorgen dat bezoekers niet 
langer parkeren dan noodzakelijk. Zaanstad kent hiervoor een tarievensysteem, opgedeeld in 
drie tariefzones naar hoogte van het parkeertarief en de maximale parkeerduur. Het hoogste 
parkeertarief geldt voor zone 1 en het laagste tarief voor zone 3. Tariefzone 3 kent een 
maximale parkeerduur van 2 uur. Voor de terreinen De Burcht en Behouden Haven is het 
mogelijk om een dagkaart te kopen. De tariefzones zijn weergegeven in de volgende figuur. 

Overwegingen: Efficiënter handhaven vloeit terug naar de parkeerders 
Om de scanscooter efficiënt zijn werk te kunnen laten doen, is het noodzakelijk dat van 
zoveel mogelijk voertuigen op basis van het kenteken is te bepalen of er een zogenaamd 
parkeerrecht is. Dit kan een vergunning zijn, of het betalen bij de automaat of via 
belparkeren. Vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers zijn al gedigitaliseerd. 
Binnenkort zijn voor de handhaving ook de kentekens van de auto’s op te vragen die bij de 
automaat hebben betaald. Voor belparkeren is dit al een feit. 
Hiermee is de kritische massa bereikt om de handhaving met een scanscooter rendabel te 
maken. 
 
Op dit moment betaalt nog 29% van de kortparkeerders in Zaandam met munten bij de 
parkeerautomaat. Het belangrijkste betaalmiddel is nu belparkeren. Hier maakt 40% van de 
kortparkeerders gebruik van. 
Bij het vaststellen van de parkeervisie “Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren” uit 2012 is 
muntloos parkeren niet opgenomen bij de maatregelen, omdat gastvrijheid voor de 
parkeerder belangrijker werd geacht. 
Met de toename van het aantal belparkeerders is de situatie dusdanig veranderd dat een 
heroverweging op zijn plaats is. 
 
Door vergunningen voor gehandicapten uit te geven, is het voor gehandicapten niet meer 
nodig om een parkeerkaart achter de voorruit te leggen en wordt diefstal tegengegaan. 
Doordat ook van deze voertuigen de kentekens bekend zijn, wordt de effectiviteit van de 
scanscooter vergroot. 
 
De regels van betaald parkeren verschillen per gemeente. Gehandicapten zijn hierdoor 
gedwongen om voor ieder bezoek uit te zoeken wat in de betreffende gemeente de regels 
zijn. Tegelijkertijd kunnen zij bij de gemeente Zaanstad een vergunning aanvragen. Op de 
gemeentelijke website zal dit duidelijk worden vermeld. 
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Vanaf 2017 sluiten de parkeertarieven aan op de jaarlijkse gemeentelijke indexering. De 
tarieven voor het straatparkeren worden op tijdsduur geïndexeerd. Daarom wordt niet het 
bedrag, maar de tijdsduur geïndexeerd. In de parkeerautomaten geldt een minimum inworp 
van € 0,10. Gebruikers van belparkeren betalen hetzelfde tarief als iemand aan de automaat. 
De indexatie gaat ook voor het belparkeren gelden. Belparkeren rekent af per minuut. Dat 
blijft zo.  
 
De gemeente past een tariefsverhoging toe, wanneer de parkeerdruk in een gebied te hoog 
wordt. Het tarief voor de diverse schillen wordt opnieuw vastgesteld wanneer de parkeerdruk 
in een gebied boven de 85% komt. Dit betekent namelijk dat in grote delen van het gebied de 
parkeerdruk zal uitstijgen boven de 90%. Bij een parkeerdruk van 90% wordt een gebied als 
vol ervaren. 
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8 Financiële consequenties 

Wanneer de gemeente extra maatregelen invoert om de parkeerdruk en andere knelpunten 
terug te dringen, waaronder de door de raad aangedragen aandachtspunten, dan leidt dit 
vrijwel altijd tot een kostenstijging. Het uitgangspunt van het voorgestelde beleid is dat de 
kosten voor extra maatregelen gedekt worden vanuit het programma Parkeren5.  

Dit kan de gemeente bereiken door te sturen op kosten en/of inkomsten. In de begroting voor 
parkeren worden de kosten bepaald door: 

 aanschaf, beheer en onderhoud van parkeerautomaten- en voorzieningen en 
controleapparatuur, inclusief software ; 

 loonkosten voor handhaving. 
 
De inkomsten zijn afkomstig uit: 

 betalingen voor  parkeren, bij de automaat of via belparkeren; 

 vergunningen; 

 naheffingsaanslagen betaald parkeren. 
Deze leveren een netto saldo, dat terugvloeit naar de algemene middelen. 
 
Voert de gemeente extra maatregelen in, zoals meer blauwe zones of het opheffen van 

betaald parkeren of een andere bezoekersregeling? Dan zal dit leiden dit lagere inkomsten 
en/of  hogere kosten. 
 

In deze nota zijn verschillende maatregelen met financiële consequenties genoemd. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze gevolgen. 
Berekeningen zijn gebaseerd op gelijk blijvende aantallen. 
 

 Maatregel 2017 2017 ev 

  Incidenteel Structureel 

A Opheffen betaald parkeren Zaandam Oost 

 Derving inkomsten (incl. naheffingsaanslagen) 

Zuiddijk 

Oostzijde 

 Herinrichting en afschrijving automaten 

 

 

 

 

€   34.816,00 

 

 

€   18.022,00 

€   16.000,00 

 

B Instellen blauwe zone Zuiddijk 

 Kosten handhaving 

 Inrichtingskosten 

 

 

€   15.000,00  

 

€   39.522,00 

C Uitbreiding blauwe zone Krommenie 

 Kosten handhaving 

 Inrichtingskosten 

 

 

€   17.100,00    

 

€   29.450,00 

 

D Uitbreiding parkeertijd Ebbehout van 19.00 uur naar 23.00 uur  €    -5.500,00 

E Bezoekers- en mantelzorgvergunning afrekenen naar gebruik 

 Derving inkomsten 

 Inrichtingskosten computersysteem 

 

 

€     2.500,00 

 

€   70.745,00 

 

F Rozengracht geen vergunningshouders  - 

G Personeelskosten maatwerk  €     7.293,00 

                                                   
5 Onderdeel van de gemeentelijke begroting 
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H Digitaal handhaven
1 

 Kostenbesparing door  minder uren handhaving 

 Afschrijving scooters 

 Opslag en onderhoud 

 Eenmalige kosten 

 

 

 

€   30.000,00 

 

€  -50.000,00 

€   12.900,00 

€   10.000,00 

 

 Totaal €   99.416,00 € 148.431,00 
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Bijlage I Parkeerdruk Zaandam Zuid 
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Bijlage II Zone-indeling afkoop 
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Bijlage III Tariefvergelijking gemeenten 
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Colofon 
 

 

Titel:      Ruimte voor Parkeren 

 

Samengesteld door:   Sector Kennis en Expertise, Gemeente 

Zaanstad 

       

 

Datum:      18 juli  2016  
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1 Inleiding: Actualisatie parkeertoetsing 
noodzakelijk 

Voldoende parkeerruimte is een randvoorwaarde voor bijna elke ruimtelijke ontwikkeling. De 

gemeente stelt daarom als voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen dat er in afdoende mate 

in parkeerruimte wordt voorzien. 

Door middel van beleid geeft de gemeente invulling aan de eisen voor een goede ruimtelijke 

ordening en leefomgeving. Faciliteren van parkeervraag en -aanbod is een eerste stap in het 

parkeerbeleid, dat bijdraagt aan een goede leefomgeving. 

 

Het voorliggende document geeft hier invulling aan wat betreft: 

1. autoparkeren; 

2. Kiss & Ride; 

3. fietsparkeren; 

4. laden en lossen. 

 

 

1.1 Leeswijzer  

Het parkeerbeleid wordt uitgewerkt in deze Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. De nota 

beschrijft in detail hoe de gemeente bouwplannen en gebruikswijzigingen toetst op het 

parkeren van auto’s en fietsen. Dit is het document waar de bestemmingsplannen naar 

verwijzen; daarmee vormt deze nota een juridisch document.  

 

Zoals in de beleidsnota Ruimte voor parkeren is beschreven kan de gemeentelijke methode 
gevolgd worden om tot een gewenste parkeersituatie te komen. Een aanvrager van een 
vergunning kan er ook voor kiezen een andere berekening te gebruiken. De aanvrager dient 
dan zelf de onderbouwing aan te dragen waarom de alternatieve berekening voldoet aan de 
eisen van een goede ruimtelijke ordening, dan wel van een goede leefomgeving. De 
gemeente maakt de afweging of de onderbouwing wordt geaccepteerd. 
De rest van deze nota gaat in op de gemeentelijke methode. De gemeente Zaanstad is van 
mening dat bij het volgen van deze methode wordt voldaan aan de eisen van een goede 
leefomgeving. 
 
De gemeente heeft op basis van verschillende juridische gronden de mogelijkheid om eisen 
te stellen aan parkeren. Hoofdstuk 2 beschrijft deze gronden. 
Voor het bepalen van de benodigde parkeervoorzieningen is het noodzakelijk om goed inzicht 
te krijgen in zowel de vraag- als de aanbodkant. In hoofdstuk 3 komt dit aan bod wat betreft 
het autoparkeren. Kiss & Ride maakt hier onderdeel van uit. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de parkeersituatie voor fietsen. Dit hoofdstuk is een verduidelijking van 
het beleidsplan Fietsparkeren.  
Hoofdstuk 5 bevat de regels omtrent laden en lossen. 
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2 De parkeereis heeft een juridische basis 

De gemeente stelt de parkeereis pp basis van drie mogelijke regelingen: 
1. bouwverordening; 
2. bestemmingsplan; 
3. (toekomstig) omgevingsplan. 
Dit geldt niet alleen voor eisen aan auto- en fietsparkeren, maar ook aan laden en lossen. 
 
Betreft het een gebied waar het bestemmingsplan is vastgesteld vóór 29 november 2014? 
Dan vormt de bouwverordening de wettelijke basis om eisen te stellen aan het parkeren. 
Vanaf 2018 komt deze regeling waarschijnlijk te vervallen. 
Betreft het een gebied met een nieuwer bestemmingsplan? Dan vormt dit bestemmingsplan –
of een paraplubestemmingsplan – de juridische basis om eisen te stellen aan het parkeren.  
Waarschijnlijk vanaf 2018 wordt het omgevingsplan de juridische basis voor de parkeereis. 
 
De gemeente stelt een parkeereis in situaties waarin een omgevingsvergunning is vereist. 
Voor de situaties waarin het bestemmingsplan of het toekomstige omgevingsplan de 
juridische basis vormt voor het opleggen van een parkeereis stelt de gemeente ook een 
parkeereis wanneer een gebouw en/of perceel een andere invulling krijgt (met een andere 
parkeerbehoefte) binnen de bestaande bestemming zoals vermeld in het bestemmingsplan. 
Hierdoor kan ook bij globaal bestemmen een afdoende parkeereis worden opgelegd. 
 

Wat betreft het aanbieden van de mogelijkheid om fietsen te stallen bij woningen zijn ook nog 

eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit is geen gemeentelijke regelgeving. Het 

is daarom ook niet aan de gemeente om daar veranderingen op aan te brengen of 

ontheffingen van te verlenen. 

 
De Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 vervangt de Parkeernota Zaanstad 2013. 
Op een aanvraag om vergunning, ontheffing of toestemming anderszins en op verzoek om 
handhaving, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze beleidsregels van de 
uitvoeringsnota parkeren 2016 van kracht worden en waarop op genoemd tijdstip nog niet is 
beschikt, zijn de bepalingen van de Parkeernota Zaanstad 2013 van toepassing, zoals deze 
luidden vóór de vaststelling van de onderhavige beleidsregels, tenzij de aanvrager de wens te 
kennen geeft dat de onderhavige regels worden toegepast. 
  



Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 7 

 

3 Berekening van de parkeerbehoefte (auto’s) 

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte volgens de gemeentelijke berekeningsmethode 
dienen een aantal stappen gevolgd te worden, voor zowel auto als fiets. Per vervoerswijze 
verschillen deze. De eerste paragrafen gaan in op het autoparkeren. Paragraaf vier geeft de 
uitgangspunten voor het fietsparkeren. 
 

Rekenmethode autoparkeren  

1 Inventariseren nieuwe situatie (§ 3.1)  
  bepalen parkeervraag nieuw plan  (1) 

  bepalen parkeervraag per maatgevend moment  (2) 

  bepalen parkeeraanbod op eigen terrein  (3) 

2 Berekenen parkeerbehoefte openbare ruimte per maatgevend 
moment nieuwe plan (4) 

4 = (2) – (3) 

3 Indien ‘oud voor nieuw’ van toepassing is (§ 3.3): inventariseren 
oude situatie (§ 3.1) 

 

  bepalen parkeervraag oud plan  (5) 

  bepalen parkeervraag per maatgevend moment (6) 

  bepalen parkeeraanbod op eigen terrein (7) 

4 Berekenen parkeerbehoefte openbare ruimte per maatgevend 
moment oude plan 

(8) = (6) – (7) 

5 Is er een extra eis voor Kiss & Ride nodig?  (9) 

6 Bepalen resterende parkeerbehoefte plan (9) (10) = (4) + (9) – (8) 

 Indien (10) ≤ nul parkeerplaatsen wordt de vergunning verstrekt; 
anders door naar stap 7 

 

7 Wordt het parkeren buiten het eigen terrein opgelost? (§ 3.5) 
(10) 

(11) 

  parkeren op de openbare straat  

  parkeren binnen een stedenbouwkundig plan   

  parkeren op het terrein van derden  

 Dan wordt de parkeeroplossing opgenomen in de vergunning 
als onderdeel van de onderbouwing 

 

8 Is er vrijstelling mogelijk? (§ 3.6) (12) = (10) – (11) 
 Is de parkeervraag ≤ 2, of  
 ziet de aanvrager af van parkeervergunningen  
 Dan wordt de ontheffing opgenomen in de vergunning, als 

onderdeel van de onderbouwing 
 

9 Is afkoop mogelijk? (§ 3.6.3) (13) = (10) – (11) 
 Dan wordt de ontheffing op voorwaarde van afkoop opgenomen 

in de vergunning, als onderdeel van de onderbouwing 
 

Aan het eind wordt de parkeereis rekenkundig afgerond. 
 
 

3.1 Inventarisatie situatie 

3.1.1 Bepalen parkeervraag 

Bij de inventarisatie van de nieuwe en de oude situatie wordt de parkeervraag op eenzelfde 
manier berekend. 
Voor fietsparkeren worden de normen met als  voor autoparkeren  gezien als richtlijn. Zie 
voor een toelichting hierop de beleidsnota Ruimte voor parkeren. 

 
Gestart wordt met het berekenen van de parkeervraag van het plan uit de aanvraag (stap 1 in 
bovenstaande tabel). Hiervoor worden voor de auto de normen gebruikt uit Bijlage I en voor 
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de fiets uit Bijlage II. Deze normen zijn gebaseerd op de meest recente landelijke kencijfers 
van het CROW1. De kencijfers zijn vertaald naar Zaanse normen. 

 
Wanneer de Zaanse rekenmethodiek wordt gehanteerd, stelt de gemeente dat de minimum 
vraag gerealiseerd dient te worden. Bij aanleg van parkeerplaatsen boven de maximum 
behoefte eist de gemeente dat de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk worden en blijven. 
Voor woningen gelden geen maximumnormen.  
 
Parkeerplaatsen voor het aandeel bezoek dienen openbaar toegankelijk te zijn, bij voorkeur 
niet afgesloten van de openbare weg. Bij woningbouw kan afsluiten vanuit beheersoogpunt 
gewenst zijn. Dan is een systeem noodzakelijk om toegang te verlenen, bijvoorbeeld een 
intercomsysteem. Daarbij is het belangrijk dat de bezoeker in de auto kan blijven en de 
bewoner het huis niet hoeft te verlaten. In verband met de verkeersveiligheid kunnen extra 
eisen aan de openbaarheid worden gesteld. 
 
De normen zijn gebiedsafhankelijk. Locatiespecifieke kenmerken – zoals de aanwezigheid 
van een station, de nabijheid van functies etc. – vertalen zich in autogebruik. 
Bij de gebiedsindeling is rekening gehouden met de toekomstige situatie, waarin het 
Hembrugterrein en de knooppuntlocaties zich ontwikkelen tot stedelijke omgevingen met 
hoge dichtheid. 
 
Landelijk worden de normen gedifferentieerd naar stedelijkheidsgraden en de mate van 
centrumactiviteiten. Op basis van de adressendichtheid is de stedelijkheidsgraad per buurt 
bepaald. Hiervoor is de indeling van het CBS gebruikt. Voor de eenvoud in het gebruik van de 
parkeernormen zijn sommige buurten samengevoegd of met elkaar gemiddeld. Dit resulteert 
voor Zaanstad in de volgende stedelijkheidsgraden: 

 zeer sterk stedelijk; 

 sterk stedelijk;  

 matig stedelijk; 

 weinig stedelijk; 

 niet stedelijk. 
 
Alleen aan Zaandam-Centrum is de hoogste centrumfunctie toegekend. De centrumfunctie 
van zowel Krommenie als Wormerveer maakt een dusdanig klein onderdeel uit van de hele 
buurt, dat het niet zinvol is hier een aparte zone van te maken. Een overzicht van de zone-
indeling is opgenomen in figuur 1.  
  

                                                   
1 “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie; Publicatie 317” CROW, Eden 2012. 

“Leidraad fietsparkeren; Publicatie 291” CROW, Eden 2010. 
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3.1.2 Bepalen parkeervraag per maatgevend moment  

Uitwisseling van parkeerplaatsen tussen verschillende functies is mogelijk, doordat niet alle 
functies op hetzelfde moment hun parkeervraag hebben. Waar overdag kantoorpersoneel 
parkeert, kunnen ’s avonds bewoners parkeren. De benodigde parkeercapaciteit voor alle 
functies samen is daardoor lager dan de som van alle parkeervragen. 
Om de parkeervraag per maatgevend moment te bepalen, hanteert de gemeente de 
aanwezigheidspercentages uit Bijlage III. 
Door het toepassen van het aanwezigheidspercentage ontstaat geen overschot aan 
parkeerplaatsen. 
 
De aanwezigheidspercentages zijn indicatief. Wanneer er redenen zijn om met een andere 
aanwezigheid rekening te houden, dan behoort dat tot de mogelijkheden. 
Indien gebruikgemaakt kan worden van actuele parkeertellingen, dan heeft dat de voorkeur. 
Bijvoorbeeld om aan te tonen dat in een bestaande situatie (openbaar of privaat) ruimte is 
voor het parkeren van een nieuwe ontwikkeling. 
Parkeertellingen zijn actueel, als ze jonger dan drie jaar oud zijn. In een aantal gevallen kan 
echter een recentere telling noodzakelijk zijn. Dit is van toepassing indien de parkeersituatie 
in de buurt is veranderd als gevolg van: 

 gewijzigd parkeerregime; 

 gerealiseerde bebouwing; 

 veranderde ruimtelijke inrichting; met name extra aanleg of verwijdering van 
parkeerplaatsen. 

Parkeertellingen dienen te zijn uitgevoerd op representatieve dagen en voor de relevante 
momenten van de dag en in de week. 
 

3.1.3 Bepalen parkeeraanbod eigen terrein 

Het aandeel parkeren dat wordt gerealiseerd op eigen terrein is een wezenlijk onderdeel van 
het parkeeraanbod in de gemeente. Het verschil tussen parkeervraag en -aanbod op eigen 
terrein bepaalt de parkeerbehoefte op de openbare weg. 

Figuur 1 Gebiedsindeling voor toepassen parkeernormen 
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Parkeervoorzieningen zijn er in vele uitvoeringsvormen; hier kan een keuze uit gemaakt 
worden. Niet alle parkeervoorzieningen worden even goed gebruikt. Daarom wordt voor het 
bepalen van het parkeeraanbod op eigen terrein de tabel uit Bijlage IV gehanteerd. 
Daarnaast wordt als eis gesteld dat een parkeerplaats voldoet voor het parkeren van 
reguliere auto’s in maatvoering en toegankelijkheid. Voor parkeren in de openbare ruimte 
geldt hiervoor de Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad (WIORZ). De passages uit 
de WIOZ die voor parkeren van belang zijn, zijn opgenomen in Bijlage V. Garages worden 
getoetst aan de recente NEN-normen2. 

 
Bij voorzieningen op eigen terrein vraagt het ontvangen van bezoek speciale aandacht; een 
slagboom maakt een garage soms onbereikbaar. 
 
In die gevallen dat een ontwikkelaar in overleg en met toestemming van de gemeente 
openbare parkeerplaatsen realiseert op de openbare weg, wordt dit gezien als parkeren op 
eigen terrein. De gemeente kan altijd weigeren hier aan mee te werken. 
 
 

3.2 Afwijken in specifieke situaties 

Het parkeerbeleid biedt veel mogelijkheden voor maatwerk. Er kan aanleiding zijn om bij het 
bepalen van de situatie of de aanwezigheid van parkeerders met een specifieke situatie 
rekening te houden. Hiervoor levert de aanvrager/ontwikkelaar dan een onderbouwing aan. 
Hierin is aandacht voor een goede leefomgeving of ruimtelijke ordening, zoals dat ook het 
geval is in het omgevings-/bestemmingsplan. 
 
Als het gaat om de inventarisatie van de situatie kunnen bijvoorbeeld andere parkeernormen 
gehanteerd worden. De onderbouwing kan in dit geval bestaan uit: 

 bedrijfsvervoerplan3; 

 specifieke kenmerken van de doelgroep; 

 faciliteren extra fietsgebruik (Zaandam-Centrum); 

 ervaringen op een andere locatie, bijvoorbeeld bij verplaatsing van een functie. 

 

Ervaringen met bedrijfsvervoerplannen in het land wijzen op een maximale reductie op de 

parkeernorm van 10%. 

 

Bij bijzondere openingstijden, of gebruik van de functie door een specifieke doelgroep, is er 

reden om de aanwezigheidspercentages aan te passen. 

 

Het college van burgemeesters en wethouders is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen, die 

nadrukkelijk niet zijn meegewogen in het onderhavige parkeerbeleid, af te wijken van de 

bepalingen van deze uitvoeringsnota.  

 
 

3.3 Oud voor nieuw 

Het toepassen van het principe ‘oud voor nieuw’ wil zeggen dat de opgave om parkeerruimte 
te realiseren alleen wordt bepaald op basis van de toename van de parkeervraag. Oud voor 
nieuw is dus alleen van toepassing als er al bestaande vraag is, bijvoorbeeld bij 
functiewijziging of vervangende nieuwbouw. 
Het principe van oud voor nieuw houdt ook in dat bestaande parkeerplaatsen die komen te 
vervallen, worden gecompenseerd.  

                                                   
2 NEN 2443; Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages. 
3 Een bedrijfsvervoerplan is vastgesteld door bedrijf en ondernemingsraad en bestaat uit de 

studie, de uitvoering, de evaluatie en het updaten van maatregelen van één of meer 
ondernemingen om de verplaatsingen in verband met de bedrijfsactiviteiten duurzaam te 
beheren. 
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Toepassen van oud voor nieuw wordt altijd toegestaan: 

 indien de toename van de parkeerdruk kleiner of gelijk is aan drie parkeerplaatsen; 

 bij verbouwing en/of functiewijziging; 

 bij een toename van de parkeerdruk van meer dan drie parkeerplaatsen, wanneer de 
aanvrager aannemelijk maakt – bijvoorbeeld met een parkeertelling – dat de 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de buurt. 
 

De toename van de parkeerdruk wordt op alle momenten bepaald die zijn opgenomen bij de 
aanwezigheidspercentages (Bijlage III). De grootste toename bepaalt de toename voor ‘oud 
voor nieuw’. Vooral bij functiewijziging kan deze grootste toename op een maatgevend 
moment hoger zijn dan wanneer sec de normen van elkaar worden afgetrokken. 
Op deze manier houdt de gemeente rekening met het feit dat parkeerplaatsen nu al worden 
gebruikt door de verschillende functies. 
 
 

3.4 Kiss & Ride 

Kiss & Ride-voorzieningen zijn bedoeld om passagiers van personenauto’s af te zetten of op 

te halen - onder andere bij treinstations en scholen - en snel weer verder te rijden. Een goede 

Kiss & Ride-voorziening is afgestemd op de doelgroep, bijvoorbeeld scholen en 

kinderopvang. Soms is voor de Kiss & Ride een speciale voorziening nodig, in andere 

gevallen kan deze achterwege blijven. Bijvoorbeeld wanneer reguliere parkeerplaatsen 

voldoende ruimte bieden. Kiss & Ride hoeft niet in de vorm van parkeerplaatsen te worden 

aangeboden; dit kan ook een ruimte op het schoolterrein zijn voor auto’s, of bij speciaal 

onderwijs voor busjes. 

 

Voor kinderen onder de basisschoolleeftijd wordt altijd een eis gesteld aan Kiss & Ride, direct 

bij de voorziening. Omdat deze kinderen nog niet zelf het kinderdagverblijf of de 

peuterspeelzaal betreden, zullen ouders hen altijd begeleiden. Voor kinderen in de 

onderbouw van de basisschool geldt dit ook deels, maar oudere kinderen komen vaak zelf 

naar school. De normen maken hier onderscheid in. Voor basisscholen vindt de gemeente 

het belangrijk dat Kiss & Ride een plek krijgt in een verkeersveilig ontwerp van de 

buitenruimte. De exacte uitvoering kan hier van afhangen. 
 

Rekenmethode norm Kiss & Ride  

Basisschool groepen 1 t/m 3: aantal leerlingen x % leerlingen met auto
a 
x 0,5

b
 x 0,75

c
 

Basisschool groepen 4 t/m 8: aantal leerlingen x % leerlingen met auto
a 
x 0,25

b
 x 0,85

c
 

Crèche/peuterspeelzaal/ 

kinderdagverblijf/buitenschoolse 

opvang 

aantal leerlingen x % leerlingen met auto
a 
x 0,25

b
 x 0,75

c
 

a = het percentage leerlingen dat wordt gebracht en gehaald op de basisschool ligt tussen de 1% en 
60%. 

Dit is onder meer afhankelijk van de stedelijksheidsgraad, de stedelijke zone en de gemiddelde 
afstand naar school. 
Gemiddeld ligt het percentage op: 
- groepen 1 t/m 3: 30 - 60% 
- groepen 4 t/m 8: 5 - 40% 
- kinderdagverblijf: 50 - 80% 

Bij gescheiden aanvangs- en eindtijd van de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 mag het aantal 
parkeerplaatsen voor halen en brengen met maximaal 40% worden gereduceerd. 
b = 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 

c = reductiefactor aantal kinderen per auto 
- groepen 1 t/m 3 = 0,75 
- groepen 4 t/m 8 = 0,85 
- kinderdagverblijf = 0,75 
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3.5 Parkeren buiten het eigen terrein oplossen 

De gemeente is van mening dat parkeervoorzieningen efficiënter worden gebruikt, als 

parkeren zoveel mogelijk openbaar wordt aangeboden. Het aanbieden van 

parkeervoorzieningen buiten het eigen terrein is één van de middelen om dit te bereiken. 

Te denken valt aan: 

 parkeervoorzieningen op het terrein van derden; 

 parkeren op de openbare straat; 

 parkeren opgelost binnen een stedenbouwkundig plan. 

 

3.5.1 Parkeren op het terrein van derden 

Bij het college ligt de bevoegdheid om al dan niet akkoord te gaan met gebruik van het terrein 
van derden.  
 
De aanvrager/ontwikkelaar dient aannemelijk te maken – bijvoorbeeld met een recente 
parkeertelling (zie § 3.1.2) – dat de parkeerplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor 
de bewoners/gebruikers van de voorziening. De gemeente kan een parkeeroplossing bij 
derden altijd afwijzen. Tevens dient er toestemming te zijn van de eigenaar van het terrein 
waar geparkeerd wordt. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om, zo lang het terrein in gebruik is, te zorgen 
voor voldoende parkeerplaatsen. Mocht het terrein van derden op termijn niet meer 
beschikbaar zijn, dan zal de eigenaar een alternatief gezocht en gevonden moeten worden. 
Eventuele kopers dienen zich hiervan bewust te zijn. 
Wanneer de eigenaar hier niet in slaagt, kan de gemeente alsnog afkoop opleggen, of de 
werkelijke kosten voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen in rekening brengen. 
 
De acceptabele loopafstand naar parkeerplaatsen verschilt per doelgroep en is bijvoorbeeld 
voor werknemers verder dan voor bewoners. Als uiterste grens hanteert de gemeente voor 
het bewonersparkeren 250 meter, voor werknemersparkeren 350 meter. 
 

3.5.2 Parkeren op de openbare straat 

Wanneer de aanvrager aantoont dat binnen een straal van 250 meter van de ontwikkeling 

voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn op het moment dat de ontwikkeling deze nodig 

heeft, dan is aanleg van extra parkeerplaatsen niet nodig. Het gebruik van Parkeren Op 

Openbare Straat (POOS) maakt deel uit van de onderbouwing die de aanvrager aanlevert. 

Voorkomen moet worden dat gebruik van de openbare ruimte tot overlast leidt. De openbare 

ruimte mag daarom gebruikt worden tot een maximum van 80% van de beschikbare ruimte.  

 
Wanneer voor het gebruik van POOS aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn, dan 
draagt de aanvrager de kosten. 
 
Blauwe zones stimuleren kort parkeren ten behoeve van de bezoekers. Bewoners hebben in 
deze gebieden geen plek. De aanwezigheid van vrije plaatsen in een blauwe zone is geen 
argument om af te zien van een parkeereis voor bewoners.  
 

3.5.3 Parkeren binnen een stedenbouwkundig plan 

Niet ieder bouwplan hoeft apart aan te tonen in voldoende parkeerplaatsen te voorzien. 
Wanneer het bouwplan deel uitmaakt van een stedenbouwkundig ontwerp4 waarin zowel de 

bebouwing als het parkeren in voldoende mate is opgenomen, is dit eveneens afdoende. Dit 
stedenbouwkundig plan wordt als geheel getoetst. 
 
                                                   
4 Een plan of ontwerp, vastgesteld door de gemeente, voor een gebied, wijk of buurt dat in 

bebouwing een samenhangend geheel vormt. 
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Wordt het stedenbouwkundig plan in delen uitgevoerd? Dan kan het noodzakelijk zijn om 
tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren, in afwachting van een definitieve parkeervoorziening 
die later gerealiseerd wordt. De vergunning wordt dan verstrekt voor het bouwplan met de 
tijdelijke parkeerplaatsen. Op termijn kunnen deze parkeerplaatsen weer opgeheven worden. 
Wanneer een vergunning voor een geheel wordt verleend en slechts een deel van het plan 
wordt gerealiseerd, dient ook voor het deel te voldoen aan de parkeereis. 
 
 

3.6 Ontheffing van de parkeereis 

In een aantal gevallen geeft het college ontheffing van de parkeereis. De ontheffing bij een 
kleine parkeereis is altijd mogelijk en kan gezien worden als een recht. 
De ontheffingen die een tegenprestatie van de aanvrager inhouden, kan het college altijd 
weigeren. Het betreft hier een ontheffing bij het afzien van parkeervergunningen en bij 
afkoop. 
 

3.6.1 Geen parkeereis bij een kleine parkeerbehoefte 

Bouwplannen waarbij de parkeerbehoefte gelijk is aan of minder dan 2 parkeerplaatsen, 
hoeven geen parkeerplaatsen te realiseren of af te kopen. Indien de parkeereis bij de 
ontwikkeling groter is, wordt het aantal van 2 niet in mindering gebracht op de parkeereis. 
 

3.6.2 Geen parkeervergunning bij de ontwikkeling 

Een ontwikkeling kan aanspraak maken op een ontheffing van de parkeereis, wanneer het 
betreffende adres wordt uitgesloten van parkeervergunningen. Deze ontheffing is alleen 
mogelijk in het gebied met betaald parkeren. 
 
De ontwikkelaar heeft de verantwoordelijkheid om bewoners/gebruikers te wijzen op het feit 
dat zij niet in aanmerking komen voor vergunningen. 
Wanneer de ontwikkelaar aangeeft akkoord te gaan met de uitsluiting van 
parkeervergunningen, kan het college ontheffing verstrekken van de parkeereis. 
 
Parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren kunnen nog steeds nodig zijn. 
 

3.6.3 Afkoop 

Afkoop is een afwijking van de parkeereis die het college verleent. Aanvragers kunnen hier 

gebruik van maken wanneer ze wel parkeerplaatsen nodig hebben, maar deze zelf niet 

kunnen of willen aanleggen. Een dergelijke afwijking is altijd gekoppeld aan een financiële 

verplichting. De gemeente wijkt uitsluitend af als er zicht is op het daadwerkelijk realiseren 

van de openbare voorzieningen binnen een termijn van tien jaar binnen een straal van 1000 

meter van het bouwwerk. 

 

De bedragen waarmee aanvragers/ontwikkelaars de parkeereis afkopen, worden gestort in 

een speciaal daarvoor bestemd fonds. De bedragen uit dit fonds kunnen besteed worden aan 

parkeren of andere voorzieningen om de bereikbaarheid op peil te houden.  

Het voorstel voor de nieuwe afkoopbedragen is opgenomen in de volgende tabel. 
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Zone (zie figuur 1) Bijdrage per 

parkeerplaats 

Basis 

Zone A € 16.500,-
5
 Uitgaande van een mix van 45% gebouwde 

ondergrondse voorzieningen, 40% gebouwde 

bovengrondse voorzieningen en 15% 

beschikbaar maken van private 

parkeervoorzieningen. 

Zone B € 12.000,-
5
 Uitgaande van een mix van 10% gebouwde 

ondergrondse voorzieningen, 50% gebouwde 

bovengrondse voorzieningen en 40% 

beschikbaar maken van private 

parkeervoorzieningen of maaiveld 

parkeerterrein. 

Zone C € 4.000,-
 5
 Mix van parkeerplaatsen op terreinen en 

langs straten. 
  

                                                   
5 Prijspeil 2016. Tarief wordt jaarlijks aangepast met het Prijsindexcijfer van de productie van 

gebouwen, totaal nieuwbouw (bron: CBS Statline). 
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4 Beleidsplan Fietsparkeren kan soepeler 
worden toegepast 

In 2013 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Fietsparkeren vastgesteld. In dit plan zijn de 

landelijke kencijfers van het CROW6 opgenomen als de Zaanse norm voor stallingen. Ook de 

bouwverordening verwijst naar deze normen, waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst. 

Met deze Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 kunnen fietsparkeernormen nu ook via 

het bestemmingsplan worden opgelegd. 

 

In de praktijk blijken de normen uit het Beleidsplan Fietsparkeren lastig te toetsen, als gevolg 

van grote interpretatieruimte en bandbreedtes. 

De regels voor het fietsparkeren kennen minder interpretatie ruimte dan die voor het 

autoparkeren. In het verleden is niet gebleken dat de eisen voor het fietsparkeren 

ontwikkelingen belemmeren.  

 

De gemeente gaat bij berekening van de fietsparkeernorm de volgende versoepelingen 

toepassen: 

 In het hoofdwinkelgebied van Zaandam, als de ontwikkeling niet groter is dan 750 m
2
 bvo, 

wordt geen fietsparkeereis gesteld.  

 Voor bezoekersparkeren bij woningen is een vrijstelling mogelijk. Bij een gezamenlijke 

ingang van de woningen vanaf het maaiveld (bijv. hoogbouw, complex van 

aanleunwoningen) kan geen aanspraak gemaakt worden op de vrijstelling. 

Het parkeren voor de bewoners van woningen is geregeld in het bouwbesluit. Van het 

bouwbesluit wordt geen ontheffing gegeven. 

 Oud voor nieuw (zie paragraaf 3.3) wordt geïntroduceerd voor functiewijzigingen. Bij 

nieuwbouw de aanvrager van de vergunning aantonen dat voor fietsen aan de normen 

wordt voldaan. 

 Afkoop is toegestaan bij functiewijziging, wanneer de aanvrager kan aantonen dat het 

realiseren van fietsparkeren niet mogelijk is. Het afkoopbedrag, dat wordt opgenomen in 

het bereikbaarheidsfonds, bedraagt € 250,- per stallingsplek. 

 

 Voor fietsparkeren geldt net als bij autoparkeren dat er redenen kunnen zijn om te kiezen 

voor een andere methode voor het berekenen van de parkeervraag dan de gemeentelijke 

methode. Mits goed gemotiveerd kan de parkeernorm worden toegepast als een richtlijn. 

Meer fietsparkeren maken is te allen tijde toegestaan.  

 
  

                                                   
6 “Leidraad Fietsparkeren; publicatie 291” CROW, Eden, december 2010. 
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5 Laden en lossen 

De bestemming en omvang van een bouwwerk of functie vraagt soms om laden en lossen. 

Laden en lossen buiten de weg georganiseerd te worden, net als het manoeuvreren. In 

principe wordt deze voorziening op eigen terrein aangelegd, waarbij de aansluiting op de 

openbare weg wordt getoetst als een uitwegvergunning. Zie voor de vigerende versie van de 

beleidsregels uitwegen bijlage VI. Hiervan kan worden afgeweken met het oog op de 

verkeersveiligheid, of indien de aard van de bedrijfsvoering en de laad- en losactiviteiten 

hierom vragen. Deze afwijking is alleen mogelijk in overleg en met toestemming van de 

gemeente. 

De verleende vergunning is perceel- en functiegebonden. Bij een nieuwe functie is het tevens 

noodzakelijk de laad- en losvoorzieningen opnieuw te toetsen. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager/eigenaar dat de voorzieningen voor laden en 

lossen voldoet voor het gebruik en is afgestemd op het maatgevende voertuig. 

Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van: 

 de bruikbaarheid van de weg; 

 het veilig en doelmatig gebruik van de weg; 

 de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

 de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente. 

 

Zie Bijlage V voor uitvoeringsvoorschriften voor het realiseren van laad- en loshavens aan de 

openbare weg. 
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Bijlage I. Zaanse richtlijn voor parkeernormen auto 
 

Bij het hanteren van de normen uit deze bijlage dient de minimum parkeereis gerealiseerd te 
worden. Aanleg van parkeerplaatsen boven de maximumnorm is alleen mogelijk indien de 
parkeerplaatsen openbaar toegankelijk worden en blijven.  
 
Het ‘aandeel bezoek’ geeft het deel van de norm aan dat beschikbaar moet zijn voor 
bezoekers. De bezoekersnorm wordt dus niet opgeteld bij de norm voor de stedelijke zone. 
Parkeerplaatsen voor het aandeel bezoek dienen openbaar toegankelijk te zijn, bij voorkeur 
niet afgesloten van de openbare weg. 
 
De hoofdfunctie is bepalend voor de toe te passen parkeernorm.  
 
Komt een functie, zoals een ziekenhuis, niet voor in de tabellen in deze bijlage? Dan wordt 
teruggevallen op de meest recente uitgave van het CROW ten aanzien van parkeernormen. 
Wanneer dit eveneens onvoldoende houvast biedt, zal het college naar redelijkheid een norm 
vaststellen. 
Ontwikkelt een gebied zich tot een bijzonder milieu, zoals het Hembrugterrein? Dan kan het 
college gemotiveerd aanvullende eisen vaststellen. 
 
Het college is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen, die nadrukkelijk niet meegewogen zijn in 
het onderhavige parkeerbeleid, af te wijken van de bepalingen van deze uitvoeringsnota.  
Dit is alleen mogelijk als objectief blijkt dat de toepassing van het beleid leidt – of zou leiden – 
tot uitzonderlijk harde gevolgen, die door de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 niet 
zijn voorzien. 

 
Genoemde normen zijn exclusief het parkeren van vrachtwagens, busjes of 
bedrijfsvoertuigen; dit is onderdeel van het bedrijfsproces. 
 
 

Wonen – auto  
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Woningen duur [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 1,1  1,3  1,6  0,3 pp7 
per 
woning 

Eengezinswo-ning > 
130 m

2
 GBO8 

appartement > 110 m
2
 

GBO 

Sterk stedelijk   1,5  1,7  
Matig stedelijk   1,7  1,9  
Weinig stedelijk     1,9  
Niet stedelijk     1,9  

Woningen midden [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,9  1,2  1,4  0,3 pp 
per 
woning 

Eengezinswo-ning ≥ 95 
m

2
, ≤ 130 m

2
 GBO

1
 

appartement ≥ 80 m
2
, ≤ 

110 m
2
 GBO 

Sterk stedelijk   1,3  1,6  
Matig stedelijk   1,5  1,7  
Weinig stedelijk     1,8  
Niet stedelijk     1,9  

Woningen goedkoop [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,8  0,9  1,0  0,3 pp 
per 
woning 

Eengezinswo-ning ≥ 65 
m

2
 < 95 m

2
 GBO

1
 

appartement ≥ 55 m
2
 < 

80 m
2
 GBO 

Sterk stedelijk   0,9  1,1  
Matig stedelijk   1,0  1,2  
Weinig stedelijk     1,2  
Niet stedelijk     1,2    

                                                   
7 pp = parkeerplaats 
8 GBO-waarden worden beschouwd als oppervlakten van de woningplattegronden, waarbij 
bergruimten – niet zijnde inbouwkasten – niet worden meegerekend. 
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Wonen – auto  
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Starterswoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,6  0,8  0,9  0,3 pp 
per 
woning 

Eengezinswo-ning < 65 
m

2
 GBO

1
 

appartement < 55 m
2
 

GBO 

Sterk stedelijk   0,8  1,0  
Matig stedelijk   0,9  1,0  
Weinig stedelijk     1,0  
Niet stedelijk     1,0  

Serviceflat aanleunwoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,3  0,3  0,8  0,3 pp 
per 
woning 

Zelfstandige woning 
met beperkte zorg-
voorziening gekoppeld 
aan de woning  

Sterk stedelijk   0,8  0,9  
Matig stedelijk   0,9  1,0  
Weinig stedelijk     1,0  
Niet stedelijk     1,0  

Kamerverhuur [per kamer] 

Zeer sterk stedelijk 0,5  0,5  0,6  0,2 pp 
per 
woning 

Zelfstandig 
Sterk stedelijk   0,5  0,6  
Matig stedelijk   0,6  0,7  
Weinig stedelijk     0,7  
Niet stedelijk     0,8  

Kamerverhuur, studentenwoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,2  0,2  0,2  0,2 pp 
per 
woning 

Niet zelfstandig, 
studenten = 
opgenomen in de 
huurovereenkomst is 
dat alle bewoners 
ingeschreven zijn  bij 
de Informatie Beheer 
Groep) 

Sterk stedelijk   0,2  0,2  
Matig stedelijk   0,2  0,2  
Weinig stedelijk     0,2  
Niet stedelijk     0,2 
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Werken9 – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

(Commerciële) dienstverlening (kantoor met baliefunctie) [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,9 1,4 1,1 1,6 1,4 1,9 20% 1 arbeidsplaats = 25 - 
35 m

2
 bvo Sterk stedelijk   1,5 2,5 2,0 3,0 

Matig stedelijk   2,1 2,8 2,3 3,3 
Weinig stedelijk     3,3 4,0 
Niet stedelijk     3,3 4,0 

Kantoor (zonder baliefunctie) [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,6 1,1 0,9 1,4 0,9 1,4 5% 1 arbeidsplaats = 25 - 
35 m

2
 bvo Sterk stedelijk   1,3 1,9 1,4 1,9 

Matig stedelijk   1,7 2,2 1,7 2,5 
Weinig stedelijk     2,3 2,8 
Niet stedelijk     2,3 2,8 

Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf etc.) [per 
100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,3 0,8 0,5 1,0 0,6 1,1 5% 1 arbeidsplaats = 30 - 
50 m

2
 bvo Sterk stedelijk   0,5 1,0 0,7 1,2 

Matig stedelijk   0,6 1,1 0,7 1,3 
Weinig stedelijk     0,8 1,3 
Niet stedelijk     0,8 1,3 

Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats 
etc.) [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,0 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 5% 1 arbeidsplaats = 25 - 
35 m

2
 bvo Sterk stedelijk   1,5 2,0 1,9 2,5 

Matig stedelijk   1,7 2,2 1,9 2,8 
Weinig stedelijk     2,1 3,0 
Niet stedelijk     2,1 3,2 

Bedrijfsverzamelgebouw [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,6 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 35% Gelijkwaardige mix van 
kantoren, arbeidsex-
tensieve en arbeids-
intensieve bedrijven. 
1 arbeidsplaats = 25 - 
35 m

2
 bvo 

Sterk stedelijk   1,1 1,6 1,3 1,8 
Matig stedelijk   1,3 1,8 1,4 2,2 
Weinig stedelijk     1,7 2,2 
Niet stedelijk     1,7 2,2 

  

                                                   
9 Er wordt geen parkeereis gesteld aan aan huis gebonden bedrijvigheid (zoals kappers, 
pedicures, architect) indien het aantal m

2
 bvo minder dan 30 bedraagt. 
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Winkelen – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Binnensteden/hoofdwinkelgebied, geen supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 2,9 3,9     72%-
88% 

1 arbeidsplaats = 40 m
2
 

bvo Sterk stedelijk   2,1 4,1   
Matig stedelijk       
Weinig stedelijk       
Niet stedelijk       

Wijk, buurt- en dorpscentrum, geen supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk   2,3 5,3 3,1 6,1 76% - 
81% 

1 arbeidsplaats = 40 m
2
 

bvo 
 

Sterk stedelijk   2,7 5,8 3,5 6,7 
Matig stedelijk   2,7 5,8 3,5 6,7 
Weinig stedelijk     3,9 7,1 
Niet stedelijk     4,0 7,2 

Supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,5 3,8 2,7 4,9 3,4 6,2 93% > 1000 m
2
 wvo 

Sterk stedelijk   3,6 5,9 4,4 7,5 
Matig stedelijk   3,7 5,9 4,4 7,5 
Weinig stedelijk     5,2 8,5 
Niet stedelijk     5,5 8,8 

Grote supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 4,1 6,1 4,8 6,8 5,6 7,6 84% Uitgebreid assortiment > 
2500 m

2
 wvo Sterk stedelijk   5,8 7,8 6,7 8,7 

Matig stedelijk   5,9 7,9 6,7 8,7 
Weinig stedelijk     7,6 9,6 
Niet stedelijk     7,8 9,8 

Showroom/toonzaal [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk   1,2 1,7 1,5 2,0 35% 1 arbeidsplaats = 30-50 
m

2
 bvo. Hieronder vallen 

ook winkels in een 
keuken- of meubel-
boulevard 

Sterk stedelijk   1,6 2,1 2,0 2,5 
Matig stedelijk   1,8 2,3 2,1 2,6 

Weinig stedelijk     2,3 2,8 
Niet stedelijk     2,2 2,7 

Showroom/toonzaal [per 1000 bezoekers per jaar] 

Zeer sterk stedelijk       96% 
 

I.p.v. showroom/ 
toonzaal per m

2
 

 
+ 0,33 pp/arbeidsplaats 
 
Alleen bij aanwezigheid 
vervoerplan of 
businesscase 

Sterk stedelijk       

Matig stedelijk     0,269 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Grootschalige detailhandel intensief [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk       96% 
 

Hetgeen daaronder 
verstaan wordt in 
“Zaandam Ontwikkeling 
Zuiderhout-Noord – 
rekenmethodiek 
parkeerbehoefte” 
Stienstra 2012. 
bv formules als de 
elektronica-megastore 
en supermarkt 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     8,5 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk        

Grootschalige detailhandel gemiddeld [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk       94% 
 

Hetgeen daaronder 
verstaan wordt in 
“Zaandam Ontwikkeling 
Zuiderhout-Noord – 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     4,8 n.v.t. 

Weinig stedelijk       
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Winkelen – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   
Niet stedelijk       rekenmethodiek 

parkeerbehoefte” 
Stienstra 2012. 
bv mode/outlet formules, 
schoen/lederwaren, 
sportartikelen, 
speelgoed, elektronica 

Grootschalige detailhandel extensief [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk       88% 
 

Hetgeen daaronder 
verstaan wordt in 
“Zaandam Ontwikkeling 
Zuiderhout-Noord – 
rekenmethodiek 
parkeerbehoefte” 
Stienstra 2012. 
bv formules als Halfords 
en winkels mbt fiets, 
kamperen en 2e hands 
goederen 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     2,5 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       

Grootschalige detailhandel [per 1000 bezoekers per jaar] 

Zeer sterk stedelijk       96% 
 

I.p.v. grootschalige 
detailhandel intensief, 
gemiddeld en extensief 
per m

2
. 

 
+ 0,23 pp/arbeidsplaats 
 
Alleen bij aanwezigheid 
vervoerplan of 
businesscase 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     0,287 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       

PDV [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk       90% Detailhandel in brand- 
en SBI codes 47.52, 
47.59, 47.76 zie verder 
“Zaandam Ontwikkeling 
Zuiderhout-Noord – 
rekenmethodiek 
parkeerbehoefte” 
Stienstra 2012 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     2,0 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       

PDV [per 1000 bezoekers per jaar] 

Zeer sterk stedelijk       96% 
 

I.p.v. PDV per m
2
 

 
+ 0,25 pp/arbeidsplaats 
 
Alleen bij aanwezigheid 
vervoerplan of 
businesscase 

Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     0,235 n.v.t. 

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       
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Sport, cultuur en ontspanning – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Bioscoop [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,6 3,6 5,5 7,5 8,1 10,1 94% 1 zitplaats =  
3 m

2 
bvo Sterk stedelijk   6,9 8,9 10,0 12,0 

Matig stedelijk   7,0 9,0 10,2 12,2 
Weinig stedelijk     10,2 12,2 
Niet stedelijk     10,2 12,2 

Filmtheater/filmhuis [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 7,0 97% 1 zitplaats =  
3 m

2 
bvo Sterk stedelijk   4,2 6,2 6,7 8,7 

Matig stedelijk   4,3 6,3 6,9 8,9 
Weinig stedelijk     6,9 8,9 
Niet stedelijk     6,9 8,9 

Theater/schouwburg [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 5,2 8,2 5,7 8,7 7,4 10,4 84% 1 zitplaats =  
3 m

2 
bvo Sterk stedelijk   6,4 9,4 8,3 11,3 

Matig stedelijk   6,5 9,5 8,3 11,3 
Weinig stedelijk     8,3 11,3 
Niet stedelijk     8,3 11,3 
Bibliotheek [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,1 0,2 0,4 0,9 0,6 1,1 97%  
Sterk stedelijk   0,5 1,0 0,8 1,3 
Matig stedelijk   0,5 1,0 0,9 1,4 
Weinig stedelijk     0,9 1,4 
Niet stedelijk     0,9 1,4 

Casino [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 4,8 5,8 5,2 6,2 5,6 6,6 86%  
Sterk stedelijk   5,6 6,6 6,0 7,0 
Matig stedelijk   5,6 6,6 6,0 7,0 
Weinig stedelijk     6,0 7,0 
Niet stedelijk     6,0 7,0 
Bowlingcentrum [per baan] 
Zeer sterk stedelijk 0,7 1,7 1,2 2,2 1,7 2,7 89%  
Sterk stedelijk   1,7 2,7 2,3 3,3 
Matig stedelijk   1,8 2,8 2,3 3,3 
Weinig stedelijk     2,3 3,3 
Niet stedelijk     2,3 3,3 
Biljart-/snookercentrum[per tafel] 
Zeer sterk stedelijk 0,4 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 87%  
Sterk stedelijk   0,8 1,3 1,1 1,6 
Matig stedelijk   0,9 1,4 1,1 1,6 
Weinig stedelijk     1,1 1,6 
Niet stedelijk     1,1 1,6 

Sociaal cultureel centrum/wijk- of verenigingsgebouw [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 90%  
Sterk stedelijk   0,2 0,3 0,3 0,4 
Matig stedelijk   0,2 0,3 0,3 0,4 
Weinig stedelijk     0,4 0,6 
Niet stedelijk     0,4 0,6 
Gymlokaal/sporthal [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,2 1,7 1,8 2,3 2,4 2,9 96% Gymlokalen zonder 
avondfunctie: 
parkeervraag = 0 
Zonder tribune 

Sterk stedelijk   1,8 2,3 2,4 2,9 
Matig stedelijk   1,9 2,4 2,6 3,1 
Weinig stedelijk     2,6 3,1 
Niet stedelijk     2,6 3,1 
Sportzaal (binnen) [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,8 1,3 1,6 2,1 2,4 2,9 96% Bij sporthal met 
wedstrijdfunctie: 
+ 0,1 - 0,2 pp Per 
bezoekersplaats 

Sterk stedelijk   1,6 2,1 2,4 2,9 
Matig stedelijk   1,7 2,2 2,5 3,0 
Weinig stedelijk     2,6 3,1 
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Sport, cultuur en ontspanning – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   
Niet stedelijk     2,6 3,1 
Sportveld (buiten) [per veld] 
Zeer sterk stedelijk 11,3 23,5 11,3 23,5 11,3 23,5 95% Eventueel kan een 

aanvullende eis voor de 
kantine gesteld worden 
Bij een tribune + 0,1 - 
0,2 pp per 
bezoekersplaats 

Sterk stedelijk   11,3 23,5 11,3 23,5 
Matig stedelijk   11,3 23,5 11,3 23,5 
Weinig stedelijk     11,3 23,5 
Niet stedelijk     11,3 23,5 

Dansstudio/fitnesstudio/sportschool [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,6 1,7 2,1 3,5 3,2 4,7 90% < 1500 m
2
 

 Sterk stedelijk   2,9 4,3 4,2 5,9 
Matig stedelijk   2,9 4,4 4,2 6,0 
Weinig stedelijk     4,3 6,0 
Niet stedelijk     4,3 6,0 
Fitnesscentrum [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,8 1,8 2,9 3,9 4,3 5,3 90% > 1500 m
2
 

 Sterk stedelijk   3,9 4,9 5,7 6,7 
Matig stedelijk   4,0 5,0 5,8 6,8 
Weinig stedelijk     5,8 6,8 
Niet stedelijk     5,8 6,8 
Tennishal [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 87%  
Sterk stedelijk   0,3 0,5 0,4 0,6 
Matig stedelijk   0,3 0,5 0,4 0,6 
Weinig stedelijk     0,4 0,6 
Niet stedelijk     0,4 0,6 
Atletiekbaan [per baan]  
Zeer sterk stedelijk 15,0 20,0 20,0 30,0 30,0 35,0 90% + 0,1 - 0,2 pp per 

bezoekersplaats Sterk stedelijk   20,0 30,0 30,0 35,0 
Matig stedelijk   20,0 30,0 30,0 35,0 
Weinig stedelijk     30,0 35,0 
Niet stedelijk     30,0 35,0 
Zwembad overdekt [per 100 m

2 
bassin] 

Zeer sterk stedelijk   8,8 10,8 9,6 11,6 97% + 0,1 - 0,2 pp per 
bezoekersplaats Sterk stedelijk   9,1 11,1 11,9 13,9 

Matig stedelijk   9,1 11,1 11,9 13,9 
Weinig stedelijk     11,9 13,9 
Niet stedelijk     11,9 13,9 
Zwembad openlucht [per 100 m

2 
bassin] 

Zeer sterk stedelijk   8,0 10,8 10,5 12,5 99% + 0,1 - 0,2 pp per 
bezoekersplaats Sterk stedelijk   9,7 11,7 10,5 12,5 

Matig stedelijk   9,7 11,7 10,5 12,5 
Weinig stedelijk     10,5 12,5 
Niet stedelijk     10,5 12,5 
Manage [per box] 
Zeer sterk stedelijk - - - - 0,3 0,5 90% 

 
 

Sterk stedelijk - - - - 0,3 0,5 
Matig stedelijk   - - 0,3 0,5 
Weinig stedelijk     0,3 0,5 
Niet stedelijk - - - - 0,3 0,5 
 
 

Horeca en (verblijfs)recreatie– auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Café/bar/cafetaria [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0 6,0 4,0 6,0 4,5 7,0 90%  
Sterk stedelijk   4,0 6,0 4,5 7,0 
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Horeca en (verblijfs)recreatie– auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   
Matig stedelijk   4,0 6,0 5,0 7,0 
Weinig stedelijk     5,5 8,0 
Niet stedelijk     6,0 8,0 
Restaurant [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 6,0 10,0 7,0 10,0 11,0 14,0 80%  
Sterk stedelijk   7,0 10,0 11,0 14,0 
Matig stedelijk   8,0 11,0 12,0 14,0 
Weinig stedelijk     13,0 16,0 
Niet stedelijk     14,0 16,0 

Discotheek [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,6 5,6 5,0 9,2 8,0 12,7 99%  
Sterk stedelijk   8,0 14,3 15,5 20,4 
Matig stedelijk   11,9 15,9 18,8 23,0 
Weinig stedelijk     18,8 23,0 
Niet stedelijk     18,8 23,0 

Hotel, pension, motel [per 10 kamers] 

Zeer sterk stedelijk 0,3 5,8 0,7 8,4 2,2 10,9 65% Hoe meer sterren een 
hotel heeft, hoe groter 
de parkeerbehoefte 
Geen congresfunctie 

Sterk stedelijk   0,7 8,4 2,2 10,9 
Matig stedelijk   0,7 8,7 2,3 11,4 
Weinig stedelijk     2,4 11,8 
Niet stedelijk     2,4 11,8 
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Gezondheidszorg en (sociale)voorzieningen– auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Verpleeg- of verzorgingstehuis [per wooneenheid] 

Zeer sterk stedelijk 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 60% Niet zelfstandige woning 
met zorgvoorzieningen Sterk stedelijk   0,5 0,7 0,5 0,7 

Matig stedelijk   0,5 0,7 0,5 0,7 
Weinig stedelijk     0,5 0,7 
Niet stedelijk     0,5 0,7 

Medische en maatschappelijke diensten (arts/maatschap/ therapeut/kruisgebouw, 
huidverzorging/schoonheidssalon/pedicure) [per 100 m

2 
bvo]  

Zeer sterk stedelijk 1,3 2,0 1,8 2,5 2,0 3,5 65% Minimum van 3 pp per 
praktijk. 
Huisartsenpost ook in 
de avond parkeervraag 

Sterk stedelijk   2,0 2,5 2,5 3,5 
Matig stedelijk   2,0 2,5 2,5 3,5 
Weinig stedelijk     2,5 4,0 
Niet stedelijk     2,5 4,0 

Apotheek [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,8 2,3 2,3 5,3 3,1 6,1 45% Zelfstandige apotheek  
Sterk stedelijk   2,7 5,8 3,5 6,7 
Matig stedelijk   2,7 5,8 3,5 6,7 
Weinig stedelijk     3,9 7,1 
Niet stedelijk     4,0 7,2 
Begraafplaats/crematorium/uitvaartcentrum [per gelijktijdige begrafenis/crematie] 
Zeer sterk stedelijk 10,0 30,0 15,0 35,0 25,1 36,6 97%  
Sterk stedelijk   15,0 35,0 25,1 36,6 
Matig stedelijk   15,0 35,0 25,1 36,6 
Weinig stedelijk     25,1 36,6 
Niet stedelijk     25,1 36,6 
Religiegebouw (kerk, moskee etc.) [per zitplaats] 
Zeer sterk stedelijk 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 99%  
Sterk stedelijk 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 
Matig stedelijk   0,1 0,2 0,1 0,2 
Weinig stedelijk     0,1 0,2 
Niet stedelijk     0,1 0,2 
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Onderwijs – auto 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Crèche/peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,5 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2  Voor groepen onder de 
basisschoolleeftijd wordt 
een aanvullende eis 
gesteld aan een 
voorziening voor Kiss & 
Ride 

Sterk stedelijk   1,0 1,2 1,1 1,3 
Matig stedelijk   1,1 1,3 1,3 1,5 
Weinig stedelijk     1,3 1,5 
Niet stedelijk     1,3 1,5 

Basisonderwijs [per leslokaal] 

Zeer sterk stedelijk 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0  Leslokaal = ca. 30 
zitplaatsen. Voor Kiss & 
Ride kan een aanvullende 
eis gesteld worden in 
verband met de 
verkeersveiligheid. 

Sterk stedelijk   0,5 1,0 0,5 1,0 
Matig stedelijk   0,5 1,0 0,5 1,0 
Weinig stedelijk     0,5 1,0 
Niet stedelijk     0,5 1,0 

Middelbare school [per 100 leerlingen] 

Zeer sterk stedelijk 2,0 4,0 2,6 4,6 2,9 4,9  Bezoekers zijn o.a. 
leerlingen Sterk stedelijk   3,0 5,0 3,3 5,3 

Matig stedelijk   3,5 5,5 3,9 5,9 
Weinig stedelijk     3,9 5,9 
Niet stedelijk     3,9 5,9 

Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC) [per 100 leerlingen/studenten] 

Zeer sterk stedelijk 2,8 4,8 3,3 5,3 3,7 5,7  Bezoekers zijn o.a. 
leerlingen Sterk stedelijk   3,8 5,8 4,2 6,2 

Matig stedelijk   4,4 6,4 4,8 6,8 
Weinig stedelijk     4,9 6,9 
Niet stedelijk     4,9 6,9 

Hogeschool [per 100 leerlingen/studenten] 

Zeer sterk stedelijk 5,5 9,5 6,1 10,1 6,6 10,6 72% Bezoekers zijn o.a. 
leerlingen Sterk stedelijk   6,9 10,9 7,5 11,5 

Matig stedelijk   8,0 12,0 8,7 12,7 
Weinig stedelijk     8,9 12,9 
Niet stedelijk     8,9 12,9 

Avondonderwijs [per 10 leerlingen/studenten] 

Zeer sterk stedelijk 2,6 4,6 3,5 5,5 4,4 6,4 95% Bezoekers zijn o.a. 
leerlingen. 
Bij combinatie van 
avondonderwijs met ander 
onderwijs geldt de hoogste 
eis. 

Sterk stedelijk   4,0 6,0 5,0 7,0 
Matig stedelijk   4,6 6,6 5,8 7,8 
Weinig stedelijk     5,8 7,8 
Niet stedelijk     5,8 7,8 
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Bijlage II. Zaanse richtlijn voor parkeernormen  fiets 
 
Bij het hanteren van de normen uit deze bijlage dient de minimum parkeereis gerealiseerd te 
worden.  
 
Het ‘aandeel bezoek’ geeft het deel van de norm aan dat beschikbaar moet zijn voor 
bezoekers. De bezoekersnorm wordt dus niet opgeteld bij de norm voor de stedelijke zone. 
Tenzij het aandeel bezoek is aangegeven met een + dan dient het bezoek opgeteld te 
worden bij de norm van de stedelijke zone. 
Parkeerplaatsen voor het aandeel bezoek dienen openbaar toegankelijk te zijn, bij voorkeur 
niet afgesloten van de openbare weg. 
 
Komt een functie niet voor in de tabellen in deze bijlage? Dan wordt teruggevallen op de 
meest recente uitgave van het CROW ten aanzien van parkeernormen. Wanneer dit 
eveneens onvoldoende houvast biedt, zal het college naar redelijkheid een norm vaststellen. 
 
Het college is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bepalingen van deze 
Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016.  
 
 
 

 
Wonen10 – fiets 

 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Woningen duur, goedkoop, midden [per 25 m
2
] 

Zeer sterk stedelijk 1,0  1,0  1,0  +0,5-1 pp 
in de 
openbare 
ruimte 
voor 
bezoek-
ers 

Dit kan (deels) in een 
fietsenberging Sterk stedelijk   1,0  1,0  

Matig stedelijk   1,0  1,0  
Weinig stedelijk     1,0  
Niet stedelijk     1,0  

Starterswoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 2,0  2,0  2,0  +0,3 in 
openbare 
ruimte 
voor 
bezoek-
ers 

Dit kan (deels) in een 
fietsenberging Sterk stedelijk   2,0  2,0  

Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     2,0  
Niet stedelijk     2,0  

Serviceflat aanleunwoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 0,5  0,5  0,5  +0,3 in 
openbare 
ruimte 
voor 
bezoek-
ers 

Dit kan (deels) in een 
fietsenberging Sterk stedelijk   0,5  0,5  

Matig stedelijk   0,5  0,5  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,5  

Kamerverhuur [per kamer] 

Zeer sterk stedelijk 1,0  1,0  1,0  +0,3 in 
openbare 
ruimte 
voor 
bezoek-
ers 

Dit kan in een 
fietsenberging Sterk stedelijk   1,0  1,0  

Matig stedelijk   1,0  1,0  
Weinig stedelijk     1,0  
Niet stedelijk     1,0  

Kamerverhuur, studentenwoning [per woning] 

Zeer sterk stedelijk 1,0  1,0  1,0  +0,3 in 
openbare 

Dit kan in een 
fietsenberging Sterk stedelijk   1,0  1,0  

                                                   
10 Normen zijn aanvullend op het Bouwbesluit 2012 



Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 28 

 

Wonen10 – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   
Matig stedelijk   1,0  1,0  ruimte 

voor 
bezoeker
s 

Weinig stedelijk     1,0  
Niet stedelijk     1,0  

 

Werken11 – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

(Commerciële) dienstverlening (kantoor met baliefunctie) [per balie] 

Zeer sterk stedelijk 5,0  5,0  5,0  90%  
Sterk stedelijk   4,0  3,0  
Matig stedelijk   3,0  3,0  
Weinig stedelijk     2,0  
Niet stedelijk     1,5  

Kantoor (zonder baliefunctie) [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,7  1,7  1,7  5% Hoe meer 
gespecialiseerde 
functies, hoe later het 
fietsgebruik 

Sterk stedelijk   1,5  1,2  
Matig stedelijk   1,2  1,2  
Weinig stedelijk     0,7  
Niet stedelijk     0,5  

Arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf etc.) [per 
100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,5  1,5  1,5  5%  
Sterk stedelijk   1,2  1,0  
Matig stedelijk   1,0  1,0  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,3  

Arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats 
etc.) [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,7  1,7  1,7  5%  
Sterk stedelijk   1,5  1,2  
Matig stedelijk   1,2  1,2  
Weinig stedelijk     0,7  
Niet stedelijk     0,5  

Bedrijfsverzamelgebouw [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 1,5  1,5  1,5  35%  
Sterk stedelijk   1,2  1,0  
Matig stedelijk   1,0  1,0  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,3  

 
  

                                                   
11 Er wordt geen parkeereis gesteld aan aan huis gebonden bedrijvigheid (zoals kappers, 

pedicures, architect) indien het aantal m
2
 bvo minder dan 30 bedraagt. 
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 Winkelen – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Binnensteden/hoofdwinkelgebied, geen supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0      72 - 
88% 

 
Sterk stedelijk   3,0    
Matig stedelijk       
Weinig stedelijk       
Niet stedelijk       

Wijk, buurt- en dorpscentrum, geen supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk   2,5  2,5  76 - 
81% 

 
Sterk stedelijk   2,3  2,0  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     1,5  
Niet stedelijk     1,0  

Supermarkt [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,5  3,5  3,5  84 - 
93% 

 
Sterk stedelijk   3,2  3,0  
Matig stedelijk   3,0  3,0  
Weinig stedelijk     2,5  
Niet stedelijk     2,0  

Showroom/toonzaal [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk   1,5  1,5  35% Hieronder vallen ook 
winkels in een keuken- 
of meubel-boulevard 

Sterk stedelijk   1,2  1,0  
Matig stedelijk   1,0  1,0  

Weinig stedelijk     0,8  
Niet stedelijk     0,5  

Grootschalige detailhandel [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk         
Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     0,25  

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       

PDV [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk         
Sterk stedelijk       
Matig stedelijk     0,25  

Weinig stedelijk       

Niet stedelijk       

Niet stedelijk       
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 Sport, cultuur en ontspanning – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Bioscoop/filmtheater/filmhuis [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 7,5  7,5  7,5  94% 1 zitplaats = 
3 m

2 
bvo Sterk stedelijk   7,0  6,0  

Matig stedelijk   5,0  5,0  
Weinig stedelijk     3,5  
Niet stedelijk     1,5  

Theater/schouwburg [per 100 zitplaatsen] 

Zeer sterk stedelijk 24,0  24,0  24,0  84% 1 zitplaats = 
3 m

2 
bvo Sterk stedelijk   21,0  18,0  

Matig stedelijk   18,0  18,0  
Weinig stedelijk     12,0  
Niet stedelijk     8,0  
Bibliotheek [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0  3,0  3,0  97%  
Sterk stedelijk   2,5  2,0  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     1,5  
Niet stedelijk     1,2  

Casino [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0  3,0  3,0  86%  
Sterk stedelijk   2,5  2,0  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     1,5  
Niet stedelijk     1,2  
Bowlingcentrum [per baan] 
Zeer sterk stedelijk 4,0  4,0  4,0  89%  
Sterk stedelijk   3,0  2,5  
Matig stedelijk   2,5  2,5  
Weinig stedelijk     2,0  
Niet stedelijk     1,5  
Biljart-/snookercentrum [per tafel] 
Zeer sterk stedelijk 1,2  1,2  1,2  87%  
Sterk stedelijk   1,0  0,8  
Matig stedelijk   0,8  0,8  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,3  

Sociaal cultureel centrum/wijk- of verenigingsgebouw [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0  3,0  3,0  90%  
Sterk stedelijk   2,5  2,5  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     2,0  
Niet stedelijk     1,5  
Gymlokaal/sporthal [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,0  3,0  3,0  96% Gymlokalen zonder 
avondfunctie: 
parkeervraag = 0 
Zonder tribune 

Sterk stedelijk   2,5  2,0  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     1,5  
Niet stedelijk     1,0  
Sportzaal (binnen) [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 5,0  5,0  5,0  96% Bij sporthal met 
wedstrijdfunctie: 
+ 0,1 - 0,2 pp per 
bezoekersplaats 

Sterk stedelijk   4,5  4,0  
Matig stedelijk   4,0  4,0  
Weinig stedelijk     3,0  
Niet stedelijk     2,0  
  



Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 31 

 

 Sport, cultuur en ontspanning – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   
Sportveld (buiten) [per ha netto terrein] 
Zeer sterk stedelijk 60,0  60,0  60,0  95% Eventueel kan een 

aanvullende eis voor de 
kantine gesteld worden. 
Bij een tribune + 0,1 - 
0,2 pp per 
bezoekersplaats 

Sterk stedelijk   50,0  40,0  
Matig stedelijk   40,0  40,0  
Weinig stedelijk     30,0  
Niet stedelijk     20,0  

Dansstudio/fitnesstudio/sportschool/fitnesscentrum [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 5,0  5,0  5,0  90%  
 Sterk stedelijk   4,5  4,0  

Matig stedelijk   4,0  4,0  
Weinig stedelijk     3,5  
Niet stedelijk     2,0  
Tennishal [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 0,5  0,5  0,5  87%  
Sterk stedelijk   0,4  0,3  
Matig stedelijk   0,3  0,3  
Weinig stedelijk     0,2  
Niet stedelijk     0,2  
Atletiekbaan [per baan]  
Zeer sterk stedelijk 25,0  25,0  25,0  90% + 0,1 - 0,2 pp per 

bezoekersplaats Sterk stedelijk   22,0  18,0  
Matig stedelijk   18,0  18,0  
Weinig stedelijk     15,0  
Niet stedelijk     10,0  
Zwembad overdekt [per 100 m

2 
bassin] 

Zeer sterk stedelijk   25,0  25,0  97% + 0,1 - 0,2 pp per 
bezoekersplaats Sterk stedelijk   20,0  15,0  

Matig stedelijk   15,0  15,0  
Weinig stedelijk     12,0  
Niet stedelijk     10,0  
Zwembad openlucht [per 100 m

2 
bassin] 

Zeer sterk stedelijk   35,0  35,0  99% + 0,1 - 0,2 pp per 
bezoekersplaats Sterk stedelijk   30,0  25,0  

Matig stedelijk   25,0  25,0  
Weinig stedelijk     20,0  
Niet stedelijk     15,0  
Manege [per box] 
Zeer sterk stedelijk     0,3  90% 

 
 

Sterk stedelijk     0,3  
Matig stedelijk     0,3  
Weinig stedelijk     0,3  
Niet stedelijk     0,3  
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 Onderwijs – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO) [per 30 gelijktijdig aanwezige leerlingen/studenten] 

Zeer sterk stedelijk 25,0  25,0  25,0   Op OV-locaties (binnen 
400 m van een station) 
20-30% lager 

Sterk stedelijk   25,0  20,0  
Matig stedelijk   20,0  20,0  
Weinig stedelijk     20,0  
Niet stedelijk     20,0  

Voorbereidend dagonderwijs (VWO, HAVO, VMBO) [per klas/per 30 gelijktijdig aanwezige 
leerlingen/studenten] 

Zeer sterk stedelijk 25,0  25,0  25,0   30 gelijktijdig aanwezige 
leerlingen/ studenten = 
100 m

2
 bvo 

Sterk stedelijk   25,0  25,0  
Matig stedelijk   25,0  25,0  
Weinig stedelijk     20,0  
Niet stedelijk     20,0  

Avondonderwijs [per student] 

Zeer sterk stedelijk 0,5  0,5  0,5    
Sterk stedelijk   0,5  0,5  
Matig stedelijk   0,5  0,5  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,5  

Basisonderwijs- kleine school [leslokaal] 

Zeer sterk stedelijk 13,5  13,5  13,5   < 250 leerlingen 
 
1 leslokaal =  
30 leerlingen 

Sterk stedelijk   13,5  13,5  
Matig stedelijk   13,5  13,5  
Weinig stedelijk     13,5  
Niet stedelijk     13,5  

Basisonderwijs- middelgrote school [leslokaal] 

Zeer sterk stedelijk 15,0  15,0  15,0   250 – 500 leerlingen 
 
1 leslokaal =  
30 leerlingen 

Sterk stedelijk   15,0  15,0  
Matig stedelijk   15,0  15,0  
Weinig stedelijk     15,0  
Niet stedelijk     15,0  
Basisonderwijs- grote school [leslokaal] 
Zeer sterk stedelijk 19,5  19,5  19,5   > 500 leerlingen 

 
1 leslokaal =  
30 leerlingen 

Sterk stedelijk   19,5  19,5  
Matig stedelijk   19,5  19,5  
Weinig stedelijk     19,5  
Niet stedelijk     19,5  
Crèche/peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 2,0  2,0  2,0    
Sterk stedelijk   2,0  2,0  
Matig stedelijk   2,0  2,0  
Weinig stedelijk     2,0  
Niet stedelijk     2,0  
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 Gezondheidszorg en (sociale)voorzieningen – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Verpleeg- of verzorgingstehuis [per wooneenheid] 

Zeer sterk stedelijk 0,5  0,5  0,5   Niet zelfstandige woning 
met zorgvoorzieningen  Sterk stedelijk   0,5  0,5  

Matig stedelijk   0,5  0,5  
Weinig stedelijk     0,5  
Niet stedelijk     0,5  

Medische en maatschappelijke diensten (arts/maatschap/ therapeut/kruisgebouw, 
huidverzorging/schoonheidssalon/pedicure) [per 100 m

2 
bvo]  

Zeer sterk stedelijk 2,5  2,5  2,5  65%  
Sterk stedelijk   2,2  1,7  
Matig stedelijk   1,7  1,7  
Weinig stedelijk     1,5  
Niet stedelijk      1,0  
Religiegebouw (kerk, moskee etc.) [per zitplaats] 
Zeer sterk stedelijk 0,4  0,4  0,4  99%  
Sterk stedelijk   0,4  0,4  
Matig stedelijk   0,4  0,4  
Weinig stedelijk     0,4  
Niet stedelijk     0,4  
Begraafplaats/crematorium/uitvaartcentrum [per gelijktijdige begrafenis/crematie] 
Zeer sterk stedelijk 5,0  5,0  5,0    
Sterk stedelijk   5,0  5,0  
Matig stedelijk   5,0  5,0  
Weinig stedelijk     5,0  
Niet stedelijk     5,0  

Apotheek [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 3,5  3,5  3,5   Zelfstandige apotheek 
Sterk stedelijk   3,2  3,0  
Matig stedelijk   3,0  3,0  
Weinig stedelijk     2,5  
Niet stedelijk     2,0  
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 Horeca en (verblijfs)recreatie – fiets 
 Stedelijke zone   
 A B C Aandeel 

bezoek 
Opmerkingen 

 min max min max min max   

Café/bar/cafetaria [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 15,0  15,0  15,0  90%  
Sterk stedelijk   15,0  15,0  
Matig stedelijk   15,0  15,0  
Weinig stedelijk     10,0  
Niet stedelijk     10,0  

Discotheek [per 100 m
2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 15,0  15,0  15,0  90%  
Sterk stedelijk   15,0  15,0  
Matig stedelijk   15,0  15,0  
Weinig stedelijk     10,0  
Niet stedelijk     10,0  
Restaurant [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 20,0  20,0  20,0  80%  
Sterk stedelijk 20,0  20,0  20,0  
Matig stedelijk   15,0  15,0  
Weinig stedelijk     12,0  
Niet stedelijk     10,0  

Hotel, pension, motel [per kamer] 

Zeer sterk stedelijk 0,2  0,2  0,2  65%  
Sterk stedelijk 0,2  0,2  0,2  
Matig stedelijk   0,1  0,1  
Weinig stedelijk     0,1  
Niet stedelijk     0,1  
Overdekte speeltuin/hal [per 100 m

2 
bvo] 

Zeer sterk stedelijk 4,0  4,0  4,0  90%  
Sterk stedelijk   3,5  3,0  
Matig stedelijk   3,0  3,0  
Weinig stedelijk     2,5  
Niet stedelijk     2,0  
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw [per 100 bezoekers] 
Zeer sterk stedelijk 32,0  32,0  32,0  99%  
Sterk stedelijk   32,0  32,0  
Matig stedelijk   32,0  32,0  
Weinig stedelijk     32,0  
Niet stedelijk     32,0  
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Bijlage III.  Aanwezigheidspercentages 
 

 
  

Aanwezigheidspercentages per functie 
 Werkdag 

overdag 
Werkdag 
middag 

Werkdag 
avond 

Koop 
avond 

Zaterdag 
middag 

Zaterdag 
avond 

Zondag 
middag 

Woning 50 60 100 90 60 60 70 
Detailhandel 
hoofdwinkelgebied/ 
zondag open/ 
supermarkt 

30 70 20 100 100 20 100 

Detailhandel overig 30 70 20 100 100 0 0 
Kantoor 100 100 5 10 5 0 0 
Bedrijf 100 100 5 10 5 0 0 
Sociaal cultureel 10 40 100 100 60 0 0 
Sociaal medisch 100 100 30 15 15 5 5 
Ziekenhuis 85 100 40 50 25 40 40 
Dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0 
Avondonderwijs 0 0 100 100 0 0 0 
Bibliotheek 30 70 100 70 75 0 0 
Museum 20 45 0 0 100 0 90 
Restaurant 30 40 90 95 70 100 40 
Café 30 40 90 85 75 100 45 
Daghoreca  
(lunchroom) 

30 70 20 100 100 60 100 

Bioscoop, theater, 
disco of dancing 

15 30 90 90 60 100 60 

Sport 30 50 100 90 100 90 85 
Begraafplaats/ 

crematorium 
50 90 10 10 100 0 25 

Verblijfsrecreatie 30 50 90 90 100 90 100 
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Bijlage IV. Parkeercapaciteit woningen eigen terrein 
 

 Praktische capaciteit van voorzieningen op eigen terrein bij woningen 
Parkeervoorziening Theoretisch 

aantal 
Praktische 
capaciteit 

Opmerking 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 Oprit minimaal 5,0 m diep 
Lange oprit zonder garage of 
carport 

2 1,0  

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 Oprit minimaal 4,5 m breed 
Carport 1 0,7  
Garage12 zonder oprit (bij woning) 1 0,4  
Garagebox (niet bij woning) 1 0,5  
Garage met enkele oprit 2 1,0 Oprit minimaal 5,0 m diep 
Garage met lange oprit 3 1,3  
Garage met dubbele oprit 3 1,8 Oprit minimaal 4,5 m breed 
Parkeerplaats in een gezamenlijke 
garage13 

1 1,0  

 

                                                   
12

 Garage is geschikt voor het stallen van een reguliere auto en heeft minimaal de afmetingen 
2,5 x 5 m, buiten de maat die is bedoeld als fietsenstalling of berging. 
13

 Mits de inrichting voldoet aan de NEN 2443:2013 nl; Parkeren en stallen van 
personenauto’s op terreinen en in garages. 
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Bijlage V. Uitvoering parkeervakken 
 
Bij obstakels direct bij het parkeervak moet rekening worden gehouden met extra ruimte. 
 

Langsparkeervakken 

Afmetingen:  enkel vak: 1,80 x 5,99 m, zonder witte stenen 

 meerdere vakken: 1,80 x 5,04 m, met 1 tussenstrook van 0,95 m per  
2 vakken 

 parkeervakken of -stroken voor vrachtwagens minimaal 2,50 m breed. 
Zie ook details bij paragraaf 7.3 WIORZ. 

 
Materialen:  bss keiformaat, kleur zwart 

 in lengterichting van het vak strek bss waal- en dikformaat, kleur zwart 

 tussen vakken witte stenen, om en om 

 tussen rijweg en parkeervak geleideband 50/200 x 200 mm 

 P-tegel 0,315 x 0,315 x 0,08 m instraten 

 Stootband 200 x 200 x 900 mm, 1 x rond met rechte voet, glad grijs voor 

 bescherming van bomen 
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Haaksparkeervakken 
 

Haaksparkeervakken alleen toepassen bij erftoegangswegen (30 km-zones). 
Afmetingen:  breedte rijweg + diepte parkeervak: minimaal 10 m 

 breedte vak: 2,42 m 
Materialen:  bss keiformaat, kleur zwart 

 tussen de vakken witte stenen, om en om 

 tussen rijweg en parkeervak geleideband 50/200 x 200 mm 

 Stootband 200 x 200 x 1000 mm, 2 x rond met rechte voet, glad 
grijs 

 P-tegel 0,315 x 0,315 x 0,08 m instraten 

 t.b.v. lichtmast strook van bss keiformaat, kleur grijs 
Indien naast haaksparkeervakken een groenstrook aanwezig is: opsluitband 250 x 200 mm 
aanbrengen, in verband met uitstappen. 
Indien achter het parkeervak geen verharding aanwezig is: een opsluitband 100 x 200 mm 
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zonder stootband toepassen. 
Trottoir tussen de haaksparkeervakken en de rijweg heeft de voorkeur. 
Bij parkeerterreinen de vakken niet verhoogd aanbrengen en tussen aansluitende 
haaksparkeervakken geen stootbanden toepassen. 
 
 

Laad- en loshaven 
 
Inrichten als een langsparkeervak met bord E7 op buispaal, met kruis van witte 
betonstraatstenen instraten en op asfaltverharding van thermoplastisch materiaal.  
Verharding funderen. 

 Afmetingen: afhankelijk van type voertuigen en benodigde manoeuvreerruimte 
bijvoorbeeld: 12 x 3 m voor vrachtauto’s zonder oplegger  

 15 x 3 m voor vrachtauto’s met oplegger 
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Bijlage VI. Beleidsregels uitwegen 
 
1. AANVRAAG UITWEGVERGUNNING 

 

1.1 Inleiding 

Voorliggende notitie behandelt een uitwerking van criteria voor vergunningverlening van 

uitwegvergunningen. Deze notitie heeft als doel een eenduidig beleidskader te hebben bij het 

beoordelen van aanvragen voor vergunningen. 

Onder de ‘uitweg’ worden in deze beleidsnotitie ‘uitritten’, ‘inritten’ en ‘opritten’ verstaan. 

Daarnaast wordt in deze notitie enkel een uitweg behandeld naar ‘bestemmingen’ 

(bijvoorbeeld woningen en bedrijven). Inritconstructies op kruispunten van wegen, 

bijvoorbeeld in 30 km-zones, vallen niet onder deze notitie. Bij de breedte van een uitweg is 

voor de vergunningverlening van belang: de breedte van het gedeelte dat grenst aan de 

openbare weg. 
 

1.2 Relatie van de uitwegvergunning met andere vergunningen 

Opgemerkt wordt dat in nieuw- of verbouwsituaties bij de bouwvergunning bekeken dient te 

worden of een uitwegvergunning volgens de regels mogelijk is. Er dient voorkomen te worden 

dat de gemeente Zaanstad ‘moreel’ verplicht is tot het verlenen van een uitwegvergunning die 

niet aan de beleidsregels voldoet, omdat de gemeente immers al een bouwvergunning heeft 

afgegeven. 
 

1.3 Wettelijke grondslag uitwegvergunning 

Op grond van artikel 14 van de Wegenwet moet de eigenaar van een weg het uitwegen 

hierop in beginsel gedogen. Teneinde de bruikbaarheid van de weg te waarborgen is het 

toegestaan een vergunning te eisen en via voorschriften de wijze waarop wordt uitgeweegd te 

regelen. Deze regeling is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 

gemeente Zaanstad.  

Artikel 2.1.5.3 van de APV: Maken, veranderen van een uitweg. 

1.  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders: 

  a. een uitweg te maken naar de weg; 

  b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg; 

  c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 

2.  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de 

Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat; 

3.  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van: 

  a. de bruikbaarheid van de weg; 

  b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg; 

  c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

  d. de bescherming van de groenvoorzieningen in de gemeente. 

4. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Waterschapskeur of het 

Provinciaal wegenreglement van toepassing is. 

 

 

2. BEGRIPSBEPALINGEN 

Wegcategorisering kent een beperkt aantal wegtypen, om duidelijkheid voor de weggebruiker 

te creëren. Doel is dat de weggebruiker weet op welk type hij/zij zich bevindt (door de 

essentiële herkenbaarheidskenmerken) en welk gedrag hier van hem/haar verwacht wordt. 

 

2.1 Stroomwegen (alleen Buiten de Bebouwde Kom) 

De primaire functie van een stroomweg is het verkeer zo snel mogelijk van streek A naar 

streek B te brengen. Het betreft met name langeafstandsverkeer, maar ook regionaal verkeer 

kan worden afgewikkeld via een stroomweg. Kenmerken van een stroomweg zijn onder 

andere de hoge intensiteiten en een hoge maximumsnelheid. In de praktijk betreft het 

autosnelwegen en autowegen. Het snelheidsregime is 100 of 120 km/u. Langzaam verkeer 

mag geen gebruikmaken van dit type weg. Dit type weg kent geen erfaansluitingen. Slechts 
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voor functies als benzinestation en rustplaats worden middels uit- en invoegwegen 

aansluitingen toegestaan. 
 

2.2 Gebiedsontsluitingswegen (GOW) 

Dit type weg is bedoeld om verkeersstromen vanuit de diverse gebieden te bundelen en 

verbindingen te bieden naar kerngebieden, naburige kernen of stroomwegen. In de praktijk 

betreffen stroomwegen vooral provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen. In de Zaanse 

Categorisering worden vier typen ontsluitingsweg onderscheiden: 

 

2.1.1 Gebiedsontsluitingsweg Buiten de Bebouwde Kom (GOW Bubeko) 

Dit zijn voor het merendeel provinciale wegen. Rijsnelheid op hoofdrijbaan 80 km/u. Fietsen 

en bromfietsen niet op de hoofdrijbaan, dus op de parallelweg c.q. het fietspad. Bij 

uitzondering zijn erfaansluitingen toegestaan. Hierbij hoort dan een specifieke verkeersveilige 

vormgeving. 

 

2.1.2 Gebiedsontsluiting A Binnen de Bebouwde Kom (GOW A Bibeko) 

Doorgaande wegen van het gemeentelijk hoofdwegennet. Rijsnelheid 70 km/u of 50 km/u, 

rijbaan 2x 1 rijstrook of 2x 2 rijstroken. Langzaam verkeer niet op de hoofdrijbaan, dus op de 

parallelweg c.q. het fietspad. Géén erfontsluitingen toegestaan. 
 

2.1.3 Gebiedsontsluiting B Binnen de Bebouwde Kom (GOW B Bibeko) 

Wegen van het gemeentelijk hoofdwegennet. Rijsnelheid 50 km/u. Langzaam verkeer niet op 

de hoofdrijbaan, dus op de parallelweg c.q. het fietspad. Slechts incidenteel erfontsluitingen 

toegestaan. 

 

2.1.4 Gebiedsontsluiting C Binnen de Bebouwde Kom (GOW C Bibeko) 

Verzamelwegen binnen een wijk dan wel naar een wijk voerend. Rijsnelheid < 50 km/u. 

Langzaam verkeer maakt gebruik van dezelfde rijbaan als het gemotoriseerd verkeer. In het 

algemeen veel aanliggende bebouwing. Als enige van de gebiedsontsluitingswegen worden 

aan GOW C erfontsluitingen toegestaan. 
 

2.3 Erftoegangsweg 

Dit type weg is vooral bedoeld voor het ontsluiten van erven, woningen, bedrijven en andere 

bestemmingen. Hier staat de verblijfsfunctie voorop. Een samenhangend netwerk van 

erftoegangswegen vormt een verblijfsgebied. Binnen de bebouwde kom geldt op deze wegen 

een snelheidsregime van bij voorkeur 30 km/u, eventueel ondersteund met fysieke 

maatregelen. In sommige gevallen is ook 50 km/u mogelijk. Er is over het algemeen sprake 

van menging van auto’s en fietsen.  

Buiten de bebouwde kom geldt op dit type weg een snelheidsregime van 60 km/u. 

 

2.4 Parkeerplaats 

Een parkeerplaats is een ruimte geschikt om te parkeren; hetzij in een aangegeven 

parkeervak, hetzij op een legale ruimte op de openbare weg. 
 

3. CRITERIA VERLENEN OF WEIGEREN UITWEGVERGUNNING 

Onderstaand wordt per weigeringsgrond uit de APV aangegeven welke criteria gehanteerd 

worden. De weigeringsgronden gelden voor alle uitwegen, tenzij anders vermeld. 

De weigeringsgronden opgenomen in deze paragraaf gelden voor uitwegen van zowel 

woningen als bedrijven. 

 
3.1 De bruikbaarheid van de weg  

1. Op wegen die in de wegcategorisering aangewezen zijn als erftoegangsweg is een 

uitweg mogelijk, indien er geen weigeringsgrond aanwezig is. 

2. Op gebiedsontsluitingswegen is het vanuit Duurzaam Veilig niet wenselijk aansluitingen 

te hebben. Bij type Gebiedsontsluitingsweg C Binnen de Bebouwde Kom kan en mag 

dat wel. 
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3. Uitwegen op gebiedsontsluitingswegen kunnen waar mogelijk wel op parallelwegen 

aangesloten worden. Als de bestaande wegenstructuur geen andere 

ontsluitingsmogelijkheid mogelijk maakt kan een uitzondering gemaakt worden. 

4. Naast de onder lid 2 genoemde weigeringsgrond wordt een uitweg in ieder geval 

geweigerd, als er één of meerdere parkeerplaatsen moeten vervallen, terwijl er beperkt 

parkeerruimte in de straat of de omgeving aanwezig is. 

 

3.2 Het veilig en doelmatig gebruik van de weg 

 

3.2.1 Uitwegen naar bedrijven en woningen 

1. Vanuit een uitweg moet voldoende zicht zijn op het te betreden wegvak, aangezien een 

veilige toetreding tot de openbare weg mogelijk moet zijn. Daarom zijn in ieder geval de 

volgende uitgangspunten gekozen: 

 In aansluitbochten van kruispunten kan geen uitweg worden toegestaan. 

 Op 5 meter afstand vanaf de openbare weg (rijbaan, fietspad, trottoir of andere 

wegvoorziening) moet het verkeer (auto, fiets, voetganger en ander verkeer) op deze 

weg vanaf de oprit voldoende zichtbaar zijn.  

Per geval wordt de zichtbaarheid gecontroleerd door de gemeente. 

2. Vanuit de weg moet duidelijk herkenbaar zijn dat de uitweg leidt naar een privéterrein.  

De vormgeving van de aansluiting op het openbaar gebied en op de openbare weg 

wordt door de gemeente bepaald. Indien er twijfel bestaat over de herkenbaarheid van 

het private karakter van de uitweg geeft de gemeente ook bindende aanwijzingen mee 

voor de inrichting op het eigen terrein. 

3. Uitwegen, waar ook vrachtverkeer gebruik van maakt, dienen slechts in voorwaartse 

richting bereden te worden. Als gevolg van deze voorwaarde stelt de gemeente nadere 

eisen ten aanzien van de inrichting van het eigen terrein om het keren op eigen terrein te 

kunnen garanderen. 

 
3.2.2 Uitwegen van woningen 

1. Indien het gebruik van de openbare ruimte dat vereist en ook toelaat is bij woningen een 

uitweg toegestaan van maximaal 4,5 meter breed.  

2. Indien het gebruik van de openbare ruimte dat vereist en ook toelaat is bij een 

gecombineerde uitweg van twee woningen een maximale breedte van 7 meter 

toegestaan. 

3. Er is één uitweg per woning toegestaan. 

1. Het realiseren van een uitweg kan tot gevolg hebben dat de parkeermogelijkheden op 

de openbare weg worden beperkt. Daarom worden alleen in die gevallen de 

uitwegvergunningen verleend, indien de uitweg gebruikt wordt om het parkeren van 

twee of meerdere gemotoriseerde voertuigen op eigen terrein mogelijk te maken, 

maar niet in de voortuin (zie paragraaf 3.3 lid 1) en er maximaal één openbare 

parkeerplaats komt te vervallen. 

2. De lengte van de parkeerplek dient op eigen terrein minimaal 5 m1 te zijn en het 

geparkeerde voertuig mag in geen geval uitsteken over de openbare weg (trottoir, 

fietspad, rijbaan of andere wegvoorziening). 

 
3.2.3 Uitwegen van bedrijven 

1. Bij bedrijven heeft een uitweg een breedte van 6 meter (personenverkeer) dan wel 8 

meter (vrachtverkeer), met de mogelijkheid van een maximale breedte van 12 meter bij 

vrachtverkeer met oplegger en/of aanhanger. 

2. De breedte is afhankelijk van het gebruik van de uitweg en de draaicirkel van een 

maatgevend voertuig. 

3. Het keren en manoeuvreren van de voertuigen dient op eigen terrein te kunnen 

plaatsvinden. 

4. Bij grote bedrijfspercelen met een frontbreedte van meer dan 50 meter kunnen meerdere 

uitwegen toegestaan worden, waarbij het in lid 5 bepaalde geldt. 
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5. Er kan echter per perceel maar maximaal één 12 meter brede uitweg toegestaan worden 

per 50 meter frontbreedte van het bedrijfsperceel. De onderlinge afstand tussen de 

diverse uitwegen dient ten minste 25 meter te bedragen. 

6. Bedrijven die een frontbreedte hebben van maximaal 50 meter kunnen volgens het 

onder lid 5 bepaalde maximaal één uitweg hebben. Twee uitwegen kunnen echter 

worden toegestaan, mits: 

 er minimaal 20 meter aanwezig is tussen beide uitwegen; 

 de frontbreedte van het perceel minstens 30 meter bedraagt en 

 beide aparte uitwegen in de uitvoering slechts eenrichtingsverkeer kennen. 

7. Wanneer door aanleg van een uitweg openbare parkeerplaats(en) komen te vervallen, 

moet het mogelijk zijn binnen een straal van 200 meter andere openbare 

parkeerplaats(en) te creëren, waarvan de kosten voor de aanleg van deze nieuwe 

parkeerplaats(en) door de aanvrager dienen te worden betaald. 

 
3.3 De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving 

1. Het uitgangspunt is dat een uitweg van een zogenaamde tuinparkeerplaats (parkeren in 

de voortuin) niet is toegestaan. In de praktijk betekent dit dat een uitweg alleen 

toegestaan wordt, als de parkeerplaats zelf naast of achter de woning is gelegen.  

2. Van lid 1 kan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken, indien:  

 dit niet in strijd is met het geldende bestemmingsplan en 

 er al voor meerdere gemotoriseerde voertuigen in de straat een uitwegvergunning is 

afgegeven, die niet voldoet aan lid 1 en 

 onvoldoende parkeergelegenheid bestaat in de straat en de directe omgeving en 

 dit niet in strijd is met de overige beleidsregels en 

 er voldoende ruimte overblijft om via de voortuin in en uit de woning te komen. 

3. De gemeente schrijft voor welke materialen moeten worden gebruikt voor de verharding 

van de uitweg tot aan de erfgrens of tot 2 meter buiten de wegverharding, in geval de 

erfgrens gelijk valt met de kant van de rijweg. De kosten voor de aanleg van de uitweg 

zijn geheel voor rekening van de aanvrager. 

 

3.4 De bescherming van de groenvoorzieningen in de gemeente 

1. Het is niet gewenst dat openbare groenvoorzieningen, in het bijzonder bomen, 

verwijderd moeten worden voor een uitweg. Er wordt tevens van uitgegaan dat in geen 

geval reststukken groen overblijven van minder dan 5 m
2
 – en voor hagen en dergelijke 

minder dan 5 m1.  

2. Wanneer voor de aanleg van een uitweg bomen verwijderd moeten worden, dan is eerst 

een kapvergunning vereist alvorens een uitwegvergunning wordt afgegeven. 

3. Indien het in verband met het vergunnen van een te realiseren uitweg noodzakelijk is dat 

een kapvergunning aan de gemeente zelf moet worden verstrekt voor het kappen van 

een boom of bomen, welke in eigendom aan de gemeente toebehoren, zal 

respectievelijk zullen op kosten van de aanvrager van de betreffende uitwegvergunning 

de boom of bomen in kwestie worden gekapt, een en ander slechts voor zover daarvoor 

een onherroepelijke kapvergunning is verleend. Voorts dient aanvrager aan de 

gemeente de kosten te vergoeden, die zijn gemoeid met de herplant van de te kappen 

boom of bomen. Herplant vindt in beginsel plaats in de nabijheid van de betreffende 

uitweg. Indien dat niet mogelijk is, vindt herplant elders binnen de gemeente plaats op 

een door of namens het college te bepalen locatie. 

 
4. UITZONDERINGEN 

De voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 3 van deze beleidsnota zijn toetsingscriteria. Indien 

een uitwegvergunning volgens deze toetsingscriteria afgewezen dient te worden, is het 

college van burgemeester en wethouders bevoegd om in uitzonderingsgevallen van deze 

regels af te wijken. De juridische grondslag voor deze afwijking op de beleidsregels is te 

vinden in artikel 4.84 van de Algemene Wet Bestuursrecht:  
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“Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 

belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden 

onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.” 

 
 
 

Colofon 
 

Titel:      Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 

 

Samengesteld door:     Sector Kennis en Expertise, 

      Gemeente Zaanstad 

 

Datum:      14 juli 2016  
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Zaanstad met identificatienummer 
NL.IMRO.0479.STED3844BP-0201 van de gemeente Zaanstad;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen

1.3  aanduiding

en geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bestemmingsgrens

d grens van een bestemmingsvlak;

1.6  bestemmingsvlak

en geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.7  planregels

d regels, deel uitmakende van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Zaanstad met 
identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3844BP-0201 van de gemeente Zaanstad;

1.8  parkeren

het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt 
wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en 
lossen van goederen.

1.9  verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Zaanstad, bestaande uit de 
kaart 0479.STED3844BP-0201.
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Artikel 2  Toepassingsregels

a. De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op alle bestemmingsplannen zoals 
opgenomen in Bijlage 1. 

b. Voor zover bestemmingsplannen bepalingen omtrent voldoende parkeervoorzieningen 
bevatten, is het bepaalde als in artikel 4.1 lid a sub 1 t/m 3 van toepassing. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 3  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 4  Algemene bouwregels

4.1  Parkeren

a. Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een gebouw geldt dat:
1. voldoende parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen worden gerealiseerd op de 

betreffende locatie of in de directe omgeving daarvan in of buiten het plangebied;
2. voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 

neergelegd in de “Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016” en;
3. indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt 

gehouden met de wijziging.  

ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren Zaanstad  108



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 5  Overgangsrecht

5.1  Bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2  Gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 6  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren 
Zaanstad van de gemeente Zaanstad.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van <……>
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Lijst met plannen waarvoor het Parapluplan 
Parkeren Zaanstad geldt

Type Naam Vaststelling Raad of B&W

Bestemmingsplan Krommenie-Oost 190298 nr: 11

Bestemmingsplan Krommenie 040713 nr: 51

Bestemmingsplan Diverse locaties 
Krommeniedijk 2014

100316 nr: 13

Bestemmingsplan Krommeniedijk 193 060417 nr: 7770

Bestemmingsplan Wormerveer Noord 071206 nr:118

Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Noorderveld

050913 nr:54

Bestemmingsplan Wormerveer 271114 nr:67 en 110615 nr:46

Bestemmingsplan Oud Zaandijk 020409 nr:23

Bestemmingsplan Westerkoog 280808 nr:47

Bestemmingsplan Oud Koog & Rooswijk 190712 nr:49

Bestemmingsplan Sportpark de Koog 271114 nr:83

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 170403 nr:37

Bestemmingsplan Westzaan-Noord 020409 nr:24

Bestemmingsplan Kerkbuurt Westzaan 140313 nr:11

Wijzigingsplan Zeilenmakersstraat - 
fase 1

210114/B nr:4226

Bestemmingsplan Landelijk gebied 
Westzaan

270613 nr:42

Bestemmingsplan Saendelft 261198 nr:163

Bestemmingsplan Centrum Assendelft 260608 nr:38

Reparatie Centrum 
Assendelft

enkele delen 
Dorpsstraat

170211 nr:22329

Bestemmingsplan Saendelft 040713 nr:52

Uitwerkingsplan Poort Saendelft 
woningen Oost

180214 nr:4

Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 1 100914 nr:167935

Uitwerkingsplan Poort Saendelft 
woningen West

240315 nr:27594

Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 4 290915 nr:193676

Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 2 081215 nr:136199

Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 3 081215 nr:136267

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Assendelft

050913 nr:55

Eerste partiële 
herziening LGA

van Landelijk Gebied 
Assendeflt

220916 nr:196342
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Bestemmingsplan Kreekrijk 150514 nr:26

Bestemmingsplan Industrieterrein 
Assendelft-Noord

220115 nr:6

Bestemmingsplan Peldersveld-Hoornsev
eld I

060367 nr:74

Bestemmingsplan Peldersveld-Hoornsev
eld I,

060873 nr:348

Uitwerkingsplan Ontsluitingen en 
bruggen Saendelft van

190705/B nr:9

Bestemmingsplan Inverdan 060706 nr:66

Bestemmingsplan Zaandam Oud West 291107 nr:105

Bestemmingsplan Vincent van Gogh 201108 nr:60

Bestemmingsplan Zaandam Zuid 220109 nr:2

Bestemmingsplan Achtersluispolder 220911 nr.43

Bestemmingsplan eerste partiële 
herziening ASP en BZ

250914 nr:61

Bestemmingsplan C 100 011211 nr.74

Bestemmingsplan Zaanse Schans e.o. 160212 nr.7

Bestemmingsplan Oude Haven 260412 nr.26

Bestemmingsplan Westzanerdijk 270613 nr:47

Partiële herziening Westzanerdijk 050614 nr:40

Bestemmingsplan Poelenburg 270613 nr.39

Bestemmingsplan Bedrijven Zuid 040713 nr.50

Bestemmingsplan eerste partiële 
herziening ASP en BZ

250914 nr:61

Reparatie 
bestemmingsplan

Bedrijven Zuid 140716 nr.76

Bestemmingsplan ZMC (Zaans Medisch 
Centrum)

171013 nr:87

Bestemmingsplan Zaandam Noord 230114 nr:2

Bestemmingsplan De Zaanse Eilanden 181214 nr:93

Uitwerkingsplan Overtuinen strip F 240608

1e partiële 
herziening van het 

Bestemmingsplan 
Inverdan

040609  nr:38

Uitwerkingsplan Gracht van 010909 nr:66472

Uitwerkingsplan Busroute-502 van het 
bestemmings-

180789/B nr:23
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gemeente Zaanstad

Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

T14 075
antwoord@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl


