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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Op 29 november 2014 zijn de Woningwet en het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Deze 
wijzigingen zijn opgenomen in de Reparatiewet (BZK). In bestemmingsplannen die na deze datum 
zijn vastgesteld, kan niet meer worden verwezen naar de stedenbouwkundige bepalingen uit de 
bouwverordening, maar is het parkeren voortaan in die bestemmingsplannen zelf geregeld.

Vanaf 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening volledig 
vervallen. Daardoor kan vanaf dat moment in het kader van een omgevingsvergunning niet meer, op 
basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening Doetinchem 2007, afgedwongen worden dat in 
voldoende mate in parkeren wordt voorzien in gebieden waarvoor geen parkeerregeling is 
opgenomen. Dit geldt ook voor alle bestemmingsplannen van vóór 29 november 2014 zijn 
vastgesteld.

Met dit bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om de parkeerregeling 
op te nemen in het bestemmingsplan. Daarbij is gekozen voor de vorm van een parapluherziening, 
waarmee alle bestemmingsplannen in één keer worden aangepast. Hiermee wordt op eenduidige 
en heldere wijze de gemeentelijke parkeerregeling planologisch-juridisch verankerd.

1.2  Reikwijdte

De 'Parapluherziening Parkeren - 2018' heeft betrekking op alle geldende bestemmingsplannen 
van de gemeente Doetinchem. De bestemmingsplannen die onder deze parapluherziening vallen 
zijn opgenomen in Bijlage 1 van de regels. De parapluherziening bestrijkt daarmee bijna het hele 
grondgebied van de gemeente Doetinchem. De gebieden waar een beheersverordening geldt vallen 
buiten deze parapluherziening. Dit omdat de geldende beheersverordeningen al een vrij recente 
parkeerregeling bevatten. Bovendien worden deze gebieden de komende jaren geactualiseerd. 
Daarmee krijgen ze dan exact dezelfde parkeerregeling als in het voorliggende bestemmingsplan.

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Dit bestemmingsplan heeft dus betrekking op alle door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplannen op het grondgebied van de gemeente Doetinchem. Bestaande 
parkeerregelingen in bestemmingsplannen vervallen en worden vervangen door een nieuwe actuele 
parkeerregeling. Daarmee is de parkeerregeling in alle bestemmingsplannen gelijkluidend.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Rijksbeleid

Reparatiewet BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een aantal gebreken van 
ondergeschikte aard in diverse wetten van het ministerie gebundeld in de Reparatiewet BZK. De 
Reparatiewet BZK is op 29 november 2014 in werking getreden. Eén van de onderwerpen die deze 
wet repareert is dat regelingen voor parkeren niet meer via de stedenbouwkundige bepalingen uit 
de Bouwverordening bepaald mogen worden. Hiervoor is een overgangstermijn bepaald. Per 1 juli 
2018 vervalt de overgangstermijn en is de parkeerregeling uit de Bouwverordening niet meer te 
gebruiken. Dan moet de parkeerregeling in bestemmingsplannen zijn verankerd.

Conclusie
Het is dus zaak om de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening, waaronder het 
parkeren, goed in een bestemmingsplan te vertalen. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in 
het opnemen van een parkeerregeling in alle in de gemeente geldende bestemmingsplannen.

2.2  Gemeentelijk beleid

Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de 'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020' 
(Bijlage 1) en de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' (Bijlage 2) 
vastgesteld. Het vaststellingsbesluit is opgenomen als Bijlage 3.  De gemeente biedt voor haar 
eigen inwoners en bezoekers een aantrekkelijke binnenstad waarbij bereikbaarheid en parkeren 
belangrijke pijlers zijn. Het parkeren biedt in en rond de binnenstad van Doetinchem, in de kernen 
van Wehl en Gaanderen en in woongebieden en buitengebied ondersteuning aan de daar 
aanwezige functies (zoals wonen, winkelen, werken en recreëren). De parkeervisie is opgedeeld in 
vier pijlers:

1. parkeerlocatie en kwaliteit: alle openbare parkeerplaatsen moeten sociaal veilig, 
beschikbaar, vindbaar en te financieren zijn;

2. doelgroep gericht: per locatie hebben specifieke parkeerdersgroepen prioriteit. 
a. binnenstad - personeel en publiek;
b. woongebieden - bewoners en bezoek;
c. bedrijfsterreinen - personeel;

3. flexibiliteit: de uitvoering van de werkzaamheden uit de parkeervisie moeten gefaseerd 
uitgevoerd kunnen worden;

4. exploiteerbaarheid: de parkeerexploitatie dient te voldoen aan de financiële taakstelling.

Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen 
voor te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat 
door de aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de 
normen dat er teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid nadelig worden beïnvloed. De nota wil ook de 
toepassing van de normen voor burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, e.d. 
inzichtelijk maken. 

Conclusie

In de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem' staan per situatie de 
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parkeernormen. De parkeerregeling is opgenomen met een dynamische verwijzing naar dit 
document (in lijn met jurisprudentie van de ABRS, ECLI:NL:RVS:2015:2837). Het moet als 
voorwaardelijke verplichting in de bestemmingsregels vastgelegd worden. Het beleid van de 
gemeente is erop gericht dat parkeeroplossingen bij woningen meer worden gezocht op eigen 
terrein of in clusters. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd blijft.

Met voorliggende parapluherziening worden alle daarvoor in aanmerking komende 
bestemmingsplannen relatief eenvoudig in één ruimtelijke procedure voorzien van een 
gelijkluidende parkeerregeling. Daarmee wordt de gemeentelijke parkeerregeling van toepassing 
verklaard op toekomstige aanvragen om omgevingsvergunningen voor nieuwe ontwikkelingen. Als 
deze regels gedurende de planperiode worden gewijzigd, gelden deze wijzigingen vanaf het tijdstip 
van bekendmaking. Voor een nadere uitleg hierover zie paragraaf 4.2 Bestemmingsregels.
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Hoofdstuk 3  Haalbaarheid

In het kader van de "Parapluherziening Parkeren - 2018" is geen onderzoek uitgevoerd naar de 
diverse milieuaspecten, water, archeologie, flora en fauna enz. Dat is niet nodig. Deze 
onderzoeken zijn, voor zover noodzakelijk, al meegenomen in de geldende bestemmingsplannen 
waarop deze parapluherziening van toepassing is. De voorliggende aanvullende regeling heeft geen 
invloed op deze aspecten. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar datgene wat in die 
bestemmingsplannen is opgenomen.
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Hoofdstuk 4  Wijze van bestemmen

4.1  Inleidende regels

Dit bestemmingsplan is in de eerste plaats een conserverend plan waarin de huidige bebouwing 
en het huidige gebruik worden vastgelegd. De inleidende regels omvatten de reikwijdte van de 
parapluherziening (artikel 1). In artikel 2 zijn de gebruikte begrippen opgenomen. De herziening 
geldt voor alle bestemmingsplannen van de gemeente Doetinchem. Alle plannen zijn opgenomen 
in een lijst die als bijlage bij de regels is gevoegd.

4.2  Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk is in Artikel 3 de parkeerregeling opgenomen.

Op grond van artikel 3.1.2. tweede lid Bro mogen parkeernormen worden neergelegd in een 
beleidsregel. In Doetinchem ligt het parkeerbeleid vast in de 'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 
2017 - 2020' en 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem', zoals vastgesteld bij 
raadsbesluit van 8 juni 2017. In het bestemmingsplan wordt tot uitdrukking gebracht, dat bij de 
toets op het onderdeel parkeren, deze beleidsregel betrokken moet worden bij bouw, uitbreiding of 
vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik.

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State blijkt, dat een 
zogenoemde dynamische verwijzing in het bestemmingsplan acceptabel is. Daarom is aan de 
parkeerbepaling in het bestemmingsplan de zinsnede 'met dien verstande dat wanneer deze 
parkeerregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging'. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat in principe te allen tijde wordt getoetst aan 
de meest actuele versie van het beleid. Tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn dus gedurende 
de planperiode van het bestemmingsplan mogelijk.
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Met het voorliggende bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' wordt voldaan aan de 
wettelijke eis om de parkeerregeling op te nemen in een bestemmingsplan. De voorliggende 
parapluherziening bestemmingsplan heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.
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Hoofdstuk 6  Procedure

6.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Ook wordt het plan 
op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening in principe overlegd met de besturen van 
waterschap, provincie en Rijk. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze procedure en 
overleggen behandeld. De resultaten van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
worden niet toegevoegd aan dit hoofdstuk. Deze maken onderdeel uit van het raadsvoorstel en 
-besluit omtrent de vaststelling.

6.2  Inspraak

Het voorliggende bestemmingsplan omvat geen nieuw beleid, het gaat immers alleen om het 
doorvertalen van vaststaand beleid, in dit geval de 'Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 
2020' en de daarbij behorende 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem'. Om 
die reden is het houden van inspraak bij dit bestemmingsplan niet nodig.

6.3  Overleg

Omdat sprake is van lokaal beleid en geen provinciaal-, rijks- en/of waterschapsbelang in het 
geding is, is afgezien van vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening.
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Bijlage 1  Parkeervisie Gemeente Doetinchem 2017 - 2020
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de Parkeervisie 2017-2020. In deze parkeervisie wordt ingegaan op hoe wij als 
gemeente het parkeren optimaal kunnen inrichten en faciliteren voor de gebruikers. Verder 
worden voorstellen gedaan om de financiële opgaven voor afdrachten uit het parkeerfonds 
zoveel mogelijk te realiseren. 
 
Door ondermeer de economische crisis stagneerden de ontwikkelingen en is er 
winkelleegstand ontstaan. Dit is niet uitsluitend een probleem dat zich in Doetinchem 
voordoet maar een landelijke trend. Het aantal bezoekers van de binnenstad loopt terug en 
daardoor staat de parkeerexploitatie flink onder druk. Behalve deze ontwikkeling neemt ook 
nog het gebruik van de particuliere parkeerplaatsen toe. Voorbeelden hiervan zijn:  het Eimers 
terrein, Broeken Binkie en de Media Markt garage. Dit alles leidt tot een nog verdere 
terugloop van de parkeerinkomsten. 
 
1.1 Parkeerexploitatie 
In het verleden werd vanuit het Parkeerfonds jaarlijks € 1,3 miljoen afgedragen aan de 
algemene middelen in de gemeentebegroting. Door de teruglopende inkomsten en hoge 
investeringslasten is deze afdracht vanaf 2016 komen te vervallen. Wel is een opgave 
meegegeven dat met ingang van 2017 € 150.000,-- oplopend tot € 300.000,-- met ingang van 
2018 moet worden afgedragen aan de algemene middelen. Door veel maatregelen in de 
bedrijfsvoering, het wijzigen van de afschrijving van de Amphiongarage en een efficiënter 
toezicht in de Amphiongarage leek deze afdracht mogelijk. Gezien de sterk dalende  
parkeerinkomsten over 2016 blijkt dat deze financiële opgave onder druk staat. 
 
1.2 Parkeervisie voor de gehele gemeente 
Deze Parkeervisie 2017-2020 beslaat het gehele grondgebied van de gemeente Doetinchem, 
dus ook de kernen Wehl en Gaanderen. De parkeersituatie in en rond de binnenstad is het 
meest complex. Daar worden de parkeerinkomsten gegenereerd.  
 
1.3 Parkeerorganisatie  
Binnen de gemeente Doetinchem is de het formuleren van het strategisch parkeerbeleid een 
taak van de afdeling fysieke ontwikkeling. De uitvoerende taken, handhaving en 
vergunningverlening geschiedt door BUHA b.v. Daarvoor maken zij waar nodig operationeel 
beleid. 
 
1.4 Interactief proces 
De parkeernota is mede tot stand gekomen door middel van:  

- gemeentelijke werkgroepen 
- bijeenkomsten met belanghebbenden  
- een workshop en informatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers.  

 
In december 2015 en februari 2016 heeft een uitgebreide parkeerdrukmeting plaatsgevonden. 
Dit betrof de parkeerplaatsen in en rond het kernwinkelgebied van Doetinchem. 
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2. Gemeentelijk (beleids)kader 
 
2.1. Inleiding 
Parkeerbeleid is een verantwoordelijkheid en een taak van de gemeente. Dit is binnen de 
gemeente belegd bij de afdeling fysieke ontwikkeling. Dat beleid sluit aan op het landelijke, 
provinciale en regionale beleid maar ook op ontwikkelingen op andere beleidsterreinen en 
wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk schetst het beleidskader waar het parkeerbeleid aan moet 
voldoen. 
 
In 2008 is met de Parkeernota 2008 voor de eerste maal parkeerbeleid gemaakt. De 
doelstelling was het bereiken van een optimale afstemming van de parkeervraag op het 
parkeeraanbod voor de komende jaren. Destijds was er een positief saldo in het parkeerfonds. 
Dit saldo zou de jaren daarna alleen maar toenemen. Dit laatste bleek erg rooskleurig en de 
realiteit heeft ons achterhaald. In 2012 is de Nota Parkeerbeleid vastgesteld door de 
gemeenteraad. Hierin stonden zeventien aanbevelingen die als doel hadden het parkeren in en 
rond het Ei te reguleren. De meeste maatregelen uit deze nota zijn uitgevoerd.  
 
2.2. Parkeergarages en bewaakte fietsenstallingen 
De parkeergarages Amphion (394 openbare parkeerplaatsen) en Catharina (183 openbare 
parkeerplaatsen) zijn belangrijke parkeerlocaties voor bezoekers van de binnenstad. De 
Amphiongarage is in eigendom en beheer van de gemeente. Om de kapitaalslasten van deze 
garage te verlagen heeft de gemeenteraad in 2015 maatregelen getroffen. De Catharinagarage 
wordt langjarig gehuurd. Beide parkeergarages hebben abonnementhouderplaatsen en zijn 
opgenomen in het Parkeer Route Informatie Systeem.  
 
De gemeente beschikt over twee bewaakte fietsenstallingen. Het beheer en de exploitatie 
komen voor rekening van de gemeentelijke parkeerexploitatie. Het stallen van de fiets is gratis. 
 
2.3 Aanvalsplan Binnenstad 
Doetinchem is sinds 2015 actief aan de slag met de ontwikkeling van het Aanvalsplan 
Binnenstad. De uitwerking van dit plan moet leiden tot meer en langer verblijven in 
Doetinchem. Mogelijkheden om dit te bereiken zijn: evenementen, pop-up winkels en 
betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad, vergroenen van de binnenstad enzovoorts. In 
relatie tot parkeren zet het Aanvalsplan Binnenstad in op: 

- gastvrije binnenstad met meer bezoekers en een langer verblijf 
- vergroten van de mogelijkheden van fietsparkeren 
- instellen van een dagtarief van € 4,-- voor het auto parkeren rond het Ei en een 

onderzoek doen naar de mogelijkheid van invoeren van gratis parkeren. 
 
2.4 Mobiliteitsvisie 
De mobiliteitsvisie is een koersbepalend plan voor de ontwikkeling van de mobiliteit tussen 
2016 en 2020. Parkeren is daar ook een onderdeel van. Met betrekking tot het parkeren in de 
binnenstad staan gastvrijheid, klantenbinding en betaalgemak voorop. Om dit te bereiken 
moeten de bestaande parkeerplaatsen optimaal gebruikt worden. Verder moet het parkeren in 
de binnenstad gemakkelijk zijn en uitnodigen om langer te blijven. De tarievenstructuur dient 
daar aan bij te dragen. Een goed verwijzingssysteem moet zoekverkeer in de binnenstad tegen 
gaan. 
Voor het stallen van fietsen in de binnenstad komen fietsnietjes in de binnenstad en is het 
streven een extra bewaakte stalling aan te leggen. 
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2.5 Winkelleegstand en bevolkingsontwikkeling 
Vooral in en rond het Ei staan winkel- en bedrijfspanden leeg. Ook op de bedrijfsterreinen is 
er leegstand. Belangrijkste oorzaken zijn overaanbod, onvoldoende inspelen op de groei van 
internetkopen en hoge huurprijzen. Bovendien zal de bevolkingsomvang in Doetinchem en de 
rest van de Achterhoek na verloop van tijd afnemen. 
 
2.6 Conclusie 
De afgelopen jaren hebben laten zien hoe snel de parkeerbeleidsplannen van 2008 en 2012 zijn 
achterhaald. Teruglopend bezoek heeft geleid tot teruglopende parkeerinkomsten. Het 
stimuleren van het fietsen van en naar Doetinchem leidt logischerwijs niet tot een toename van 
parkeerinkomsten en zet de parkeerexploitatie nog meer onder druk. Wat heeft de voorkeur: 
de mobiliteitsambitie of kostendekkend parkeren?  
Uit de geschetste ontwikkelingen zijn vijf onderwerpen af te leiden die het kader vormen voor 
de verdeling van de auto- en fietsparkeerruimte. 

a. ambitie: de relatie tussen deze parkeernota en beleidsvelden op het “lang verblijven 
van bezoekers“  en het gebruik van de openbare ruimte en parkeervoorzieningen 

b. parkeerlocatie en kwaliteit sluiten aan op het parkeerbeleid: alle openbare 
parkeerplaatsen moeten sociaal veilig, beschikbaar, vindbaar en te financieren zijn. 

c. doelgroepgericht:  per locatie hebben specifieke parkeerders prioriteit. Denk hierbij 
aan winkelend publiek en / of horecabezoekers die dichtbij dorpscentra en binnenstad 
parkeren, bewoners en/visite die in woonwijken parkeren en personeel bij de 
bedrijven. 

d. Exploiteerbaarheid: de parkeerexploitatie dient te voldoen aan de raadsopgave. 
e. flexibiliteit: fasering van de uitvoering van de parkeernota dient mogelijk te zijn. 

 
Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk vier. 
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3 Parkeersituatie in en rond de binnenstad 
 
3.1 Inleiding 
Om beleid en maatregelen voor de toekomst te formuleren is eerst inzicht nodig in het 
functioneren van het huidige parkeersysteem in het betaald parkeergebied; in en rond de 
binnenstad. In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven op basis van de uitgevoerde 
parkeerdrukmeting in december 2015 en februari 2016 en de reacties van bewoners en 
ondernemers tijdens verschillende bijeenkomsten. 
 
3.2 Autoverkeer 
3.2.1 Parkeercapaciteit 
Er zijn 4600 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van de binnenstad. 

- 3225 openbare parkeerplaatsen in en rond de binnenstad en het station. Waarvan  
18% in de parkeergarages, 11% op de Varkensweide en 9% rond het stadhuis; 

- 935 privé parkeerplaatsen (zoals Broeken Binkie, Eimers en Media Markt); 
- 384 vergunninghouderplekken in en rond de binnenstad; 
- 56 mindervalidenparkeerplaatsen. 

 
3.2.2 Parkeertarieven en blauwe zone 
In en rond het Ei moet voor parkeren betaald 
worden. Voor het straatparkeren zijn er vier 
tariefszones. Ook in de parkeergarages gelden 
verschillende tarieven (dal- en piektarief en 
abonnement).  Er is geen parkeerduurbeperking en 
betalen per minuut (realtime) is mogelijk. Per 1 juli 
2016 geldt er een dagkaarttarief van €4,-- op veel 
parkeerplaatsen. Parkeren op koopzondag is gratis. 
Op de privéparkeerplaatsen moet ook betaald 
worden. De tarieven zijn hier lager dan op de 
gemeentelijke terreinen.  
 
Er zijn parkeervergunningen voor bewoners, 
ondernemers en werknemers. Jaarlijks worden circa 900 vergunningen uitgegeven, waaronder 
250 voor parkeren in de binnenstad, 200 voor de schil (Veentjes, Dr. Huber Noodtplaats, 
Stadhuis en Brewinc) en 430 voor parkeren in de woonwijken. Afhankelijk van de locatie 
gelden er verschillende tarieven. 
 
Sinds kort zijn is er een blauwe zone ingevoerd op het Surinameplein en een groot deel van 
het Sturkoterrein. Beiden zijn gerealiseerd om het parkeren bij de aanwezige winkels mogelijk 
te maken. 
 
3.2.3 Verdeling van de parkeerplaatsen en parkeerverwijzing 
De invalswegen van Doetinchem zijn gericht op het Ei of leiden daar langs. Parkeerders 
worden via het Parkeer Route Informatie Systeem naar de parkeervoorzieningen geleid. Dit 
systeem stamt uit 2012 en geeft “VOL” of “VRIJ” aan. Ook verwijst het naar de niet-
gemeentelijke parkeerlocatie van de Media Markt. De route naar de gemeentelijke 
parkeerlocaties leiden allemaal langs de particuliere terreinen. Het systeem geeft niet het aantal 
vrije parkeerplaatsen aan en kan daarom onnodig zoekverkeer veroorzaken.. 
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3.2.4 Gebruik van parkeerplaatsen  
Tijdens de drukste uren zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De locaties binnen 200 
meter van het Ei, zoals Nieuwstad, Varkensweide, Dr. Huber Noodtplaats zijn op koopavond 
en zaterdag (tussen 14.00 en 15.00 uur) vol. Op deze momenten zijn de plaatsen bij 
bijvoorbeeld Broeken Binkie ook bezet. 
Op de piekmomenten zijn de plaatsen voor vergunninghouders deels vrij. Dit impliceert dat 
dubbelgebruik van deze plekken mogelijk is. 
 
Verder van de binnenstad af ( >200 meter) zijn bijna 350 parkeerplaatsen onbezet (delen van 
de Amphiongarage, Wei van Oom Karel, Rivierstraat en Aldi) Op werkdagen wordt het Eimers 
terrein intensief gebruikt door werkers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Fietsverkeer 
3.3.1 Stallingscapaciteit 
Volgens figuur 5 zijn in totaal ruim 1300 openbare fietsstallingsplaatsen beschikbaar. 

- 924 plaatsen in het Ei, waaronder beide bewaakte stallingen; 
- 353 plaatsen in de wijken waaronder plekken rond AH / LIDL, IJsselkade , Veentjes en 

Nieuwstad); 
- 24 plaatsen rond het station (exclusief stallingsplaatsen van NS) 

 
3.3.2 Waar worden fietsen gestald ? 
De tellingen geven aan dat er meer fietsen in de binnenstad worden gestald dan dat er 
stallingsplekken zijn. De bewaakte stallingen Perlstein en Nieuwstad worden goed gebruikt. 
Toch zetten de meeste mensen hun fiets elders. Ook tijdens de drukste uren is er nog ruimte 
in de bewaakte stallingen, maar dit aantal is ontoereikend om het tekort aan plekken (372 
plaatsen) op te vangen. In het voorjaar / zomer loopt dit tekort op naar 450 plekken). Fietsers 
willen hun fiets zo dicht mogelijk bij de bestemming stallen. ’s Avonds wordt er veel gestald op 
het Simonsplein en de Waterstraat. 
Ten slotte valt op dat tijdens de onderzoeksmomenten de fietsers hun fiets “in een rijtje” 
stallen. Daar waar fietsbeugels zijn, worden de fietsen in het verlengde geplaatst.  



 

 

Parkeervisie 2017-2020      7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Parkeerbalans 
 
 
3.4 Parkeerbalans 
De parkeerbalans maakt de huidige verdeling van parkeercapaciteit en parkeerbehoefte 
zichtbaar voor auto’s en fietsers. 
 
3.4.1 Auto 
De parkeerbalans is een 0-meting en wordt gebruikt om de parkeercapaciteit en –behoefte te 
bepalen voor meerdere scenario’s: 

- huidige situatie; 
- 2% groei van aantal parkeerplaatsen;  
- 1% afname van aantal parkeerplaatsen.  
-  

In bijlage1staat beschreven hoe de capaciteit en behoefte zich verhouden. Tussen 2016 en 
2020 neemt het aantal parkeerplaatsen in het centrum iets af. In alle scenario’s zijn er te weinig 
parkeerplaatsen binnen 200 meter (wenselijke loopafstand winkelend publiek) van het Ei . Dit 
tekort is op te vangen door gebruik te maken van de parkeerplaatsen op meer dan 200 meter 
van het kernwinkelgebied. 
 
3.4.2 Mindervalide parkeren 
Uit de parkeerbalans blijkt dat de 46 parkeerplaatsen voor mindervaliden rond de binnenstad 
en bij de winkelcentra voldoende zijn. 
 
3.4.3 Fietsen 
De parkeerbalans toont aan dat tijdens de drukste winkeluren het tekort aan stallingen in de 
zomer oploopt tot 450 plaatsen. In het kader van het Aanvalsplan Binnenstad blijkt er behoefte 
aan een extra bewaakte stalling aan de zijde van de Grutstraat. Mensen willen de fiets het liefst 
zo dicht mogelijk bij hun bestemming stallen. Door de ontwikkeling van de pilot “fietsen door 
de binnenstad” en de opkomst van de E-bike neemt het aantal fietsers alleen maar toe. 
 
3.5 Resultaten informatieavond bewoners en ondernemers 
Met ondernemers vonden meerdere gesprekken plaats over het parkeren in Doetinchem. Ook 
is er een inloopavond geweest waar eenieder zijn of haar inbreng kon geven over parkeren. 
Hieronder staat een korte weergave van de bijeenkomsten. 
 
 

Stallingsbehoefte fietsen en beschikbare plaatsen (december 
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3.6 Conclusies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk is de huidige parkeersituatie beschreven. Belangrijkste problemen / 
aandachtspunten die in deze parkeervisie uitgewerkt moeten worden zijn: 

1. wel of geen dubbelgebruik van parkeerplaatsen van vergunninghouders; 
2. buiten de piekmomenten zijn er voldoende parkeerplaatsen voorhanden; 
3. de privéterreinen worden op werkdagen intensief gebruikt door medewerkers van de 

binnenstad, dit gaat ten koste van de gemeentelijke parkeerinkomsten; 
4. de Amphiongarage ligt niet logisch in de parkeerroute vanaf de Keppelseweg en 

Europaweg.  Parkeerders komen eerst langs de Media Marktgarage en dan pas langs de 
Amphiongarage; 

5. het parkeerverwijssysteem geeft VOL/VRIJ aan, het aantal vrije plekken is echter niet 
bekend. Dat  inzicht hierin kan zoekverkeer voorkomen; 

6. wens voor extra parkeerplaatsen zuid- westkant centrum (omgeving ‘t Brewinc) 
7. er zijn te weinig fietsstallingen in het centrum. Op plekken waar je er een verwacht is 

er geen (Grutstraat) Ook moet er rekening gehouden worden met de elektrische fiets. 
Dat vraagt om een andere vorm van stallen en om een laadpunt; 

8. Betaald parkeren voortzetten? Blauwe zone stimuleren ? Aanpassen van tarieven of 
uitbreiden van de parkeertijden. 

  

Bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren: betaald parkeren afschaffen 
Er zijn ondernemers en bewoners die van mening zijn dat het betaald parkeren afgeschaft 
zou moeten worden. Daar staat tegenover dat hier ook tegenstanders van zijn. Auto’s 
van winkelpersoneel, maar ook van andere werkers in de binnenstad nemen dan de 
mooiste plekken gedurende de werkdag in beslag. Bezoekers kunnen vervolgens niet 
parkeren. Een ander punt is de vraag naar “verevening”. Denk aan het  parkeren overdag 
goedkoper maken en voor de avonden ook een parkeertarief in te voeren voor 
horecabezoekers. Bijvoorbeeld betaald parkeren van 09.00 tot 21.00 uur. 
 
Bezoekers parkeren op vergunningplaatsen van bewoners 
Bewoners ondervinden hinder van het feit dat bezoekers van de binnenstad op 
vergunninghouderplaatsen parkeren waardoor de vergunninghouders niet meer op “hun” 
plek kunnen parkeren. De vergunninghouders betalen voor een vergunning, maar kunnen 
er dan geen gebruik van maken. 
 
Overige wensen 

- verruimen van de parkeercapaciteit; 
- zorgen voor goede bereikbaarheid van de parkeergarages; 
- zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen van goede kwaliteit en op de juiste 

locaties; 
- aanbieden van service; voor een gastvrije binnenstad hoort het niet dat iedere 

overtreding bekeurd wordt; 
- zoek samenwerking met de ondernemers voor het parkeerbeheer; 
- verminderen van het aantal tariefzones en communiceer dit duidelijk.  
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4 Parkeervisie 
 
4.1 Inleiding 
De manier waarop parkeren is geregeld, houdt in dat in alle kernen, wijken en bedrijfsterreinen 
rekening wordt gehouden met doelen op gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 
economie. De parkeervisie moet bijdrage aan de financiële taakstelling zoals beschreven in het 
eerste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt de visie op parkeren beschreven. 
 
4.2 Ambitie van de gemeente Doetinchem: auto en fiets 
De gemeente biedt voor haar eigen inwoners en bezoekers een aantrekkelijke binnenstad 
waarbij bereikbaarheid en parkeren belangrijke pijlers zijn. Het parkeren biedt in en rond de 
binnenstad van Doetinchem, in de kernen van Wehl en Gaanderen en in woongebieden en 
buitengebied ondersteuning aan de daar aanwezige functies (wonen, winkelen werken en 
recreëren). 

- parkeerlocatie en kwaliteit: alle openbare parkeerplaatsen moeten sociaal veilig, 
beschikbaar, vindbaar en te financieren zijn; 

- doelgroep gericht: per locatie hebben specifieke parkeerdersgroepen prioriteit. 
Binnenstad – werkers en publiek, woongebieden – bewoners en bezoek en op 
bedrijfsterreinen – medewerkers; 

- flexibiliteit: de uitvoering van de werkzaamheden uit de Parkeervisie moeten 
gefaseerd uitgevoerd kunnen worden; 

- exploiteerbaarheid: de parkeerexploitatie dient te voldoen aan de financiële 
taakstelling. 

 
4.2.1 Parkeerlocatie en kwaliteit en doelgroepgericht 
Zolang de parkeerbehoefte kleiner is dan het aanbod aan parkeerplaatsen zal de gemeente 
beperkt sturen op het parkeren van auto en fiets. Als de behoefte groter is dan de vraag, 
bijvoorbeeld parkeerdruk in de woonwijken, zal de gemeente sterk sturen op het na te streven 
parkeergedrag. Nieuwe voorzieningen worden altijd gefaciliteerd. De nieuwe nota 
Parkeernormen maakt onderdeel uit van de Parkeervisie. 
 
4.2.1.1 Centrumparkeren 
De parkeerterreinen in en direct rond het Ei en de parkeergarages zijn van belang voor het 
functioneren van de binnenstad. Zij dienen de bezoekers en bewoners te faciliteren. Om de 
het centrum leefbaar en bereikbaar te houden zal een vorm van regulering toegepast moeten 
worden. 
 
4.2.1.2 Woongebieden rond centrum 
Op het moment dat de parkeerbehoefte in woongebieden grenzend aan het betaald 
parkeergebied groter is dan het parkeeraanbod dan stuurt de gemeente op het na te streven 
parkeergedrag dat hoort bij de straat- en /of gebiedsfunctie. Dit wordt veelal veroorzaakt 
omdat automobilisten voor het parkeren uitwijken naar de gratis woongebieden. Hierdoor 
komt de leefbaarheid en bereikbaarheid voor bewoners  / bedrijven in het gedrang. 
 
4.2.1.3 Woonwijken 
Het kan voorkomen dat de parkeerbehoefte in woonwijken groter is dan het aantal aanwezige 
parkeerplaatsen. Dit kan veroorzaakt worden omdat er niet op eigen terrein wordt 
geparkeerd of omdat de parkeernormen niet goed zijn toegepast. Dan stuurt de gemeente op 
het na te streven parkeergedrag dat hoort bij de woonfunctie cq norm. Het is niet standaard 
dat er dan extra parkeervakken aangelegd worden. 
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4.2.1.4 Bedrijventerreinen 
Op bedrijfsterreinen kan ook parkeerdruk ontstaan doordat niet op eigen terrein wordt 
geparkeerd of niet wordt voldaan aan de parkeernorm. Op dat moment treedt de gemeente 
sturend op. De veiligheid en bereikbaarheid staan centraal.  De parkeerproblemen op 
bedrijventerreinen strekken zich uit tot het parkeren van vrachtauto’s op plekken die geen 
parkeerplaats zijn. Voorbeelden zijn ook het langdurig parkeren van afzetcontainers, het op de 
openbare weg parkeren / stallen van vrachtauto’s of aanhangers of laden en lossen. De 
gemeente en ondernemers dragen beide bij aan het voorkomen /aanpakken van de overlast. 
 
4.2.2 Flexibiliteit 
 
Parkeerbalans, de vraag naar en het aanbod van openbare parkeerplaatsen voor auto en fiets 
moeten overal in de gemeente op elkaar afgestemd zijn. Het aantal commercieel 
geëxploiteerde privéparkeerplaatsen kan en mag die balans niet verstoren. Als er te weinig 
parkeerplaatsen zijn dan treedt er parkeerhinder op.   
 
Parkeernormen worden toegepast op ruimtelijk ontwikkelingen. De parkeernormen maken 
onderdeel uit van deze parkeervisie en zijn gebaseerd op de CROW-normen. De normen 
worden gebruikt om het te realiseren parkeeraanbod vast te stellen bij bouw-, 
(her)ontwikkeling- en bestemmingsplannen. De gemeente hanteert altijd de op het betreffende 
moment actuele parkeernormen van het CROW.   
Als er meerdere functies in één gebied zijn, dan hoeft niet zonder meer het berekende aantal 
parkeerplaatsen per functie te worden gerealiseerd. Vaak is gecombineerd gebruik van dezelfde 
plaatsen (dubbelgebruik) mogelijk. Niet alle plaatsen worden namelijk gelijktijdig gebruikt. 
Bewoners parkeren ‘s avonds en ‘s nachts, medewerkers veelal overdag. Om gecombineerd 
gebruik te benutten is ook de ligging van de parkeerplaatsen van belang. Als een parkeerplaats 
te ver van de gecombineerde functie ligt dan is dubbelgebruik geen optie. 
Afwijken van de parkeernorm is mogelijk door een collegebesluit als er sprake is van een 
bijzonder gemeentelijk belang. De werkwijze hiervan staat in de Nota Parkeernormen. 
Bewoners van nieuwe woningen die binnen een straal van 300 meter van een parkeergarage 
ontwikkeld worden, hebben geen recht op een parkeervergunning. Zij kunnen een 
abonnement kopen voor een parkeergarage. 
 
4.2.3 Beïnvloeden van parkeergedrag 
De ambities dienen gerealiseerd te kunnen worden en de parkeercapaciteit in parkeergarages 
en op straat dienen optimaal gebruikt te worden.  Mogelijkheden daarvoor zijn sturing op 
locaties, op tijdstippen en op doelgroepen. Die sturing verloopt via een benadering van vier 
B’s. 
1  Beschermen van woonwijken: wijk en terrein vreemd parkeren tegengaan 
2  Benutten van de parkeercapaciteit 
3.  Beprijzen van de parkeerplaatsen of parkeergedrag 
4.  Bouwen of aanleggen van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld in combinatie met ontwikkelingen 
 
Handhaving, communicatie en informatieverstrekking zijn flankerende maatregelen bij de 
uitvoering van het parkeerbeleid. 
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4.3 Exploiteerbaarheid 
De jaarlijkse parkeerexploitatie voldoet aan de financiële kaders die de gemeenteraad stelt. De 
gemeente zet daarvoor een heldere, transparante en duidelijke jaarlijkse parkeerexploitatie op, 
waarin alle aan parkeren gerelateerde kosten en baten terugkomen. De resultaten van de 
exploitatieberekeningen zijn de basis voor de jaarlijkse parkeerbegroting. Ook vindt jaarlijks 
een structurele monitoring plaats van inkomsten, gebruik en kosten om tijdig te kunnen 
(bij)sturen op eventuele wijzingen in de parkeersituatie / parkeerexploitatie. 
 
4.4 Visiepunten  
Om richting te kunnen geven aan het te voeren parkeerbeleid zijn in deze paragraaf de 
visiepunten beschreven die de gemeente nastreeft. In de volgende paragraaf zijn de visiepunten 
vertaald in gemeentelijke beleid en actiepunten. 
 
Visiepunt 1 Doetinchem stimuleert een vitale economie 
Het centrum van Doetinchem moet een gebied zijn waar het prettig winkelen, wonen, werken 
en recreëren is. Bewoners, bezoekers en werkenden vinden in Doetinchem gemakkelijk een 
parkeerplaats. Dit betekent dat er voldoende parkeercapaciteit moet zijn om deze 
doelgroepen te faciliteren. Het autogebruik wordt niet ontmoedigd door een gebrek aan 
parkeercapaciteit of moeilijk bereikbare parkeerplaatsen. De gastvrijheid geldt ook voor 
gehandicapten. De gemeente zorgt voor goed gesitueerde parkeervoorzieningen voor hen. 
Om de verblijftijd in de binnenstad te vergroten zal tariefdifferentiatie toegepast worden. De 
omvang, de “strengheid” en kwaliteit van handhaven sluiten aan bij alle ambities. Servicegericht 
handhaven staat centraal, in plaats van streng repressief handhaven. 
 
Visiepunt 2 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
De gemeente past de systematiek van parkeernormering actief toe. In de nota parkeernormen 
is het parkeren bij bouwontwikkelingen verwoord volgens de laatste inzichten in het autobezit 
en autogebruik en geldende regelgeving. Flexibiliteit wordt binnen het invloedgebied van de 
ruimtelijke ontwikkeling gezocht door middel van een optimale parkeerbalans.  
De gemeente gaat proactief om met klachten omtrent toename van parkeerdruk. Dit betekent 
echter niet dat het vanzelfsprekend is dat er extra parkeervakken aangelegd worden. In 
woongebieden rondom het centrum met een duidelijke woonfunctie prevaleert de functie 
wonen en leefbaarheid. Parkeerders met bestemming centrum zijn hier niet op hun plek. 
 
Visiepunt 3 Doetinchem zet behoudend in op elektrische voertuigen 
De gemeente volgt de ontwikkelingen met betrekking tot elektrische voertuigen en 
bijbehorende oplaadpunten, maar vervult zelf geen trekkersrol voor de stimulering ervan. De 
gemeente laat de realisering van de laadpalen en het verzoek parkeerplaatsen te reserveren 
voor elektrische voertuigen en deelauto’s over aan de markt. De gemeente richt zich vooral 
op eventuele verbetering en uitbreiding van de laadvoorzieningen op openbare 
parkeerterreinen/garages. 
 
Visiepunt 4 Doetinchem gaat voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
Verkeer dat zoekt naar een beschikbare parkeerplaats wordt tot een minimum beperkt. Voor 
iedereen is duidelijk waar en voor welke periode geparkeerd kan worden. De gemeente gaat 
extra aandacht besteden aan de vindbaarheid van de parkeervoorzieningen en de onderlinge 
routering. Het streven hierbij is om de parkeerdruk in en om het centrum zoveel mogelijk 
gelijkmatig te verdelen over de aanwezige parkeervoorzieningen. 
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Visiepunt 5 Doetinchem denkt mee over beperken van overlast van geparkeerde 
vrachtwagens. 
Langdurig geparkeerde vrachtauto’s kunnen hinder veroorzaken. Rondom geparkeerde 
vrachtwagens verrommelt de omgeving snel. Er is een gebrek aan goede tijdelijke 
parkeervoorzieningen met bijbehorende (sanitaire) voorzieningen. De gemeente denkt graag 
mee met de bedrijven om tot een duurzame oplossing te komen. Het initiatief daarvoor ligt bij 
de bedrijven zelf. De gemeente is van mening dat het parkeren op bedrijventerreinen moet 
worden gereguleerd, met name om wild- en foutparkeren tegen te gaan. Parkeren op 
bedrijventerreinen wordt daarbij het liefst zoveel mogelijk centraal gerealiseerd, zodat gedeeld 
gebruik zoveel mogelijk gestimuleerd kan worden. 
 
Parkeren van vrachtwagens in woonwijken wil de gemeente voorkomen. De juridische teksten 
in de APV moeten hiervoor nog aangepast worden. 
 
4.5 Visiepunten vertaald naar beleid 
 
Visiepunt 1 Doetinchem stimuleert een vitale economie 

- voor een goede benutting zijn de bereikbaarheid van en uitwisseling tussen 
parkeerlocaties essentieel. De parkeer- en stallingplaatsen liggen logisch in de fiets- en 
autonetwerken en per doelgroep makkelijk vindbaar. Automobilisten en fietsers 
worden op de hoofdroutes verwezen naar de parkeer- en stallinglocaties.  

- er wordt tot 2% van het aantal openbare parkeerplaatsen bestemd voor 
gehandicapten. Op specifieke plaatsen wordt het aanbod afgestemd op de geldende 
vraag. Binnen het betaald pareergebied is het met een Europese 
gehandicaptenparkeerkaart: 

o zonder parkeerduurbeperking toegestaan om op een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats te parkeren; 

o zonder parkeerduurbeperking toegestaan om te parkeren binnen een blauwe 
zone; 

o toegestaan om maximaal drie uur op een locatie met een parkeerverbod te 
parkeren voorzien van een parkeerschijf. 

Voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt een beleidslijn opgesteld . 
- in het kader van het Aanvalsplan Binnenstad worden de mogelijkheden onderzocht 

voor een extra bewaakte stalling rond de Grutstraat. 
  
Visiepunt 2 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
Bij deze parkeervisie is de nieuwe nota Parkeernormen gevoegd. Deze wordt toegepast bij alle 
bouwontwikkelingen. In beginsel is het uitgangspunt dat parkeren op eigen terrein of binnen 
het plangebied opgelost moet worden. De nota biedt echter mogelijkheden om hier van af te 
wijken door een bijdrage te storten in het parkeercompensatiefonds. 
 
Visiepunt 3 Doetinchem zet behoudend in op elektrische voertuigen 
Voor het elektrisch laden van auto’s en fietsen wordt in 2017 een beleidslijn opgesteld.  
 
Visiepunt 4 Doetinchem gaat voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
Het Parkeer Route Informatie Systeem wordt geëvalueerd en onderzocht wordt of in plaats 
van VOL / VRIJ het aantal vrije parkeerplaatsen kan worden toegevoegd. Uit de parkeerbalans 
blijkt dat in het centrum en de schil er om heen voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn. 
Een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum is dan ook niet nodig. Ook niet 
aan de zuid-west kant van het centrum waar om gevraagd werd. Deze kunnen uitwijken naar 
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de Raadhuisstraat. De gemeente zal daarom als er een weigeringsgrond is ook niet meewerken 
aan initiatieven van particulieren om een parkeergarage / parkeerterrein te exploiteren. In en 
rond het centrum zijn voldoende openbare parkeerplaatsen voorhanden. 
Actuele en betrouwbare parkeergegevens zijn onmisbaar bij het nemen van beleidsbeslissingen 
op het gebied van parkeren. Minimaal 1 x per jaar worden daarom parkeeronderzoeken 
(kwantitatief) en 1 x per 5 jaar enquêtes onder het publiek (kwalitatief) uitgevoerd.   
 
Vergrijzing en internetshoppen vragen aandacht voor extra ruimte voor in- en uitstappen en 
in- en uitladen. De gebruikelijke breedte van parkeerplaatsen (2,50 m en 3,50 voor 
gehandicaptenplaatsen) wordt waar nodig afgestemd op het gebruik door die doelgroepen. 
 
Visiepunt 5 Doetinchem denkt mee over beperken van overlast  van geparkeerde 
vrachtwagens. 
Om het parkeren van vrachtwagens in de woonwijken tegen te gaan wordt de APV aangepast. 
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5 Gewenste parkeerregulering 
 
5.1 Scenario’s voor parkeerregulering 
Zoals aangegeven zijn er voorstanders om het betaald parkeren af te schaffen, maar ook 
tegenstanders. Anderen willen meer tariefzones en weer anderen vragen om een blauwe zone. 
Kortom er zijn vele scenario’s hoe het parkeren gereguleerd kan worden. 
Om zicht te krijgen op de effecten van het invoeren van de verschillende vormen van 
parkeerregulering is een rekenmodule ontwikkeld die inzicht geeft in de kosten en 
opbrengsten. Deze zijn doorgerekend ten opzichte van de huidige situatie en op basis van de 
begroting 2016. Inmiddels blijkt dat de realiteit deze cijfers al achterhaald heeft en dat de 
situatie minder rooskleurig is. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een beschrijving van de 
voor en nadelen van alle modules. Overigens blijkt uit meerdere onderzoeken dat het 
aanpassen van het parkeertarief niet leidt tot extra bezoekers van een binnenstad. Het aanbod 
van winkels en vertier in een binnenstad is van invloed op het aantal bezoekers en de 
parkeerduur. 
 
Module 1. Voortzetting van het huidige parkeerbeleid en dagkaart van € 4,-- . 
 
Voordeel Nadeel 
Financieel redelijk Op de piekmomenten blijft er parkeerdruk 

in het Ei 
 Vergunninghouderplaatsen overdag leeg 

 
Module 2. Parkeerbeleid met drie tariefzones en dagkaart van € 4,--.  
 
Voordeel Nadeel 
 Financieel nadelig 
 Op de piekmomenten parkeerdruk in het Ei 
 Vergunninghouderplaatsen overdag leeg 

 
Module 3. Verevening, iedereen betaalt voor het parkeren (verruimen van de 
betaaltijden en verlagen van het tarief) 
 
Voordeel Nadeel 
Gelijkheid, iedere parkeerder betaald voor 
parkeren 

Financieel nadelig, extra handhaving is 
duurder dan de verwachtte extra 
opbrengsten  

 Op de piekmomenten blijf er parkeerdruk in 
het Ei 

 Vergunninghouderplaatsen overdag leeg 
 Weinig draagvlak bij horeca en bewoners 
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Module 4. Afschaffen van betaald parkeren 
 
Voordeel Nadeel 
Tijdelijk positief imago-effect  Financieel onverantwoord, geen inkomsten 

maar wel kosten als gevolg van lasten 
Amphiongarage 

 Parkeerplaatsen in het centrum en schil 
zullen gebruikt worden door werkers 
waardoor bezoekers verder van het centrum 
moeten parkeren 

 geen draagvlak bij horeca en ondernemers 
 Leefbaarheid en bereikbaarheid centrum 

verslechterd 
 
Module 5 Blauwe zone in plaats van betaald parkeren 
 
Voordeel Nadeel 
Parkeerplaatsen in het centrum naar 
verwachting goed beschikbaar 

Financieel onverantwoord, geen inkomsten 
maar wel kosten als gevolg van lasten 
Amphiogarage, handhavingskosten en 
bovendien komen de inkomsten van boetes 
niet bij de gemeente. 

Voor de parkeerder geen kosten  Draagt niet bij aan de wens om het verblijf in 
het centrum te verlengen. 

 Lastig / intensief hanteren 
  

 
Module 6. Dubbelgebruik vergunninghoudersplaatsen, op de 
vergunninghoudersplaatsen in het Ei en de Schil mag ook geparkeerd worden door 
een betalende bezoeker. 
 
Voordeel Nadeel 
Meer parkeerplaatsen in het Ei beschikbaar 
voor winkelend publiek. 

Meer zoekverkeer in het Ei en dat heeft 
gevolgen voor de leefbaarheid 

Financieel gunstig omdat meer dure 
parkeerplaatsen beschikbaar komen  

Vergunninghouders hebben geen garantie op 
een parkeerplaats 

 
Module 7 Betaald parkeren op koopzondag 
 
Voordeel Nadeel 
Financieel gunstig Negatieve publiciteit 
Minder chaotische parkeersituaties  
Parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers  
  

 
 
 
 
 



 

 

Parkeervisie 2017-2020      16 
 

Samenvattende conclusie parkeerregulering 
Uit de rekensessie blijkt dat het huidige parkeerscenario, het dubbelgebruik en de betaalde 
koopzondag financieel het beste uit de bus komen. Het dubbelgebruik en de betaalde 
koopzondag kunnen rekenen op minder draagvlak. 
 
De keuze voor het scenario is afhankelijk van de invalshoek van waaruit gekeken wordt. 
Kijkend vanuit de financiële invalshoek dan krijgt een andere variant de voorkeur dan wanneer 
naar de situatie gekeken wordt vanuit het Aanvalsplan Binnenstad. 
 
Het huidige systeem van reguleren van het parkeren werkt naar behoren en alles afwegende is 
er geen noodzaak om dit te veranderen. 
 
5 Vervolgtraject 
 
Na besluitvorming omtrent de scenario’s door het college en gemeente moeten de wijzigingen 
eventueel in de parkeerverordening en aanwijzingsbesluit worden verwerkt. Vanuit de 
visiepunten komen ook verschillende actiepunten die verwoord zijn in het 
uitvoeringsprogramma aan bod. 
 
 

Maatregel kosten 2017 2018 
Beleid aanscherpen gehandicapten 
parkeren 

Interne uren Besluit  

Beleid opstellen elektrisch laden Interne uren Besluit  
Beleid vrachtwagen parkeren Interne uren Besluit  
Actualisatie parkeerroute 
informatiesysteem 

PM Onderzoek  

Parkeerdrukmeting 5.000,-- Uitvoering Uitvoering 
Fietsstalling aanleggen rond 
Grutstraat 

PM Uitvoering  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond: Parkeernota basis voor parkeernormen 

De huidige Parkeernota en parkeernormen zijn ruim 4 jaar oud. Sinds 2012 is er veel veranderd. Zo 

groeide het autobezit en is er een trend die inzet op een mix van autogebruik en alternatieven, zoals 

openbaar vervoer en fiets. De komende jaren worden ook bestemmingsplannen geactualiseerd en zijn 

er bouw- en wijzigingsplannen in ontwikkeling. In 2012 zijn door het CROW nieuwe parkeerkengetallen 

gepubliceerd. Actuele parkeernormen en een eenduidige interpretatie van de beleidsregels rondom 

rekenmethodes zijn een noodzakelijk beleidsinstrument. Daarom is deze Nota Parkeernormen 

opgesteld. Deze Nota is een integraal onderdeel van de Parkeernota 2016-2020 van de gemeente. Met 

het vaststellen door de raad van de Parkeernota is dan ook deze Nota Parkernormen van kracht. 

 

Op basis van de Parkeernota 2016 – 2020 en deze Nota Parkeernormen wordt voor situaties waarvoor 

een omgevingsvergunning (WABO) vereist is, berekend hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Als het 

beleid wijzigt, wordt aan het nieuwe beleid getoetst. 

 

In deze Nota Parkeernormen is ook het effect van de Reparatiewet BZK 2014 verwerkt. Volgens die wet 

dient elk bestemmingsplan, dat voorziet in nieuwe ontwikkelingen, aandacht te besteden aan de 

parkeerbehoefte. Voor bestaande bestemmingsplannen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Voor 

nieuwe bestemmingsplannen vervalt de parkeerbepaling uit de bouwverordening direct. Via een 

verplichting is te regelen dat er voldoende plaatsen, in beginsel op eigen terrein, aanwezig moeten zijn, 

voordat de bestemming in gebruik wordt genomen. 

 

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel auto- en fietsparkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een 

eenheid: zo kan voor woningen een parkeernorm voor autoverkeer 1,5 parkeerplaats per woning gelden.  

De procedure voor het gebruiken, toetsen en afwijken van de normen moet helder en eenduidig zijn. 

 
1.2 Doel en reikwijdte van de Nota Parkeernormen Auto en fiets 

Parkeernormen hebben tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen voor 

te schrijven, dat voorzien wordt in de in te schatten parkeervraag. Dat aantal voorkomt dat door de 

aanleg van te weinig plaatsen er een tekort ontstaat. Ook voorkomt het toepassen van de normen dat er 

teveel plaatsen komen, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en de leefbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit en bereikbaarheid nadelig wordt beïnvloed. De nota wil ook de toepassing van de normen voor 

burgers, bedrijven, gebouweigenaren, ontwikkelaars, et cetera inzichtelijk maken. Ook juridisch gezien 

dient de invulling van de parkeernormen dus gewaarborgd te zijn.  

De nota is niet van toepassing op de bestaande omgeving, omdat die al gerealiseerd zijn. De nota is ook 

niet van toepassing op plannen waarvoor al een ontwerpbesluit ter inzage ligt of heeft gelegen. Bij 

plannen met een vastgesteld stedenbouwkundig plan, maar waarvan geen ontwerpbesluit ter inzage 

heeft gelegen, overlegt de gemeente met de initiatiefnemer over welke normen worden opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 

De hoofdstukken 2 en 3 vertalen landelijke kencijfers naar parkeernormen voor respectievelijk het auto 

en fiets. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de gemeentelijke parkeernormen in de praktijk toegepast worden. 
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2. Parkeernormen auto 
 

2.1 Gebiedsindeling 

Landelijke kencijfers voor parkeernormen zijn vastgelegd bij het platform voor infrastructuur, verkeer en 

openbare ruimte, het CROW. Zij gaat uit van twee gebiedsindelingen: 

a. stedelijkheidsgraad: uiteenlopend van Zeer Sterk Stedelijk tot Niet Stedelijk. 

b. stedelijke zone: Centrum, Schil/overloopgebied, Rest bebouwde kom en Buitengebied. 

 

De stedelijkheidsgraad is van invloed op de 

parkeerbehoefte van veel functies. Volgens het CBS is 

de stedelijkheidsgraad het aantal adressen per km2. 

Doetinchem heeft een “adressendichtheid” van 1.115 

adressen per km2 (bron: CBS). Dat wordt 

gekwalificeerd als ‘matig stedelijk’.  

 

2.2 Relatie parkeerbehoefte en loopafstanden 

Voor de parkeerkencijfers hanteert het CROW een onderscheid in:  

• Centrum 

• Schil/overloopgebied 

• Rest bebouwde kom  

• Buitengebied 

  

Onderstaande figuren tonen dat de gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Wehl, Gaanderen en 

Doetinchem. De kern Doetinchem heeft een centrum met schil/overloop. De kernen Wehl en 

Gaanderen hebben een zodanig lage adressendichtheid, dat zij behoren tot “Rest bebouwde kom”. De 

resterende gebieden behoren tot het buitengebied. De navolgende figuren tonen het resultaat 

Klasse Adressen per km² 

Zeer sterk stedelijk >2.500 

Sterk stedelijk 1.500 – 2.500 

Matig stedelijk 1.000 – 1.500 

Weinig stedelijk 500 – 1.000 

Niet stedelijk <500 

               Centrum 

               Schil/overloop 

               station/overloop 
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2.3 Toe te passen parkeernormen: het gemiddelde van de bandbreedte 

Bijlage A geeft de toe te passen parkeernormen voor de gemeente Doetinchem weer. Die normen zullen 

altijd moeten aansluiten op de actuele landelijke kencijfers van het CROW. Als de kencijfers veranderen, 

dan gelden de dán actuele cijfers. Per functie geeft het CROW minimum en maximum kencijfers. De 

gemeente kiest voor het gemiddelde van de bandbreedte als parkeernorm voor auto- en fietsverkeer. 

Per functie zijn de voor dit moment geldende (2016) normen in bijlage A per tabel verwoord, 

onderverdeeld naar zeven hoofdgroepen: 

1. Wonen. 

2. Winkels. 

3. Werkgelegenheid. 

4. Onderwijsvoorzieningen. 

5. Zorginstellingen. 

6. Horeca. 

7. Sport- en Sociaal-culturele voorzieningen. 

 

2.4 Parkeernormen voor de hoofdgroep woningen 

Bijlage A geeft de parkeernormen voor de volgende type woningen: 

• Vrijstaand 

• 2 onder 1 kap 

• Rijtjeswoningen: Tussen-/hoekwoning 

• Appartementen in een gebouw 

• Kamer (voor verhuur) 

• Aanleunwoning c.q. serviceflat 

 

Er zijn ook bezoekers aan woningen, zoals buurtzorg, arts en therapeut. Dit is verwerkt in de norm. 

 

Appartementen zijn onderscheiden naar prijsklasse. Uitgangspunt voor het onderscheid naar sociale 

huur- en koopwoningen zoals de gemeente die hanteert, betreffen (1) Goedkoop (tot € 192.000), (2) 

Midden (€ 192.000 - € 300.000) en (3) Duur (vanaf € 300.000). Ook huurwoningen en -appartementen 

worden onderscheiden naar prijsklasse (huur per maand): Huurhuis, sociale huur; goedkoop/midden 

huurappartement (< € 710,68) en Duur appartement; huurhuis vrije sector (> € 710,68). 

Bij veel woningen is er behoefte aan parkeren op eigen terrein. Per woning wordt gerekend met 1 

parkeerplaats op eigen terrein. De ervaring leert evenwel dat dergelijke voorzieningen vaak anders dan 

voor parkeren worden gebruikt. Het parkeren wordt dan afgewenteld op de openbare ruimte en kan 

leiden tot parkeerproblemen. Dit gedrag is evenwel niet verboden. 

 

2.5 Parkeren bij bedrijven  

De plaatsen bij bedrijven moeten volledig op eigen terrein worden aangelegd. Dit bevordert 

gecombineerd een pand / bedrijf meerdere zelfstandige functies aanwezig zijn, wordt wel voor iedere 

functie afzonderlijk getoetst gebruik. Uitgangspunt bij het stellen van 

parkeernormen is toetsing aan de hoofdfunctie en eventuele ondergeschikte functies, zoals een kantoor 

van een transportbedrijf wordt niet afzonderlijk getoetst. Indien binnen en kan een totale parkeerbalans 

worden opgesteld (bijlage Parkeerbalans van de Parkeernota 2016 - 2020). 

 

2.6 Bijzondere vormen van parkeren 

2.6.1 Elektrische auto’s  

Om het elektrisch rijden te laten toenemen zijn oplaadplaatsen nodig. Deze oplaadplaatsen zijn niet 

voor openbaar gebruik en nemen bovendien (openbare) parkeerruimte in beslag. Het is onduidelijk hoe 

snel de elektrische auto opkomt. In deze Nota wordt voorgesteld om initiatiefnemers geen norm op te 

leggen voor elektrisch vervoer. Indien oplaadpunten bij nieuwe initiatieven in het openbaar gebied 

gerealiseerd worden, komen die plaatsen (voor de gemeente) extra op de parkeereis. 

  

2.6.2 Minder validen  

Bij openbare c.q. maatschappelijke voorzieningen, zoals het gemeentehuis, sportcomplexen, 

zorginstellingen en zwembad dienen algemene minder-validenplaatsen (zonder onderbord met 

kenteken) aangewezen te worden. Met het aanwijzen van deze plaatsen wordt de bereikbaarheid van 

deze voorzieningen voor minder validen gegarandeerd. Minimaal 2% van de openbare parkeerplaatsen 
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dienen algemene minder-validenplaatsen te zijn. De plaatsen dienen goed verspreid over de gemeente 

bij de voorzieningen te liggen. 

 

2.6.3 Dubbelgebruik en loopafstanden  

Niet alle plaatsen worden gelijktijdig gebruikt. Zo parkeren bewoners vooral ’s avonds en ’s nachts. 

Bezoekers aan en medewerkers van het kernwinkelgebied en/of kantoren parkeren op momenten dat 

de meeste bewoners vertrokken weg zijn. Die lege plaatsen zijn dan door de anderen te gebruiken. Dat 

vraagt om inzicht in de aanwezigheid per functie. Bijlage B toont de aanwezigheidscijfers. Gecombineerd 

gebruik van plaatsen leidt dus tot een lager aantal benodigde openbare plaatsen.  

Om gecombineerd gebruik te benutten is ook de ligging van de parkeerplaatsen van belang. Als een 

parkeerplaats te ver van de gecombineerde functie ligt, dan is dat niet bij de parkeerbalans te 

betrekken. Bij meerdere functies geldt de loopafstand tot de hoofdfunctie. Op basis van het 

parkeeronderzoek Doetinchem (2015/2016), aangevuld met de landelijke kencijfers, komen voor alle 

kernen en gebieden in de gemeente Doetinchem de volgende acceptabele afstanden naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Laden & Lossen  

Als een gebouw aanleiding geeft tot behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet 

in deze behoefte voldoende zijn voorzien op eigen terrein aan, in of onder dat gebouw. De eis van 

voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen op eigen terrein, blijft gehandhaafd. Deze Nota 

Parkeernormen gaat er van uit dat speciale laad- en losplaatsen niet worden aangelegd. Kleine 

voertuigen die in een normaal parkeervak passen, kunnen tijdens dat laden en lossen ook normaal 

parkeren (eventueel tijdens venstertijden).  

 

2.6.5 Algemene Plaatselijke Verordening 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelt aspecten, het parkeren van motoren, van 

bromfietsen en brommobielen. De (APV-2016) van de gemeente Doetinchem blijft van kracht voor de in 

hoofdstuk 5 afdeling 1 “Parkeerexcessen” met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

• Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (artikel 5.2). 

• Te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5.3). 

• Defecte voertuigen (artikel 5.4). 

• Voertuigwrakken (artikel 5.5). 

• Kampeermiddelen e.a. (artikel 5.6). 

• Parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5.7). 

• Parkeren van grote voertuigen/vrachtauto’s (artikel 5.8). 

• Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen (artikel 5.9). 

• Parkeren van voertuigen met een stank verspreidende stof (artikel 5.10). 

• Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen (artikel 5.11). 

• Overlast van fiets of bromfiets (artikel 5.1.12). 

 

 

 

 

 

 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstand 

Wonen ≤ 100 meter 

Bezoekers bewoners ≤ 200 meter 

Kort parkerende bezoekers (winkels, gemeentehuis) ≤ 200 meter 

Lang parkerende bezoekers (werken) ≤ 500 meter 

Werken (ambulant) ≤ 250 meter 

Ontspanning ≤ 200 meter 

Gezondheidszorg ≤ 150 meter 

Onderwijs ≤ 150 meter 
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3. Parkeernormen: fietsen 

3.1 Parkeernorm fiets: stimuleren fietsgebruik 

De gemiddelde fietsparkeernormen zijn een maat die bepaalt hoeveel fietsparkeerplaatsen minimaal 

gerealiseerd dienen te worden. Iedere functie of voorziening moet voldoen aan een parkeernorm voor 

fietsen. Net als bij de parkeernormen voor auto’s, geldt hier ook de eis “voldoen aan de 

fietsstallingsnorm”. Het uitgangspunt bij nieuwbouw, verbouwing of functiewijziging is dat 

fietsparkeervoorzieningen zoveel mogelijk op eigen terrein wordt gerealiseerd.  

 

De fietsparkeernorm draagt er aan bij dat er maatregelen getroffen kunnen worden voor 

de fietser bij ruimtelijke ontwikkelingen. De aantrekkelijkheid van het fietsgebruik wordt mede bepaald 

door de beschikbaarheid en kwaliteit van fietsstallingen. De fietsparkeernorm dient daarmee bij te 

dragen aan het stimuleren van het fietsgebruik. De gemeente Doetinchem heeft op basis van kencijfers 

van het CROW (+Leidraad Fietsparkeren) de fietsparkeernormen bepaald. Omwille van eenduidigheid is 

aansluiting gezocht bij de systematiek van de parkeernormen voor de auto. Per functie zijn de voor dit 

moment geldende (2016) parkeernormen in bijlage C verwoord, 

 

Voor afstanden tot 7,5 kilometer en met de opkomst van de elektrische fiets tot 15 kilometer, is de fiets 

een uitstekend alternatief voor de auto. Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen kunnen leiden 

tot minder autogebruik en dus tot een geringere behoefte aan parkeerplaatsen voor auto’s bij functies. 

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorzieningen 

worden bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod past bij de vraag. 

 

De fietsparkeernormen zijn bedoeld voor afzonderlijke functies. Ze zijn niet geschikt voor gebieden met 

grote menging van functies, zoals het centrumgebied. Het drukste moment in de week of in het jaar is 

maatgevend voor de parkeernorm. De parkeernormen gelden niet voor het NS-station Doetinchem. De 

verschillen tussen NS-stations zijn te groot. Voor gedetailleerde inzichten wordt verwezen naar ProRail. 

Die heeft inzicht in de parkeer- c.q. stallingsbehoefte per station. 
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4. De parkeernormen toegepast 

4.1 Inleiding 

Voor het toepassen van de parkeernormen worden procedures doorlopen om te komen tot het benodigde 

aantal parkeerplaatsen voor de auto en/of fiets, tot het gebruik van de plaatsen, het dubbelgebruik 

(aanwezigheidspercentage) en tot mogelijkheden als niet aan de parkeereis is te voldoen. 

 

4.2 Procedure 

De parkeerbehoefte als gevolg van nieuwe ontwikkelingen komt tot stand via aantal stappen: 

1. Bepalen van de parkeerbehoefte voor auto’s en/of fietsen. 

2. Inspanningsverplichting van de ontwikkelaar/initiatiefnemer: de parkeervraag dient in de 

planontwikkeling op eigen terrein te worden opgelost. 

3. Ontheffing en afkoopregeling: 

a. Alternatieven: inzet van alternatieve parkeerlocaties als aantoonbaar niet in de parkeerbehoefte 

op eigen terrein is te voorzien.  

b. Gebruik van openbare parkeerplaatsen: het opvangen van de parkeerbehoefte door het gebruik 

van gemeentelijke, openbare parkeerplaatsen via de afkoopregeling 

c. Ontheffing op basis van belangenafweging. 

 

4.2.1 Bepalen van de parkeerbehoefte 

De hoofdstukken 2 en 3 verwijzen naar de parkeernormen en aanwezigheidscijfers. Ontwikkelingen c.q. 

initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, dienen te voldoen aan de parkeernormen. De 

initiatiefnemer/ontwikkelaar dient een parkeerberekening aan te leveren bij de vergunningaanvraag voor 

(één van) de volgende situaties: 

a. Nieuwbouw dient te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein. Bij verbouwing of 

functiewijziging van bestaande gebouwen is het reeds aanwezige aantal plaatsen op eigen terrein in 

mindering te brengen op de nieuwe parkeerbehoefte. Het inbrengen van bestaande parkeercapaciteit 

is alleen mogelijk als deze behoort tot een functie die vervalt. Dan worden die parkeerplaatsen 

toegewezen aan de nieuwe functie.  

Het vernieuwen van een woongebied door woningcorporaties vergt maatwerk. Daarbij wordt het 

aantal parkeerplaatsen in de bestaande situatie bepaald. De uitkomst wordt vergeleken met het aantal 

benodigde plaatsen in de nieuwe situatie. Het verschil moet worden opgelost bij een toename. Alleen 

de vervallen plaatsen door de planontwikkeling, moeten worden gecompenseerd. Een voorbeeld. 

 

Situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Aantal woningen: 60 65 

Parkeernorm auto: 1,5/woning 50 woningen met P-norm 1,3 / 10 met 1,5 / 5 met 1,4 

Benodigd aantal plaatsen 90 65 + 15 + 7  = 87 

Conclusie: de nieuwe situatie heeft minder plaatsen nodig. Een parkeerprobleem hoeft daarmee niet opgelost 

zijn. Het is gewenst om een tekort aan te vullen. 

 

De optelsom van de berekende parkeerbehoefte van de verschillende doelgroepen is vaak dan de 

werkelijke parkeerbehoefte. De uitwisseling hiervan is toegestaan. De mogelijkheden daarvoor hangen 

af van de locatie van de parkeerplaatsen, de maximale parkeerbehoefte van verschillende functies in de 

tijd (aanwezigheidscijfers en loopafstanden (§2.5.3).  

 

Parkeren op eigen terrein wordt onmogelijk als garages of opritten gebruikt worden als bergruimte 

en/of tuin. De parkeernormen houden hiermee geen rekening. Daardoor kunnen parkeerproblemen op 

straat ontstaan. Het behoud van de parkeerplaatsen op eigen terrein is dan gewenst. Een oprit naar de 

parkeergarage die voldoet aan de minimale afmetingen van een parkeerplaats wordt gezien als 
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parkeerplaats op eigen terrein. Het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein wordt niet 

toegestaan als dat ten koste gaat van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Bijlage D geeft situaties 

weer voor de beoordeling van dergelijke situaties en beoordeelt wanneer inritten zijn toegestaan. 

b. Bestaande situaties (bv uitbreiding van een bestaande winkel of woning): de extra parkeerbehoefte 

wordt vastgesteld op basis van het aantal m² uitbreiding. Reeds aanwezige parkeerplaatsen op eigen 

terrein kunnen in mindering worden gebracht op de nieuwe parkeerbehoefte ná uitbreiding. Dit geldt 

uitsluitend als er sprake is van overcapaciteit.  

Bij herbouw van een bestaand pand na brand of sloop anderszins wordt het niet redelijk geacht om een 

voorziening die is afgebrand en moet worden herbouwd op te zadelen met een nieuwe parkeereis als 

de voormalige functie in dezelfde omvang terugkeert. Wel dient met de initiatiefnemer voor herbouw 

gezocht te worden naar een passende oplossing. Als op de betreffende locatie een nieuwe functie 

wordt gerealiseerd, dan dient aan de vigerende parkeernorm te worden voldaan. 

c. Verbouw c.q. functiewijziging en sloop: op basis van de parkeernormen de parkeereis berekenen. Die 

parkeereis mag verminderd worden met de parkeereis van de laatste actieve functie.  

Het inbrengen van bestaande parkeerplaatsen is toegestaan, als die plaatsen behoren tot een functie 

die verdwijnt. Dan worden die plaatsen toegewezen aan de nieuwe functie, bijvoorbeeld via verkoop. 

Voor openbare plaatsen kan dit ook in de planvorming worden geregeld. De ontwikkelaar van de 

nieuwe functie krijgt dan een beschikking dat hij X parkeerplaatsen minder hoeft te realiseren (en dus 

ook geen compensatiebedrag hoeft te betalen). 

 

De gemeente voorziet in beginsel niet in de extra parkeerbehoefte. Zij heeft de mogelijkheid om daarin wel te 

voorzien door middel van het parkeercompensatiefonds. 

 

4.2.2 Inspanningsverplichting en Parkeercompensatiefonds  

Inspanningsverplichting 

Het handhaven van een strikt beleid met betrekking tot de toepassing van parkeernormen is essentieel 

om Doetinchem duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. 

 

Voor nieuwbouwlocaties is het voorzien in de eigen parkeerbehoefte veelal geen probleem, maar voor 

ontwikkelingen in bestaande situaties, zoals in de binnenstad, schil c.q. kernen is dit vaak niet mogelijk, 

omdat er geen ruimte beschikbaar is of omdat de kosten van een gebouwde parkeervoorziening te hoog 

zijn. Dan moet de parkeerruimte elders worden gevonden. 

 

De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat er voldoende inzet geleverd is om 

benodigde plaatsen te realiseren en dat die op eigen terrein niet te realiseren zijn. Pas dan kan de 

aanvrager op zoek naar alternatieve, openbare parkeerruimte. Daarbij mag de alternatieve 

parkeervoorziening niet in gebruik zijn voor een andere ontwikkeling en gelden de loopafstanden tot de 

ontwikkeling (§2.6.3). Dit alternatief kan alleen als er voldoende parkeerruimte is. Als grens geldt in 

beginsel een bezetting van 85% in 2020 voor alle functies in de gehele gemeente. 

 

De aanvrager moet door middel van een onafhankelijk parkeeronderzoek aantonen dat binnen de 

genoemde loopafstanden rondom zijn planontwikkeling voldoende parkeergelegenheid in de openbare 

ruimte aanwezig is. Dit moet met de omgevingsaanvraag worden meegeleverd. Bijlage E toont de eisen 

die de gemeente stelt aan het parkeeronderzoek. 

 

Als blijkt dat de ontwikkeling dan kan plaatsvinden, geldt de parkeercompensatieregeling. Wanneer een 

initiatiefnemer in zijn ontwikkeling speciale maatregelen treft waardoor de automobiliteit vermindert, is 

bijstelling van de parkeernorm mogelijk. Een voorbeeld is de inzet van deelauto’s bij woningen. 

 

Het College kan in bijzondere gevallen besluiten om ontheffing te verlenen van de parkeernormen 

(bijlage F). Het is dan mogelijk dat een planontwikkeling gerealiseerd wordt, zonder dat aan de 

parkeernorm wordt voldaan. Bijvoorbeeld als de planontwikkeling voor de gemeente van een bijzonder 

gemeentelijk belang is, dat het voldoen aan de parkeernormen niet als doorslaggevende factor wordt 

beschouwd, dan kan het College ontheffing verlenen van de parkeereis. De afdeling FO moet betrokken 



 

Pagina 10 van 20 

  

worden in deze gevallen. Een voorbeeld van zo’n “bijzonder gemeentelijk belang” is een ontwikkeling 

die een aanzet geeft voor nieuwe ontwikkelingen of waar een ander groot belang uit voortkomt. 

 
Parkeercompensatieregeling: bijdrage aan parkeren in het centrum 

De huidige Parkeercompensatieregeling van de parkeereis is voor velen onduidelijk. Bovendien blijkt het 

voor de gemeente vaak onhaalbaar om de afgekochte parkeerplaatsen alsnog aan te leggen. De essentie 

van deze regeling is er evenwel op gericht om ontwikkelingen, die niet aan de parkeereis van de 

omgevingsvergunning (kunnen) voldoen, tóch mogelijk te maken. Afwijken van de parkeereis is dus 

mogelijk. Dat is te realiseren bij bijvoorbeeld aantoonbaar dubbelgebruik, het voor langere tijd benutten 

van structurele leegstaande parkeercapaciteit, voldoende ruimte voor commerciële deelauto’s, gebruik 

van openbaar vervoer of fiets en in uitzonderlijke situaties in een bestuurlijke afweging van een 

bijzonder gemeentelijk belang. 

 

In alle gevallen waar ontwikkelaars er evenwel voor kiezen om geen parkeerplekken aan te leggen en te 

kiezen voor een alternatief, wordt vanuit de gemeente geen parkeervergunning verstrekt. Dat geldt 

voor de huidige eigenaar en de daaropvolgende.  

 

De gemeente houdt wel de mogelijkheid van maatwerk voor kleine bouwprojecten (1.500 m2, drie à vier 

woningen) of appartementen/kleine woningen ((<50 m2 GO). Per te realiseren parkeerplaats moeten dan 

minimaal 2 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit bovenop de verplichte berging volgens het 

Bouwbesluit. Bewoners van die woningen hebben geen recht op de aanvraag van een parkeervergunning. 

Zij kunnen ze een abonnement nemen in de Catharina- of Amphiongarage. Als de fietsvoorziening niet op 

eigen terrein is te realiseren, dan mag er een alternatief binnen 60 meter loopafstand vanaf de hoofdingang 

worden gerealiseerd. Dit alternatief moet aan de vergunning eisen voldoen, met specifieke aandacht voor 

de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en sociale veiligheid.  

 

De parkeerplaatsen die in het kader van de parkeercompensatieregeling worden gerealiseerd, dienen altijd aan 

te sluiten bij het gemeentelijk Parkeerbeleid, inclusief de parkeerbalans en bij te dragen aan de kostenneutrale 

jaarlijkse Parkeerexploitatie. 

 

Indien aan bovenstaande niet is te voldoen kan het college in extremis besluiten om de ontwikkelaar/ 

initiatiefnemer voor de niet gerealiseerde parkeerplaatsen een compensatiebedrag in rekening te brengen. 

Hij/zij betaalt aan de gemeente een bedrag voor de aanleg van plaatsen die niet op eigen terrein zijn te 

realiseren. Het gaat om concrete locaties van parkeerplaatsen. Daarom wordt per ontwikkeling c.q. 

aanvraag bekeken of dit bedrag naar beneden of naar boven dient te worden bijgesteld. Het tarief, prijspeil 

2016, exclusief BTW en jaarlijks te indexeren per parkeerplaats op maaiveld bedraagt: 

• Centrum: € 7.920,-. 

• Schil/overloop: € 6.800,-. 

• Rest bebouwde kom (de overige kernen): € 6.800,-. 

 

4.2 Toepassing van de fietsparkeernormen 

De fietsparkeernormen dienen toegepast te worden. Ook deze juridische grondslag daarvoor dient 

ingebed te worden in plankaders (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Daarmee kan het college 

in bijzondere gevallen afwijken (bijlage F).  

 

Bij een functiewijziging van te renoveren, nieuw te bouwen c.q. bestaande gebouwen wordt de 

fietsparkeerbehoefte afgetrokken van de fietsparkeerbehoefte van de nieuwe functie. Het verschil aan 

fietsparkeerplaatsen moet worden gerealiseerd. Een overschot hoeft niet te worden opgeheven. 

Het aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen kan worden teruggebracht als het onmogelijk om aan de 

norm is te voldoen. Het is aan de ontwikkelaar/initiatiefnemer om aan te tonden dat daarvan sprake is 

(parkeeronderzoek uitvoeren).  
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Bijlage A: Parkeernormen auto 

Tabel 1.1: Parkeernormen voor Wonen 
Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen WONEN 

                                       Gebied                                                                                     

Type WONING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest 

beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Koopwoningen 

Vrijstaand 1,8 1,9 2,2 2,4 woning 0,3/woning 

Twee-onder-één-kap 2,2 1,8 2,1 2,2 woning 0,3/woning 

Rijtjeshuis (tussen-

/hoekwoning) 
1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,6 1,7 2 2,1 woning 0,3/woning 

Appartement-middenprijs 1,4 1,6 1,3 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-goedkoop 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Huurwoningen 

Vrije sector 1,5 1,7 1,9 2 woning 0,3/woning 

Sociale huur 1,3 1,4 1,6 1,6 woning 0,3/woning 

Appartement-duur 1,4 1,6 1,8 1,9 woning 0,3/woning 

Appartement-

midden/goedkoop 
1,1 1,2 1,4 1,4 woning 0,3/woning 

Aanleunwoningen 1,1 1,1 1,1 1,2 woning 0,3/woning 

Kamer 0,5 0,6 0,7 0,7 woning 0,2/woning 

 

 

 

 

Tabel 1.2: Parkeernormen voor Werkgelegenheid 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WERKGELEGENHEID 

                                       Gebied                                                                                     

Type WERKGELEGENHEIDSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Kantoor zonder baliefunctie (zonder afspraak niet 

binnenlopen) 
1,5 2 2 2,5 ppl/100 m² 5% 

Commerciele diensten (kantoor met balie): zakelijk/ 

privébezoek, makelaar, gemeentehuis, uitzendbureau, etc. 
2 2,3 2,8 3,5 ppl/100 m² 20% 

Arbeidsintensief (weinig bezoekers) (industrie, 

laboratorium, werkplaats, transportbedrijf) 
1,5 1,9 4,3 4,3 ppl/100 m² 5% 

Arbeidsextensief (weinig bezoekers) (loods, opslag, 

transportbedrijf) 
0,6 0,8 1 1 ppl/100 m² 5% 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,2 1,5 1,8 1,9 ppl/100 m² 5% 
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Tabel 1.3: Parkeernormen voor Winkels 

 

 

Tabel 1.4: Parkeernormen voor Onderwijsinstellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: WINKELEN EN BOODSCHAPPEN 

                                                                         Gebied                                                                                     

Type WINKEL 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Full-service supermarkt (hoog prijsnivo) (uitgebreid 

assortiment/hoog servicenivo/AH/Jumbo/Plus) 
3,6 4 4,9 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Full-service supermarkt (laag prijsnivo) laag 

servicenivo/≥1.000m²) (Aldi) 
3,1 4,7 5,4 N.V.T. ppl/100m² 93% 

Discount supermarkt (laag prijsnivo/-beperkt 

assortiment) (Emté) 
3,3 4,9 6,5 N.V.T. ppl/100m² 96% 

Buurtsupermarkt (≤600m²) (dorp-/ wijkcentrum) 1,9 2,7 3,5 N.V.T. ppl/100m² 89% 

Grote supermarkt (>2500m²) 6 6,9 7,7 N.V.T. ppl/100m² 84% 

Binnenstad Doetinchem 3,3 N.V.T. N.V.T. N.V.T. ppl/100m² 82% 

Buurt-/dorpscentrum N.V.T. 3,1 3,7 N.V.T. ppl/100m² 72% 

Wijkwinkelcentrum (klein) N.V.T. 3,7 4,5 N.V.T. ppl/100m² 76% 

Wijkwinkelcentrum (gemiddeld) N.V.T. 4,4 5,1 N.V.T. ppl/100m² 79% 

Wijkwinkelcentrum (groot) N.V.T. 4,8 5,7 N.V.T. ppl/100m² 81% 

Weekmarkt (1 kraam = 6m¹ + 1 ppl per 

standhouder) 
0,19 0,19 0,19 N.V.T. 

1 m¹ 

kraam 
85% 

Kringloopwinkel N.V.T. 1,2 1,8 2,2 ppl/100m² 89% 

Bruin-/witgoedwinkel 3,9 5,8 7,8 9,2 ppl/100m² 92% 

Woonwarenhuis/woonwinkel 1,2 1,6 1,8 1,9 ppl/100m² 91% 

Bouwmarkt N.V.T. 1,8 2,3 2,4 ppl/100m² 87% 

Tuincentrum (≥1.000m² buiten-/rand stedelijk 

gebied met aanverwante artikelen (dieren, kerst, 

etc) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groencentrum (kleine tuincentra bij 

hoveniersbedrijf, kwekerij, o.d., beperkt extra 

artikelen (gereedschap)) 

N.V.T. 2,2 2,5 2,8 ppl/100m² 89% 

Groothandel levensmiddelen (op bedrijventerrein)         ppl/100m² 80% 

Outletcentrum         ppl/100m² 94% 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ONDERWIJSINSTELLINGEN 

                                                            Gebied                                                                                     

Type ONDERWIJSINSTELLING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Basisonderwijs 0,7 0,7 0,7 0,7 per lokaal 0% 

Middelbaar onderwijs 3,7 4,5 4,9 4,9 per 100 leerlingen 11% 

ROC 4,7 5,4 5,8 5,9 per 100 leerlingen 7% 

Hogeschool (Iselinge) 9,3 10 10,7 10,9 per 100 leerlingen 72% 

Kinderdagverblijf 1 1,2 1,4 1,5 per 100m² BVO 0% 

Avondonderwijs 4,5 5,6 6,8 10,5 per 10 studenten 95% 
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Tabel 1.5: Parkeernormen zorg- / maatschappelijke instellingen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: ZORGINSTELLINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

                                           Gebied                                                                                     

Type ZORGVOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Huisartsenpost 2 2,4 2,9 3,2 1 behandelkamer 57% 

Apotheek 2,2 2,7 3,1 N.V.T. Apotheek 45% 

Fysiopraktijk 1,2 1,4 1,7 1,9 1 behandelkamer 57% 

Consultatiebureau (kinderen) 1,3 1,5 1,8 2,1 1 behandelkamer 50% 

Consultatiebureau (ouderen) 1,3 1,6 1,9 2,2 1 behandelkamer 38% 

Tandartsenpraktijk 1,5 1,9 2,3 2,6 1 behandelkamer 47% 

Gezondheidscentrum 1,5 1,8 2,1 2,4 1 behandelkamer 55% 

Ziekenhuis** 1,4 1,6 1,7 2 100 m² BVO 29% 

Crematorium N.V.T. N.V.T. 30,1 30,1 
gelijktijdige 

plechtigheid 
99% 

Begraafplaats N.V.T. N.V.T. 31,6 31,6 
gelijktijdige 

plechtigheid 
97% 

Penitentiaire inrichting 1,6 2,1 3,2 3,6 10 cellen 37% 

Religiegebouw (kerk/moskee) 0,1 0,1 0,1 N.V.T. zitplaats   

Verpleeg-/verzorgingshuis 0,6 0,6 0,6 N.V.T. wooneenheid 60% 

Ziekenhuis** : het betreft hier algemene kencijfers. Parkeerbehoefte verschilt per type zorginstelling. 

Specifieke kencijfers voor type ziekenhuizen (cf CBZ/COTG/NVTG): HTPP-Verkeer en Parkeren (info@htpp.nl) 

 

 

Tabel 1.6: Parkeernormen horeca 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: HORECA EN (VERBLIJFS)RECREATIE 

                                                                      Gebied                                                                                     

Type: HORECA / RECREATIE 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Camping N.V.T. N.V.T. N.V.T. 1,2 Standplaats 90% 

Bungalowpark (huisjescomplex) N.V.T. N.V.T. 1,7 2,1 bungalow 91% 

Hotel 1* 0,4 0,8 2,4 4,5 10 kamers 77% 

Hotel 2* 1,3 2,2 4 6,2 10 kamers 80% 

Hotel 3* 2,1 3,3 5 6,8 10 kamers 77% 

Hotel 4* 3,4 5,1 7,2 9 10 kamers 73% 

Hotel 5* 5,3 7,9 10,6 12,6 10 kamers 65% 

Café / bar / cafetaria 5 5 6 N.V.T. 100 m² BVO 90% 

Restaurant 9 9 13 N.V.T. 100 m² BVO 80% 

Discotheek 6,9 13,9 20,8 20,8 100 m² BVO 99% 

Evenementenhal/beurs-/ congresgebouw 5,5 6,5 8,5 N.V.T. 100 m² BVO 99% 

Fastfoodrestaurant # N.V.T. N.V.T. 2285 N.V.T. vestiging   

# Toelichting: Van deze functie zijn geen kencijfers bekend. Er is een globale kencijfers verkeersgeneratie bekend. 

Voor deze functie geldt het kencijfer "Restaurant" met norm tussen 11 en 15 plaatsen/100 m m² BVO 
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Tabel 1.7: Parkeernormen Sociaal-culturele voorzieningen 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: SOCIAAL-CULTURELE VOORZIENINGEN 

                                                                       Gebied                                          

Type VOORZIENING 

Cen-

trum 

Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 
Eenheid 

Aandeel 

bezoek 

Bibliotheek 0,4 0,7 1,1 1,3 100 m² BVO 97% 

Museum 0,6 0,8 1,1 N.V.T. 100 m² BVO 95% 

Bioscoop 3,2 8 11,2 13,7 100 m² BVO 94% 

Filmhuis/filmtheater 2,6 5,3 7,9 9,9 100 m² BVO 97% 

Schouwburg 7,4 8 9,8 12 100 m² BVO 87% 

Musicaltheater 2,9 3,4 4 5,1 100 m² BVO 86% 

Casino 5,7 6,1 6,5 8 100 m² BVO 86% 

Bowlingcentrum 1,6 2,3 2,8 2,8 100 m² BVO 89% 

Biljart-/snookercentrum 0,8 1,1 1,3 1,7 100 m² BVO 87% 

Dansstudio 1,6 3,9 5,5 7,4 100 m² BVO 93% 

Sportschool/fitnessstudio 1,4 3,4 4,8 6,5 100 m² BVO 87% 

Fitnesscentrum 1,7 4,5 6,3 7,4 100 m² BVO 90% 

Wellnesscentrum (thermen, kuur, beautycentrum) N.V.T. N.V.T. 8,8 10,3 100 m² BVO 99% 

Sauna / hammam 2,5 4,6 6,7 7,3 100 m² BVO 99% 

Sporthal 1,5 2,1 2,8 3,4 100 m² BVO 96% 

Squashhal 1,6 2,4 2,7 3,2 100 m² BVO 84% 

Sportzaal 1,1 1,9 2,7 3,2 100 m² BVO 94% 

Tennishal 0,3 0,4 0,5 0,5 100 m² BVO 87% 

Zwembad overdekt N.V.T. 10,7 11,5 13,3 m ² bad   

Zwembad openlucht N.V.T. 10,1 12,2 15,8 m ² bad 99% 

Zwemparadijs (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 12,5 N.V.T. 100 m² BVO   

Stadion (De Graafschap-Vijverberg) 0,15 0,15 0,15 N.V.T. zitplaats 99% 

Sportveld 20 20 20 20 hectare terrein 95% 

Kunstijsbaan (<400m) 1,2 1,5 1,8 2 100 m² BVO 98% 

Kunstijsbaan (400m) N.V.T. 2,2 2,5 2,7 100 m² BVO 98% 

Ski-snowboardhal (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. N.V.T. 5,7 N.V.T. 100 m² BVO   

Jachthaven 0,6 0,6 0,6 0,6 ligplaats   

Golfoefencentrum N.V.T. N.V.T. 51,1 56,2 centrum 93% 

Golfbaan (18 holes) N.V.T. N.V.T. 96 118,3 18 holes/60 ha. 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, gemiddeld/klein) 3,1 3,9 4,7 5,1 100 m² BVO 97% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, groot) 3,7 4,6 5,6 6,1 100 m² BVO 98% 

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal, zeer groot) 3,9 4,9 5,8 64 100 m² BVO 98% 

Kinderboerderij (verkeersgeneratie; forse marges) N.V.T. 18,8 22,5 N.V.T. boerderij   

Manege (forse marges) N.V.T. N.V.T. N.V.T. 0,4 box 90% 

Dierenpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Attractie-/pretpark 8 8 8 8 ha netto terrein 99% 

Volkstuintjes N.V.T. 1,2 1,3 1,4 10 tuintjes 100% 

Plantentuin (botanisch) N.V.T. 27,5 30,5 N.V.T. 
gemiddelde 

tuin 
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Bijlage B: Aanwezigheidscijfers 

                  Moment van de dag                                 

Functie 

werkdag-

ochtend 

werkdag-

middag 

werkdag-

avond 

koop-

avond 

werkdag-

nacht 

zaterdag-

middag 

zaterdag-

avond 

zondag-

middag 

Woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 

Detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0% 

Grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0% 

Supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0% 

Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

Sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 

Bioscoop/theater/podium/etc. 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Sociaal medisch (arts/ 

therapeut/consultatiebureau) 
100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 

Verpleeg-/verzorgingstehuis/-

flat/ aanleunwoning 
50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 

Ziekenhuis patiënten incl. 

bezoek 
60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60% 

Ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40% 

Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

W
o

n
in

g
e

n
 

Normen conform Rijksbouwbesluit 

Artikel 4.31. Aanwezigheid, 

bereikbaarheid en afmetingen 

          

          

          

          

W
e

rk
e

n
 

Kantoor (personeel) 1,7 1,2 1,2 0,7 100 m² BVO 

Kantoor met balie 5 5 5 5 Balie 

O
n

d
e

rw
ij

s 

Basisschool (leerlingen) 

<250 4,3       per 10 ll. 

250 - 500 5       per 10 ll. 

>500 6,2       per 10 ll. 

Basisschool (medewerkers) 0,4       per 10 ll. 

Middelbare school (leerlingen) 14       100 m² BVO 

Middelbare school (medewerkers) 0,6 0,5 0,4   100 m² BVO 

Crèche, Peuterspeelzaal/KDV 1,5 1,5 1,5   100 m² BVO 

ROC (leerlingen) 12       100 m² BVO 

ROC (medewerkers) 0,9       100 m² BVO 

W
in

k
e

le
n

 

Winkelcentrum 2,7 2,7 1,5   100 m² BVO 

Supermarkt 2,9 2,9 1,6   100 m² BVO 

Bouwmarkt 0,25 Maatwerk     100 m² BVO 

(Week)markt   Maatwerk Maatwerk       

Tuincentrum 0,4 Maatwerk   0,1 100 m² BVO 

H
o

re
ca

 

Fastfood-restaurant/afhaalcentra 29 29 10     

Eenvoudig restaurant/café 18 15 15   100 m² BVO 

Luxe restaurant 4 4 4   100 m² BVO 
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Bijlage C: Parkeernormen fiets (vervolg) 

Gemeente Doetinchem Verstedelijkingsgraad: MATIG 

Weergave: GEMIDDELDE PARKEERNORM 

Parkeernormen: Fiets 

Functies Centrum 
Schil/over-

loop 

Rest beb.  

kom 

Buiten-

gebied 

Grondslag voor 

norm 

Z
o

rg
 e

n
 m

a
a

ts
ch

. 
V

o
o

rz
. 

Apotheek (bezoekers) 7       Locatie 

Apotheek (medewerkers) 4       Locatie 

Gezondheidscentrum (bezoekers) 1,3       100 m² BVO 

Gezondheidscentrum (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Ziekenhuis (bezoekers) 0,5       100 m² BVO 

Ziekenhuis (medewerkers) 0,4       100 m² BVO 

Begraafplaats/crematorium 5       
Gelijktijdige 

plechtigheid 

Kerk/moskee 40 (maatwerk) 100 zitplaatsen 

S
p

o
rt

, 
cu

lt
u

u
r 

e
n

 o
n

ts
p

a
n

n
in

g
 

Bibliotheek 3       100 m² BVO 

Bioscoop 7,8 4,3 1,4   100 m² BVO 

Fitness 5 3,7 2   100 m² BVO 

Museum 0,9       100 m² BVO 

Sporthal 2,5 2,5 2,5   100 m² BVO 

Sportveld 61       ha netto terrein 

Sportzaal 4 4 4   100 m² BVO 

Evenementen 32       100 bezoekers 

Stadion (Vijverberg)   Maatwerk 100 zitplaatsen 

Theater / schouwburg 24 21 18   100 zitplaatsen 

Zwembad (overdekt) 28 28 28   100 m² Bassin 

Zwembad (openlucht) 20 20 20   100 m² Bassin 

O
V

 Busstation 42       halterende buslijn 

Bushalte 42 halte 

Carpoolplaats     0,8 0,8 autoppl 
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Bijlage D: Eisen aan het parkeeronderzoek 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kan ontheffing worden verleend op basis van parkeren op 

de openbare weg. De aanvrager dient voldoende onderzoek te doen voordat ontheffing kan worden 

verleend. De gemeente Doetinchem stelt de volgende eisen bij een parkeeronderzoek: 

 

• De binnenstad, het centrumgebied en de schil/overloopgebied dienen expliciet te worden 

meegerekend in het onderzoek, omdat in die gebieden de parkeer- en stallingbehoefte groot is. 

• Het onderzoeksgebied wordt vooraf met de afdelingen BuHa en FO vastgesteld. Het onderzoek 

wordt door een onafhankelijk adviesbureau dat aantoonbaar gespecialiseerd is in de werkvelden 

Verkeer en Parkeren uitgevoerd. De afdelingen FO en BuHa accorderen vooraf. 

• Afhankelijk van de functies worden tellingen uitgevoerd (parkeerbezetting c.q. parkeerduur) op een 

ochtend- , middag-, avond- c.q. nachtperiode. De afdelingen BuHa en FO stellen de exacte 

tijdstippen en perioden vast. 

• Uitkomsten van het parkeeronderzoek moeten in een onderzoeksrapport gepresenteerd worden. In 

relatie tot de vergunningaanvraag stelt de gemeente Doetinchem de volgende minimale eisen aan 

dergelijke rapporten: 

1. Inleiding met vraag-, probleem- en doelstelling. 

2. Situatie plangebied (locatie, ontwikkel-/bouwplan in relatie tot parkeereis, 

parkeermogelijkheden op eigen terrein en noodzakelijk aantal parkeerplaatsen in openbaar 

gebied). 

3. Werkwijze en resultaten van het parkeeronderzoek (onderzoeksgebied, sectie-indeling, 

weersomstandigheid, tijdstip onderzoek, weergaven in tabellen en grafieken, weergave per 

secties van de parkeerbehoefte (absoluut en %), parkeerduur en parkeernood (85% - 100% en 

>100%). 

4. Conclusie, synthese en aanbevelingen. 
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 Bijlage E: Bijzonder gemeentelijk belang 

 

 

 

 
Als er sprake is van een bijzonder gemeentelijk belang, dan kan het college besluiten af te zien van de plicht tot het 

realiseren van parkeervoorzieningen op eigen terrein of binnen de planontwikkeling. Het gaat hierbij in hoofzaak om 

vooral de volgende situaties: 

 

a. Stedenbouwkundig ongewenst: door de aanleg van benodigde parkeerplaatsen wordt de stedenbouwkundige 

structuur aangetast en is de ruimtelijke kwaliteit in het geding. Bijvoorbeeld: bij omzetten van bestaande 

bebouwing naar een commercieel te exploiteren privé-parkeerterrein is het ongewenst dat het erf wordt 

verhard/gebruikt voor parkeren.  

b. De parkeernormen leiden nooit tot problemen op het eigen terrein. De eis om het parkeren op eigen terrein 

op te lossen, leidt er vaak toe dat de volledige beschikbare grond rondom het gebouw ingezet wordt voor 

parkeren. Dat kan leiden tot ruimtelijk ongewenste situaties en aantasting van de woonkwaliteit. Bij de 

beoordeling van het bouwplan dient niet alleen voldaan te worden aan de parkeernorm, maar dient ook een 

afweging in ruimtelijke aanvaardbaarheid gemaakt te worden. De afdelingen BuHa en FO onderbouwen de 

afweging van de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Verder mag het ontwikkelplan niet zodanig overvragen dat het 

parkeren niet op eigen terrein is op te lossen. Het plan is dan te groot. Dit is ruimtelijk onaanvaardbaar. 

c. Wonen boven winkels, kantoren, horeca, detailhandel en commerciële functies: Als er een uitbreiding is van 

het aantal m2 bvo, dan gelden de parkeernormen. 

d. Tijdelijk Ander Gebruik: het wordt toegestaan dat er tijdelijk een andere functie in een pand of op 

braakliggende percelen wordt gevestigd (bijvoorbeeld parkeren op het Sportpark Zuid, Terrein Eimers, Action 

of tijdelijke huisvesting). Als de nieuwe parkeereis meer dan bijvoorbeeld 10 plaatsen afwijkt van de oude 

parkeereis, dan moet er worden bekeken of het mogelijk is om het initiatief door te laten gaan. De aanvrager 

moet dan een parkeeronderzoek verrichten naar een oplossing c.q. alternatief. Het tijdelijk ander gebruik kan 

alleen gedurende de periode dat het is toegestaan. Wordt de functie permanent, dan moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden en moet het initiatief voldoen aan de actuele parkeernorm 

e. Bij alle functies moet rekening worden gehouden met minder validen. Hiervoor gelden de actuele CROW-

richtlijnen en het Handboek Toegankelijkheid. 

 

 
 
 



 

 

Nota Parkeernormen auto- en fietsverkeer gemeente Doetinchem 
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 bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' vastgesteld 



Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.6 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
Parkeervisie 2017-2020 
 
 
Te besluiten om: 

1. Het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Doetinchem als verwoord in de Parkeervisie 
2017-2020 vast te stellen uitgaande van de volgende visiepunten: 
1.1 Doetinchem streeft naar een toekomstbestendig parkeerproduct  
1.2 Doetinchem stimuleert een vitale economie 
1.3 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
1.4 Doetinchem zet behoudend in op elektrische voertuigen 
1.5 Doetinchem gaat voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
1.6 Doetinchem denkt mee over beperken van overlast van geparkeerde vrachtwagens. 

2. Te kiezen voor de huidige reguleringsvariant met vier tariefzones. 

3. De Nota Parkeernormen vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de notitie waarin de businesscases parkeren zijn beschreven. 
 
Context 
Parkeerbeleid is een verantwoordelijkheid en een taak van de gemeente. In 2008 is het 
parkeerbeleid verwoord in een nota parkeerbeleid. Dit beleid is in 2012 bijgesteld. Het parkeren 
in Doetinchem bevindt zich in lastig vaarwater; parkeerinkomsten lopen terug en de 
parkeerdruk in het centrum neemt af. Deze trend is landelijk en heeft een bredere context van 
veranderend winkelgedrag en verminderd bezoek aan stadscentra. Dat maakt dat er een opgave 
is om het parkeerproduct toekomstbestendig te maken. Daarnaast wordt van de gemeente 
verwacht dat we parkeren optimaal inrichten en faciliteren voor de gebruikers. Er is een proces 
doorlopen om, binnen aanvaardbare financiële kaders, scenario’s uit te werken waarbij rekening 
gehouden is met de wensen van de ondernemers, bezoekers en bewoners. Verder is de 
parkeervisie gebaseerd op een parkeerdruk-meting zodat inzichtelijk is geworden hoe en waar 
feitelijk geparkeerd wordt. Ook komt hierbij de vraag aan de orde of er voldoende parkeer-
plaatsen zijn. De huidige nota Parkeernormen en parkeercompensatiefonds is vier jaar oud. 
De normen die hier zijn verwoord, zijn inmiddels achterhaald. De nieuwe Nota Parkeernormen 
bevat de meest recente parkeerkencijfers. Deze worden bij ruimtelijke ontwikkelingen 
toegepast. De normen betreffen zowel normen voor parkeerplaatsen als voor 
fietsstallingsplaatsen. 
Los van de parkeervisie ligt er een opdracht van de raad om een uitwerking te geven van de 
businesscase parkeren. Die uitwerking treft u hierbij aan.  
 
Beoogd effect 
Deze parkeervisie beoogt het verder verbeteren van de gastvrijheid van de gemeente 
Doetinchem. Bezoekers, bewoners en werkers van Doetinchem moeten voldoende 
parkeerplaatsen tot hun beschikking hebben. De parkeerplaatsen moeten goed vindbaar, 
bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarbij gaan we slimmer en efficiënter gebruikmaken van 
de bestaande parkeercapaciteit.  
Daarnaast wordt het parkeerproduct toekomstbestendig gemaakt en wordt ook duidelijk hoe 
het parkeerproduct organisatorisch wordt belegd. 
 
Argumenten 
1.1.1 Het parkeerproduct staat onder druk en het is noodzakelijk daar op bij te sturen 
Uit onderstaande grafieken blijkt dat, bij niet ingrijpen, de parkeerinkomsten achterblijven bij 
de begrootte prognoses. De grafiek ‘ontwikkeling parkeeruitgaven’ gaat uit van de 
oorspronkelijke begroting van het parkeerproduct. Gezien de daling van inkomsten is het 
noodzakelijk de parkeeruitgaven kritisch tegen het licht te houden.  
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Bij niet ingrijpen op de structurele lasten en de exploitatie is de in 2015 afgesproken taakstelling 
van tweemaal € 150.000,-- structureel (jaarschijven 2017 en 2018) ten behoeve van de algemene 
reserve niet op te brengen.  
Om toch aan die taakstelling te kunnen voldoen, is een sanering noodzakelijk. Dit wordt op 
twee manieren opgelost: 
- De aanleg van het Bruisend Stadsplein en de kruising Varkensweide zijn deels betaald uit het 

parkeerproduct. Door het aanleggen van het Bruisend Stadsplein kon de warenmarkt 
verplaatst worden naar de voorzijde van het stadhuis. Dit leverde meer parkeergelegenheid 
op het parkeerterrein aan de achterzijde. De kruising Europaweg - Varkensweide is 
aangepast in verband met het beoogde parkeerdek op de Varkensweide. De kapitaallasten 
ad € 172.000 drukken nu nog altijd op het parkeerproduct. Dit terwijl deze investeringen 
nauwelijks bijdragen aan het parkeerproduct. Deze kapitaallasten rekenen we daarom toe 
aan de algemene middelen. 

- Daarnaast worden maatregelen genomen in de exploitatie van het parkeerproduct (de 
bedrijfs-voering). O.a. door het slim inzetten van het wijkbedrijf, het stopzetten van 
investeringen en verlagen van inhuurkosten besparen we structureel € 300.000. Op die 
manier lost het Parkeerproduct op eigen kracht afgesproken afdrachten op. 

 
Ondanks alle maatregelen om te besparen op de uitgaven voorzien we dat de inkomsten de 
komende jaren verder dalen. Naast de beïnvloedbare exploitatiekosten zijn er de kapitaallasten 
uit eerder gedane investeringen, zoals de Amphiongarage. Deze kapitaallasten zijn alleen te 
beïnvloeden door in één of andere vorm extra af te boeken op deze investeringen. Nu het 
parkeerproduct zijn taakstelling aan de algemene middelen zal voldoen, is het gewenst om met 
ingang van 2018 € 300.000 structureel te besteden om de investeringslasten van bijvoorbeeld de 
Amphiongarage versneld te verlagen. Daarmee verlagen we de kapitaallasten en wordt de 
waarde van de investering naar een reëel niveau gebracht. Met deze maatregelen beogen we 
een langjarige oplossingsrichting voor het parkeerproduct te bereiken. Deze maatregelen 
worden betrokken bij de voorjaarsnota 2017. Bij honorering onderzoeken wij wat de financieel-
technische mogelijkheden hiertoe zijn binnen de wettelijke kaders. In de programmabegroting 
2018 leggen wij deze nader uitgewerkte voorstellen dan ter besluitvorming aan u voor. 
 
1.2.1 Goed parkeerbeleid draagt bij aan een vitale stedelijke economie 
Met deze parkeervisie bereiken we dat bewoners, bezoekers en werkenden in Doetinchem 
gemakkelijk een parkeerplaats kunnen vinden. Dit betekent dat er voldoende parkeercapaciteit 
is om deze doelgroepen te faciliteren. Het autogebruik wordt niet ontmoedigd door een gebrek 
aan parkeercapaciteit of moeilijk bereikbare parkeerplaatsen. De gastvrijheid geldt ook voor 
gehandicapten. De gemeente zorgt voor goed gesitueerde parkeervoorzieningen voor hen.  
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Om de verblijftijd in de binnenstad te vergroten, zal tariefdifferentiatie toegepast worden. De 
omvang, de ‘strengheid’ en kwaliteit van handhaven sluiten aan bij alle ambities. Servicegericht 
handhaven staat centraal, in plaats van streng repressief handhaven. 
 
1.3.1 Goed parkeerbeleid draagt bij aan kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
Uit parkeeronderzoek blijkt dat er in en nabij het centrum voldoende aanbod is aan 
parkeerplaatsen. Dat inzicht is van belang bij komende ruimtelijke ontwikkelingen In de 
parkeervisie geldt als uitgangspunt dat we streven naar een optimale parkeerbalans. Een van de 
consequenties is dat in woongebieden rondom het centrum met een duidelijke woonfunctie de 
functie wonen en leefbaarheid prevaleert. Parkeerders met bestemming centrum zijn hier niet 
op hun plek. 
 
1.4.1 De parkeervisie anticipeert op het gebruik van elektrische voertuigen 
In de parkeervisie onderstrepen we het belang van het volgen van de ontwikkelingen met 
betrekking tot elektrische voertuigen en bijbehorende oplaadpunten. Als gemeente vervullen 
we daarin geen trekkersrol voor de stimulering ervan. De gemeente laat de realisering van de 
laadpalen en het verzoek parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen en 
deelauto’s over aan de markt. De gemeente richt zich vooral op eventuele verbetering en 
uitbreiding van de laadvoorzieningen op openbare parkeerterreinen/garages. 
 
1.5.1 De parkeervisie doet aanbevelingen voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
In de parkeervisie wordt het belang onderstreept van de vindbaarheid van de 
parkeervoorzieningen en de onderlinge routering. Dit om de parkeerdruk in en om het centrum 
zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen over de aanwezige parkeervoorzieningen. 
 
1.6.1 De parkeervisie draagt er toe bij dat overlast van geparkeerde vrachtwagen wordt beperkt. 
Rondom geparkeerde vrachtwagens verrommelt de omgeving snel. Er is een gebrek aan goede 
tijdelijke parkeervoorzieningen met bijbehorende (sanitaire) voorzieningen. Bedrijven vragen 
om een duurzame oplossing. Met deze visie beogen we dat het parkeren op bedrijventerreinen 
beter wordt gereguleerd. 
 
2.1 Het huidige systeem van parkeerregulering is overzichtelijk 
Op dit moment is de binnenstad verdeeld in vier tariefzones (€ 1,20, € 1,50, € 1,80 en € 2,40). Dit 
is exclusief het gratis parkeren op het Sturkoterrein en de blauwe zone op een deel van het 
Sturkoterrein en het Surinameplein. De bewoners van de binnenstad hebben de mogelijkheid 
een vergunning te kopen voor een parkeerzone met daarbij een uitwijkzone.  
 
2.2 Voorgestelde tariefstructuur sluit goed aan bij inventarisatie van de meningen onder 
bewoners, ondernemers en gemeenteraad hoe het parkeren gereguleerd kan worden 
In het traject van totstandkoming van de parkeervisie is gesproken met verschillende 
belanghebbenden. Ook is in een informatieve raadsvergadering uw mening gepolst. Aan u zijn 
acht scenario’s voorgelegd hoe het parkeren gereguleerd kan worden. Een aantal scenario’s viel 
af vanwege te weinig draagvlak: invoeren gratis parkeren, invoeren blauwe zone, het 
introduceren van het principe van verevening en dubbelgebruik van vergunninghouderplaatsen. 
Ook bleek dat de koopzondag in de huidige vorm wordt gewaardeerd. In zijn algemeenheid 
bleek er weinig draagvlak of noodzaak voor radicale veranderingen. Ook het financiële aspect 
speelde daarin een rol. 
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2.3 De voorgestelde tariefstructuur heeft financieel aanvaardbare consequenties. 
Uit onderstaand overzicht blijkt welke financiële consequenties de verschillende scenario’s 
hebben. De drie scenario’s met het gunstigste financiële perspectief kunnen niet rekenen op 
voldoende draagvlak. Alle andere scenario’s zijn financieel ongunstiger ten opzichte van de 
huidige situatie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de hoogte van parkeertarieven van geringe 
invloed is op bezoekersaantallen. Er is dus ook geen noodzaak om op basis daarvan 
tariefaanpassingen door te voeren. Onderdeel van de huidige tariefstructuur is ook het hanteren 
van een dagkaart van € 4-. Deze wordt op dit moment door bezoekers gewaardeerd.  
 

Maatregel Kosten/opbrengsten 

Reduceren naar 3 tariefzones -/- € 146.000,-- per jaar 

Dubbelgebruik van vergunninghouderplaatsen + € 25000,-- per jaar 

Verevening (9.00-21.00 uur betaald parkeren) -/- € 4.000,-- per jaar 

Koopzondag betaald maken + € 8.000,-- per zondag 

Gratis parkeren invoeren -/- € 2.350.000,-- per jaar 

Blauwe zone invoeren -/- € 1.950.000,-- per jaar 

Tarieven verlagen -20 % -/- € 467.000,-- per jaar 

 
3.1 De parkeernormen bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn verouderd en behoeven aanpassing 
De huidige nota Parkeernormen en parkeercompensatiefonds is vier jaar oud. De normen die 
hier zijn verwoord, zijn achterhaald. De nieuwe Nota Parkeernormen bevat de meest recente 
parkeernormen. Deze worden bij ruimtelijke ontwikkelingen toegepast. De normen betreffen 
zowel normen voor parkeerplaatsen als voor fietsstallingsplaatsen. Door deze nu vast te stellen, 
wordt helderheid gegeven. 
 
3.2 Het huidige parkeercompensatiefonds biedt initiatiefnemers die niet aan parkeren op eigen 
terrein kunnen voorzien toch de mogelijkheid om tot realisatie te komen 
Onderdeel van het vaststellen van de Parkeernormen is het parkeercompensatiefonds. 
Initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan de parkeereisen kunnen hierin een bedrag storten 
zodat parkeren in het openbaar gebied gerealiseerd kan worden. Enerzijds stimuleert dit 
ontwikkelingen, anderzijds stimuleert het initiatiefnemers na te denken over het invullen van de 
eigen parkeerbehoefte. 
 
4.1 Coöperatie Parkeerservice is op dit moment geen optie, 
U hebt in 2015 opdracht gegeven om twee businesscases uit te werken hoe het parkeren 
georganiseerd kan worden. Daarbij waren twee opties aan de orde: 
- lidmaatschap bij de coöperatie Parkeerservice 
- samenwerking met centrumondernemers. 
De optie coöperatie Parkeerservice blijkt problematisch. Zij biedt voor enkele producten wel 
mogelijkheden maar deze organisatie zit momenteel in een transitieperiode. Zij kiest ervoor nu 
te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan hun bestaande klanten. Het is daarom 
niet mogelijk om op dit moment met hen in zee te gaan. Wellicht dat in een later stadium deze 
optie nog kan worden overwogen.  
 
4.2 Samenwerken met centrumondernemers biedt mogelijkheden, mede in relatie tot het 
aanvalsplan binnenstad 
Ondernemers hebben aangegeven graag mee te werken en meebeslissen om de belevings-
waarde van het centrum te vergroten. Risicodragend investeren door de binnenstad-
ondernemers blijkt echter niet haalbaar. In deze optie zouden de gemeente, Buha BV en de 
ondernemers daarom een convenant opstellen. Hierin worden dan afspraken vastgelegd over 
het meedenken, meedoen en mee-investeren in parkeeraangelegenheden.  
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De uiteindelijke insteek is dat een deel van de parkeeropbrengsten worden gestort in een fonds 
‘uitvoeringagenda Binnenstad’. Door deze drie instrumenten te combineren, ontstaat een 
vliegwiel waardoor de gemeente en ondernemers gestimuleerd worden elkaar te versterken. 
Dit fonds is gevoed door ‘uitvoeringsagenda Binnenstad’ met een bedrag van € 30.000,-. 
 
Kanttekeningen 
1.1.1 Een financiële herijking trekt een wissel op de gemeentebegroting  
Financiële consequenties zijn groot en moeten bekeken worden in het licht van de totale 
gemeentelijke financiën.  
 
1.1.4 Gemeente zou ook ambitieuzer kunnen inzetten op stimuleren van elektrische voertuigen. 
Wij gaan hierbij uit van marktwerking en zien het stimuleren van gebruik elektrische voertuigen 
niet als een lokale opgave.  
 
4.1 Door achterblijvende parkeerinkomsten is er weinig financiële ruimte vanuit het product 
parkeren om middelen toe te voegen voor activiteiten in het centrum. 
De samenwerking zal zich daarom de komende tijd toespitsen op een intensieve samenwerking 
tussen de gemeente, Buha BV en de binnenstadondernemers. De middelen om een 
vliegwieleffect te bereiken zijn beperkt.  
 
Financiën 
De consequenties van dit voorstel worden betrokken bij de voorjaarsnota 2017 en gaan uit van 
een structurele aanmelding van € 472.000,-. 
 
Vervolg 
Op basis van deze parkeervisie vindt verder implementatie plaats. Financiële consequenties 
worden betrokken bij de voorjaarsnota 2017 en begroting 2018. 
 
Bijlagen 
1. Parkeervisie 2017-2020 
2.  Nota Parkeernormen  
3. Memo Financiën en parkeren 
4.  Businesscases Parkeren 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Parkeervisie 2017-2020; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

1. Het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Doetinchem als verwoord in de Parkeervisie 
2017-2020 vast te stellen uitgaande van de volgende visiepunten: 
1.1 Doetinchem streeft naar een toekomstbestendig parkeerproduct  
1.2 Doetinchem stimuleert een vitale economie 
1.3 Doetinchem ziet parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen 
1.4 Doetinchem zet behoudend in op elektrische voertuigen 
1.5 Doetinchem gaat voor een duidelijke en eenduidige uitstraling 
1.6 Doetinchem denkt mee over beperken van overlast van geparkeerde vrachtwagens. 

2. Te kiezen voor de huidige reguleringsvariant met vier tariefzones. 

3. De Nota Parkeernormen vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de notitie waarin de businesscases parkeren zijn beschreven. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Reikwijdte

Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' heeft betrekking op de in Bijlage 1 van 
de regels opgenomen bestemmingsplannen.
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Artikel 2  Begrippen

2.1  plan

het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' met identificatienummer 
NL.IMRO.0222.R70B016A-0002 van de gemeente Doetinchem;

2.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Parkeren

Aan de algemene regels van het bestemmingsplan wordt de onderstaande parkeerregeling 
toegevoegd. Als het bestemmingsplan al een parkeerregeling bevat, dan wordt deze vervangen 
door de volgende regeling:

Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden 
voldaan aan de parkeernormen in de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem', 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017, met dien verstande dat wanneer deze 
parkeerregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die 
wijziging.
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Hoofdstuk 3  Overgangs- en slotregels

Artikel 4  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering 
d.d. 1 november 2018

de griffier,      de voorzitter,
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Reikwijdte Parapluherziening Parkeren - 2018

Reikwijdte Parapluherziening Parkeren - 2018

bestemmingsplan datum vaststelling

Bedrijventerrein Verheulsweide 2008 01-10-2009

Bezelhorst/IJkenberg 2007 - 1e Wijziging (Themansstraat 46) 23-10-2012

Bezelhorstweg 31C - 2014 25-09-2014

Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord) 17-12-2015

Binnenstad en De Veentjes - 2012 30-05-2013

Bosstraat 50 - 2011 04-04-2012

Brandweerkazerne - 2012 04-10-2012

Buitengebied - 2012 29-10-2015

De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 10-11-2016

De Pas 2010 28-04-2011

De Pas 2010 - herstelregeling bestaande maten 28-11-2013

Dichteren - 2012 06-12-2012

Dichteren uitwerkingsplan Kilderseweg 13-04-1999

Europaweg Varkensweide 2012 28-11-2013

Gaanderen - 2017 06-07-2017

Haareweg Kruisbergseweg - 2010 02-02-2012

Hamburgerbroek - Intermecoterrein 2010 26-05-2011

Hamburgerbroek - Iseldoks 2, 2011 24-09-2015

Hamburgerbroek 2000, fase 2 13-02-2003

Happert en Kruisberg - 2012 30-05-2013

Heideslag 2009 04-02-2010

Heideslag 2009 1e uitwerking en wijziging 20-08-2013

Het Loo 2007 19-03-2009

Het Loo 2007 gedeeltelijke herziening Bedrijf - Garage 06-01-2011

Het Loo 2007 gedeeltelijke herziening Woongebied 02-02-2012

Keppelseweg 29 Wehl - 2011 02-02-2012

Koksgoedweg bij 1 - 2011 15-09-2011

Langerak 2008 25-03-2010

Motketel 2011 08-12-2011

Nieuw Wehl 2008 02-07-2009

Nieuwestraat 6 Wehl - 2014 17-07-2014
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Norman Belvealstraat 2009 06-01-2011

Norman Belvealstraat 2009, 1e herziening (Verbod dak- en 
thuislozenvoorziening)

17-07-2014

Oosseld en Wijnbergen - 2013 27-06-2013

Oostelijke Randweg 2009 06-01-2011

Opstelspoor station Doetinchem - 2014 17-12-2015

Oude Wehlseweg 15 - 2014 25-09-2014

Overstegen 1998 20-01-2000

Prins Alexanderstraat 122 - 2012 07-03-2013

RBT 2009, gedeeltelijke herziening externe veiligheid 23-02-2012

Ringweg 4 en 4a - 2016 22-12-2016

Rozengaardseveld 2004 15-12-2005

Rozengaardseveld 2004 1e wijziging (Tollensstraat 18-24) 09-10-2012

Saronix e.o. - 2012 06-12-2012

Saronixterrein e.o. - 2012 1e herziening (Verbod dak- en 
thuislozenvoorziening)

17-07-2014

Schöneveld 2003 16-09-2004

Spoorverdubbeling Wehl 2013 17-07-2014

Sport- en recreatiepark De Bezelhorst 2008 12-02-2009

SPORTPARK ZUID 1970 13-08-1970

Sportpark Zuid Sportweg - 2011 14-06-2012

Sportweg - 2015 17-12-2015

Torenallee 2008 01-10-2009

Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1963 14-05-1964

Verheulsweide - Vredesteinterrein 2010 17-11-2011

Verheulsweide - Vredesteinterrein 2010 - 1e herziening 
(Verbod dak- en thuislozenvoorziening)

17-07-2014

Verheulsweide revitalisering 4 percelen - 2012 26-09-2013

Vijverberg - Rekhemseweg 21-12-2006

Vijverberg Zuid - 2015 17-12-2015

Wehl 2008 04-02-2010

Wehl 2008 Didamseweg 30 26-09-2013

Wehl 2008, 1e wijziging (Stationsstraat 30-30a) 17-03-2015

Wijnbergseweg 174 - 2014 30-04-2015

Wijnbergseweg 40 - 2015 26-11-2015

Willem Rodalaan 2011  +  Willem Rodalaan 2011 
gedeeltelijke herziening

02-02-2012
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woonwijk De Huet 2008 18-12-2008

Woonwijk De Huet 2008 - 1e wijziging (Belderstraat 16) 22-12-2015

Zaagmolenpad - 2013 26-03-2014

Ziekenhuis - 2017 27-09-2018
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