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Samenvatting 
 
Deze verkenning gaat over het parkeerbeleid in Deventer. Het doel van deze notitie is het formuleren 
van de probleemanalyse en een eerste verkenning van de oplossingsrichtingen. 
 
Probleemanalyse 
Parkeerbalans binnenstad huidige situatie 
In het bereikbaarheidsconclaaf is een eerste grove parkeeranalyse voor de binnenstad van Deventer 
uitgevoerd. Recent parkeeronderzoek is een uitwerking hiervan en geeft gedetailleerdere resultaten.  
 
In lijn met het bereikbaarheidsconclaaf blijkt dat er in de huidige situatie voldoende restcapaciteit is in 
de binnenstad. De restcapaciteit van de parkeerplaatsen zonder vergunningparkeren ligt tussen de 30 
en 40%, afhankelijk van welke terreinen wel of niet meegeteld worden.  
 
Er is echter sprake van een scheve verdeling, de buurt omschreven als centrum heeft een 
bezettingsgraad van 86% op de zaterdagmiddag. Op de Worp is de bezettingsgraad 100%. Aan de 
westkant van de binnenstad (Singels) is de bezettingsgraad echter maar 63%. 
 
De bezettingsgraden van het vergunningparkeren liggen over het algemeen hoger. 
Vergunninghouders hebben ook nog de flexibiliteit dat ze kunnen parkeren op de betaalde 
parkeerplaatsen, iets waar veel gebruik van wordt gemaakt.  
 
Parkeersituatie binnenstad toekomstige situatie 
Uitgaande van de ontwikkelingen en ambities (o.a. autovrije pleinen) zal er de komende jaren een 
extra parkeerbehoefte van circa 650 parkeerplaatsen ontstaan. Deze parkeerbehoefte wordt 
veroorzaakt door een afname van de capaciteit (o.a. pleinen autovrij), een toename van de vraag (o.a. 
voltooiing Boreel) en een toename van de capaciteit (o.a. De Worp).  
 
Parkeersituatie schilwijken 
De parkeerdruk in de wijken rondom het centrum neemt toe. De gedachte is om de regulering in de 
schilwijken uit te breiden en de “schil” als het ware te volmaken. Echter de kaders voor het invoeren 
van een parkeerregime in de schilwijken ontbreken op dit moment. Wanneer en hoe wordt een 
parkeerregime ingevoerd en hoe ziet dat regime er dan uit?  
 
Tarifering 
Er zijn verschillende insstrumenten om het parkeren te reguleren. Een daarvan is de tarifering. Begin 
dit jaar is het Meerjaren Perspectief Parkeren vastgesteld. In dit MPP zijn de (investerings)ambities 
rondom parkeren meegenomen. Doorrekening van de parkeerexploitatie laat zien dat zonder extra 
tariefstijgingen boven de inflatie de reserve parkeren in de komende jaren negatief wordt. In het MPP 
heeft de raad besloten alternatieve tariefmaatregelen te willen onderzoeken. 
 
Een ander instrument om het parkeren te regelen is het vaststellen van een parkeereis bij 
ontwikkelingen. In de huidige situatie gebeurt dit via de Bouwverordening. Er spelen twee 
vraagstukken met betrekking tot deze verordeningen: 
 

1. In de toekomst vervallen mogelijk de stedenbouwkundige bepalingen van de 
bouwverordening, waaronder de parkeerbepaling. Er moet dus een ander instrument voor in 
de plaats komen.  

2. Het tweede vraagstuk betreft de systematiek. In het verleden zijn gewenste ontwikkelingen 
vastgelopen, omdat deze ontwikkelingen niet aan de parkeereis konden voldoen of omdat de 
afkoopsom te hoog was. De opgave is om een eenduidig parkeerbeleid te ontwikkelen, dat 
zowel tegemoet komt aan de parkeerbehoefte in de stad als anticipeert op de (gewenste) 
ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen van de stad.  

 
 
Verkenning van de oplossingsrichtingen 
Deze notitie is een verkenning van de oplossingsrichtingen, door een verkenning worden de kansen 
maar ook de mogelijke beperkingen van de oplossing inzichtelijk. Een eerste verkenning van de 
oplossringrichtingen helpt ook in gesprekken met de raad en belanghebbenden. 
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Parkeeroplossingen in de binnenstad 

De oplossingsrichting zal een combinatie zijn van bestaande terreinen en garages beter benutten, het 
bouwen van parkeervoorzieningen (o.a. Sluiskwartiergarage) en variaties in de huidige beprijzing. Het 
parkeerbeleidsplan zal hierin keuzes moeten maken en ook ingaan op de weg ernaar toe, een 
zogenaamde fasering. 
 
Parkeren en regulering in de schilwijken 
Het idee is om in het parkeerbeleidsplan een soort “gereedschapskist” op te nemen, waarmee burgers 
zelf het eerste initiatief kunnen nemen. Bij voldoende initieel draagvlak en een hoge parkeerdruk in de 
wijk, is de gemeente vervolgens aan zet om het regime in te voeren. Deze notitie verkent vervolgens 
welk regimes mogelijk zijn. Het parkeerbeleidsplan zal een combinatie van vergunningparkeren en 
betaald parkeren verder uitwerken.  
 
Alternatieve tariefmaatregelen 
Deze verkenning gaat in op alternatieven voor tarieven van parkeren. Hierbij wordt de tariefstijging per 
kaartsoort (vergunning/ abonnement/ kortparkeren (=losse tarieven) gevarieerd: 

 Losse tarieven (straat en garage) ten opzichte van vergunningen/ abonnementen; 

 Losse tarieven op straat versus in de garage; 

 Vergunningen ten opzichte van abonnementen; 

 Bewonersvergunningen/ abonnementen ten opzichte van bedrijvenvergunningen/ 
abonnementen. 

 
Parkeernormensystematiek 
Er moet dus een ander instrument voor de bouwverordening in de plaats komen. De mogelijheden zijn 
verkend en op dit moment ligt het meest voor de hand te kiezen voor een Nota Parkeernomen. 
Tijdelijk kan dan via de bouwverordening naar de Nota verwezen worden. Bij wijziging van de 
bouwverordening kan er bijvoorbeeld in bestemmingsplannen naar de nota verwezen worden.  
 
Het tweede vraagstuk betrof de systematiek. Deze notitie verkent de mogelijkheden om het huidige 
beleid te versoepelen. Hierbij wordt o.a. ingegaan op het stimuleren van kleine ontwikkelingen door 
het instellen van een drempelwaarde en een specifieke regeling voor de binnenstad. De systematiek 
zal vervolgens vertaald worden in de hierboven genoemde Nota Parkeernormen 
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INLEIDING 

1. Doelstelling verkenning 

Het plan van aanpak parkeerbeleidsplan is in februari 2012 vastgesteld door B&W en vervolgens ter 
informatie aan de raad aangeboden. Deze verkenning is een tussenproduct van de 
beleidsontwikkelingsfase.  
 
Het doel van deze notitie is het neerzetten van een scherpe probleemanalyse en een eerste 
verkenning van de oplossingsrichtingen. Deze notitie wordt besproken in de politieke markt, zodat de 
raad een richtinggevend advies kan geven over de hoofdlijnen van het parkeerbeleidsplan. 
  
Deze verkenning is ook de basis voor gesprekken met belanghebbenden. 

2. Inhoud verkenning 

Overeenstemming over het probleem is de basis voor een goede oplossing. De verkenning begint dan 
ook met een probleemanalyse. Hierbij wordt eerst de parkeersituatie in de binnenstad in de huidige 
situatie beschreven. Vervolgens worden de ambities vertaald in een toekomstige parkeersituatie. Het 
betaald parkeren in de binnenstad heeft echter ook een effect op de wijken eromheen. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 4, de schilwijken. 
 
Het parkeerbeleidsplan zal de koers uitzetten om de verdeling van de parkeerplaatsen, zoals 
beschreven in hoofdstuk 3 en 4,  zo goed mogelijk te reguleren en overlast te voorkomen. Hiervoor 
zijn verschillende instrumenten voorhanden. Ook hierin moeten keuzes gemaakt worden. Deze 
verkenning gaat specifiek in op de instrumenten tarifering en de parkeernormensystematiek. 
 
 
Het tweede deel bestaat uit een verkenning van de oplossingsrichtingen. Hierbij wordt dezelfde 
indeling als bij de probleemanalyse gehanteerd. Oftewel eerst wordt gekeken naar de parkeersituatie 
in de binnenstad en de schilwijken, vervolgens komen de instrumenten tarifering en 
parkeernormensystematiek aan bod.  
 
De laatste hoofdstukken gaan in op de verdere planning, inclusief de communicatiemomenten. 

PROBLEEMANALYSE 

3. Parkeerbalans binnenstad 

3.1 Inleiding 
In het kader van het bereikbaarheidsconclaaf is een eerste “kort door de bocht” parkeeranalyse 
uitgevoerd. Als vervolg hierop heeft in maart 2012 een uitgebreide parkeermonitor plaatsgevonden. 
Op zeven telmomenten is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de binnenstad bepaald

1
.  

 
De Worp, P&R terrein en Beestenmarkt (inclusief garage) zijn ook meegenomen in het onderzoek, zie 
voor kaartje figuur 1 op de volgende bladzijde. Bij het onderzoek is o.a. onderscheid gemaakt naar 
betaald parkeerplaatsen op straat, gratis parkeren, parkeergarages en vergunningparkeren.  
 
De bezettingsgraad is het aantal geparkeerde auto’s gedeeld door het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen. Opgemerkt dient te worden dat op piekmomenten een zekere leegstand noodzakelijk 
is voor een goede doorstoom van het verkeer. Het gaat hier om circa 10-15% van de parkeercapaciteit 
op piekmomenten. Voor een woonstraat wordt over het algemeen een hogere bezettingsgraad 
geaccepteerd. 
 

                                                      
1
 Bij ontbreken van gegevens zijn deze o.a. van de beheerders van de garages ontvangen of van andere bronnen (internet) 

afgeleid. 
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Figuur 1: Overzicht binnenstad inclusief parkeergarages. 

 
In het onderzoek zijn buurten 00 (Centrum), 01 (Bergkwartier), 02 (Noordenbergkwartier), 03 
(Noorderbergsingel), 04 (Singels) en 05 (Raambuurt) meegenomen. Tevens is een deel van de 
buurten 09 (De Hoven), 23 (Oosterstraat), 60 (Hoornwerk) en 61 (Knutteldorp) meegenomen. Het 
complete bezettingsgraadonderzoek is beschikbaar via het kennisnet van de gemeente Deventer 
(kennisnet.deventer.nl). 
 

3.2 Huidige situatie 
Bezettingsgraad 
In de binnenstad zijn ruim 1000 betaalde parkeerplaatsen op straat aanwezig en circa 2400 
parkeerplaatsen in de garages. Daarnaast zijn er nog ruim 100 gratis parkeerplaatsen op de Worp en 
zijn er bijna 1000 vergunningparkeerplaatsen.  
 
Onderstaande tabel laat de verdeling over de verschillende telmomenten per type parkeerplaats zien. 
 
Type parkeren Di 9:00-10:30 Di 14:00-15:30 Di 19:00-20:30 Do 5:30-7:00 Do 19:00 - 20:30 Za 10:30 - 12:00 Za 14:00 - 15:30

Betaald parkeren 52% 52% 50% 34% 55% 45% 59%

Vergunning parkeren 64% 63% 72% 81% 76% 64% 66%

Gratis parkeren Worp 78% 32% 42% 25% 62% 98% 100%

Garages 30% 39% 28% 13% 51% 52% 58%

Tabel 1: bezettingsgraad per telmoment per type parkeerplaats 

 
De monitor laat zien dat voor alle parkeerplaatsen samen de piek ligt op zaterdagmiddag (telling is 
uitgevoerd tussen 14:00 en 15:30).  
 
Als we de parkeerplekken specifiek voor vergunninghouders buiten beschouwing laten, zien we dat de 
bezettingsgraad 60% is. Hierbij zijn ook de verderop gelegen terreinen, zoals de Beestenmarkt, 
(inclusief garage), achterdek van de Leeuwenbrug en P&R meegerekend. Zonder deze terreinen is er 
sprake van een bezettingsgraad van 67%. Ervan uitgaande dat een bepaalde restcapaciteit (10-15%) 
noodzakelijk is voor een goede doorstroming van het verkeer, is de conclusie dat er op dit moment 
voldoende parkeergelegenheid is tijdens de piek. Echter ook de restcapaciteit van de nu nog matig 

1. Noorderbergpoortgarage 
2. Centrumgarage 
3. Leeuwenbruggarage 
4. Beestenmarktgarage 
5. P&R terrein 
6. Boreelgarage 
7. Wilhelminabruggarage 
 

3 
2 

1 
4 

5 

6 

7 
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bezette Boreelgarage is hierin meegenomen. Deze parkeergarage zal echter beter bezet zijn na 
realisatie van de ontwikkelingen bij Boreel en Houtmarkt.  
 
Verdeling over de binnenstad 
Het aantal bezette parkeerplaatsen is niet gelijkmatig verdeeld over de binnenstad. Bij het onderzoek 
is de bestaande buurtindeling gehanteerd. Van de parkeerplaatsen (exclusief vergunningparkeren) is 
de bezettingsgraad op zaterdagmiddag het hoogst in het centrum.  
 
Locaties in het centrum die op zaterdagmiddag boven de 85% zitten zijn: Zandpoort en Brink, Grote 
Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en Smedenstraat. De Worp kent een bezetting van 100% op 
zaterdagmiddag. 
 
In de omliggende buurten van het centrum is de bezettingsgraad veel lager op de zaterdagmiddag. Zo 
is de bezettingsgraad rond de Singels slechts 63%, in deze buurt ligt de meerderheid van het aantal 
parkeerplaatsen. Onderstaande tabel laat bezettingsgraad per buurt zien van de betaalde 
parkeerplaatsen inclusief garages en de Worp, per telmoment.  
 
Buurt Di 9:00-10:30 Di 14:00-15:30 Di 19:00-20:30 Do 5:30-7:00 Do 19:00 - 20:30 Za 10:30 - 12:00 Za 14:00 - 15:30 # pp 

Centrum 75% 73% 86% 60% 92% 78% 86% 280

Bergkwartier 9% 13% 25% 16% 91% 50% 63% 329

Noordenbergkwartier 88% 75% 100% 100% 100% 88% 63% 8

Noordenbergsingel 57% 69% 47% 41% 44% 36% 53% 88

Singels 39% 44% 27% 15% 49% 54% 63% 2168

Raambuurt 11% 4% 18% 17% 15% 13% 28% 94

Hoven, Oosterstraat, Knutteldorp

Beestenmarkt en H. Rij en P&R 26% 42% 54% 11% 21% 15% 15% 412

Pothoofd 13% 21% 83% 65% 35% 50% 63% 24

De Worp 78% 32% 42% 25% 62% 98% 100% 114

Tabel 2: Betaald parkeren per telmoment per buurt 
Opmerking bij tabel: Bergkwartier = Bokkingshang plus Wilhelminabruggarage, Noordenbergkwartier = Muggeplein, Singels = 
o.a. Verzetslaan en stationsomgeving en de Boreel garage, Centrumgarage, Noorderbergpoortgarage en Leeuwenbruggarage, 
Raambuurt = Sluisstraat 

 
Vergunninghouders 
De uitgevoerde telling laat ook zien dat ruim 200 van de ruim 1000 betaalde parkeerplaatsen op straat 
bezet worden door vergunninghouders op de zaterdagmiddag.  
 
Het maatgevende moment voor de specifieke vergunninghoudersparkeerplaatsen ligt in de ochtend 
(telmoment is donderdagochtend 5:30 – 7:00), er is dan sprake van een bezettingsgraad van 81%. Dit 
tijdstip is logisch omdat over het algemeen de vergunninghouders parkeerplaatsen gebruikt worden 
door bewoners. 
 
De bezettingsgraad is het hoogst op dit tijdstip in het Bergkwartier. De meeste vrije plekken zijn te 
vinden in de buurt Noordenbergsingel.  
 
Vergunningparkeren Percentage is bezettingsgraad = het aantal bezette plekken gedeeld door het totaal aantal plekken

Buurt Di 9:00-10:30 Di 14:00-15:30 Di 19:00-20:30 Do 5:30-7:00 Do 19:00 - 20:30 Za 10:30 - 12:00 Za 14:00 - 15:30 # pp

Centrum 74% 70% 73% 81% 80% 78% 73% 200

Bergkwartier 75% 69% 84% 92% 90% 61% 73% 153

Noordenbergkwartier 58% 56% 83% 83% 76% 75% 72% 130

Noordenbergsingel 53% 50% 64% 69% 58% 52% 49% 144

Singels 67% 71% 64% 81% 76% 61% 67% 224

Raambuurt 51% 55% 72% 83% 77% 55% 60% 128

 Tabel 3: Vergunning parkeren per telmoment per buurt 

 
Conclusie 
In de huidige situatie is er voldoende restcapaciteit in de binnenstad. De restcapaciteit van de 
parkeerplaatsen zonder vergunningparkeren ligt tussen de 30 en 40%, afhankelijk van welke terreinen 
wel of niet meegeteld worden. Deze restcapaciteit houdt nog geen rekening met toekomstige 
ontwikkelingen. 
 
Er is echter sprake van een scheve verdeling, de buurt omschreven als centrum heeft een 
bezettingsgraad van 86% op de zaterdagmiddag. Op de Worp is de bezettingsgraad 100%. Rondom 
de Singels, waar de meeste parkeerplaatsen zich bevinden, is de bezettingsgraad echter maar 63%. 
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De bezettingsgraden van het vergunningparkeren liggen over het algemeen hoger. 
Vergunninghouders hebben ook nog de flexibiliteit dat ze kunnen parkeren op de betaalde 
parkeerplaatsen, iets waar veel gebruik van wordt gemaakt. Tijdens de telmomenten parkeerder circa 
200 vergunninghouders op betaalde parkeerplekken.  
 

3.3 Toekomstige situatie 
Betaald en gratis parkeren 
Niemand kan de toekomst voorspellen, dus hoeveel parkeerplekken er in de toekomst precies 
noodzakelijk zijn, weten we niet, maar we kunnen wel een inschatting maken.  
 
Door actuele ontwikkelingen, waaronder het internet winkelen, verandert het gebruik van de 
binnenstad. Verwachting is dan ook dat het aantal bezoeken dat iemand brengt aan de binnenstad 
eerder zal dalen dan stijgen. Met deze eventuele afname van bezoekers aan de binnenstad is geen 
rekening gehouden in onderstaande berekeningen, zodat er nog een groeimarge aanwezig is. 
 
Daarnaast is het ook lastig te voorspellen of bezoekers vaker of juist minder vaak de auto naar de 
binnenstad nemen. Aan de ene kant groeit het autobezit in Deventer nog steeds. Maar aan de andere 
kant zet Deventer ook in op goede fietsroutes en OV voorzieningen, waardoor het aantal ritten naar de 
stad per auto mogelijk afneemt. Daarnaast gaat er mogelijk ook een verandering in de parkeerduur 
ontstaan, doordat het bezoek aan de binnenstad verandert. Omdat dit lastig te voorspellen is gaan  
onderstaande berekeningen uit van geen verandering in het autogebruik. 
 
Bovenstaande wil nog niet zeggen dat het huidige parkeerareaal ook voldoende is voor de toekomst. 
 
Er zijn enkele ontwikkelingen in de binnenstad waardoor Deventer meer bezoekers zal trekken, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan voltooiing van De Boreel en Houtmarkt. Daarnaast heeft Deventer een aantal 
ambities, zoals de autovrije pleinen, die invloed hebben op de parkeerbalans.  
 
Uitgaande van deze ontwikkelingen en ambities zal er de komende jaren een extra vraag van circa 
650 parkeerplaatsen zijn op het piekmoment, de zaterdagmiddag. Onderstaande tabel geeft weer hoe 
deze vraag is opgebouwd. 
 

Afname capaciteit Toename vraag Toename capaciteit

Verdwijnen Burseplein Wonen boven winkels De Worp (Deventer)

Pleinen autovrij Voltooiing Boreel en Houtmarkt Muggeplein

Wilhelminabruggarage Nieuw theater en filmhuis Garage Stadskantoor

Verdwijnen terrein Sluisstraat Nieuwe Bibliohteek Half verdiept Nieuwe Markt

Totaal 725 400 475 650

 
 
Er zal dus in de komende jaren druk komen te staan op de bestaande parkeercapaciteit. Verwachting 
is dat het om een parkeerbehoefte van circa 650 plaatsen gaat (725+400-475). 

4. Schilwijken 

4.1 Inleiding 
Het betaald parkeren in de binnenstad heeft ook invloed op het parkeren in de wijken eromheen. 
Uitwijkgedrag onder bezoekers is meestal beperkt. Dit komt deels doordat bezoekers voor een 
alternatieve vervoerswijze kiezen of het betaald parkeren accepteren. Echter de werknemers van de 
binnenstad wijken wel uit naar de omliggende wijken. Dit komt omdat voor deze doelgroep met enkele 
euro’s per dag de kosten al snel oplopen en zij als langparkeerder daarom bereid zijn voor een gratis 
parkeerplaats verder te lopen. En dus stromen schilwijken vol met auto’s die daar lang parkeren. 
Hierover ontvangt de gemeente regelmatig klachten. Bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt en de 
hulpdiensten ondervinden hinder van foutief geparkeerde auto’s. De gedachte is dan ook om de 
regulering in de schilwijken uit te breiden en de “schil” als het ware te volmaken. 
 
Echter de kaders voor het invoeren van een parkeerregime in de schilwijken ontbreken op dit moment. 
Wanneer en hoe wordt een parkeerregime ingevoerd en hoe ziet dat regime er dan uit? Deze kaders 
dienen onderdeel te zijn van het parkeerbeleidsplan. 
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4.2 Situatie schilwijken 
Parkeeroverlast in schilwijken doet afbreuk aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de wijk.  
Over het algemeen hebben schilwijken overdag een restcapaciteit, omdat een deel van de bewoners 
met de auto naar het werk is. Maar op koopavond, zaterdag, koopzondag en op het einde van de 
middag ontstaat parkeeroverlast omdat dan veel bewoners thuis zijn of thuis komen. Bovendien 
verdeelt het uitwijkgedrag zich niet homogeen over een wijk, maar concentreert zich in de straten die 
qua loopafstand het dichtst gelegen zijn bij de bestemming (meestal het centrum). 
 
Om de overlast tegen te gaan is er in drie wijken (Raambuurt, Rivierenbuurt en Voorstad) een 
parkeervergunningengebied ingesteld en kunnen de bewoners en bedrijven een parkeervergunning 
aanschaffen. Tevens is er de mogelijkheid van een bezoekerspas. Daar waar bedrijvigheid 
geconcentreerd is, kunnen bezoekers betaald parkeren. In de parkeervergunninggebieden wordt over 
het algemeen geen parkeeroverlast meer ervaren. Sterker nog, overdag is er zelfs sprake van een 
behoorlijke restcapaciteit. 
 
De parkeerdruk heeft zich vooral verplaatst naar het gebied aan de randen van het huidige 
parkeervergunningengebied. Daarnaast zijn er andere locaties in Deventer waar de parkeerdruk ook 
steeds meer toeneemt. Ook dit wordt deels veroorzaakt door uitwijkgedrag. 
 
Maar er zijn ook wijken waar het autobezit in relatie tot het aantal beschikbare parkeerplaatsen tot 
problemen leidt. Dit laatste betreft meestal vooroorlogse wijken met smalle straten, die nooit berekend 
zijn op een autobezit dat groter is dan het aantal huishoudens. Een parkeerprobleem van deze soort is 
moeilijker aan te pakken, omdat er niet direct een categorie geparkeerde auto’s aan te wijzen zijn die 
in de buurt niet thuis hoort. 
 

5. Tarifering 

5.1 Inleiding 
Betaald parkeren is één van de instrumenten om het parkeren te reguleren en overlast te voorkomen. 
Voor het betaald en vergunningparkeren heeft de gemeente een parkeerexploitatie opgesteld. Deze 
wordt continu bijgewerkt en jaarlijks worden ook de (investering)ambities rondom parkeren hierin 
verwerkt. Dit laatste wordt beschreven in het Meerjaren Perspectief Parkeren (MPP). Begin dit jaar is 
MPP vastgesteld. Doorrekening van de parkeerexploitatie laat zien dat zonder extra tariefstijgingen 
boven de inflatie de reserve parkeren in de komende jaren negatief wordt.  
 
In de vergadering van 25 januari 2012 heeft de raad ingestemd met de in het MPP genoemde 
benodigde opbrengsten. De Raad heeft daarbij het college gevraagd om inzicht te bieden in de 
opbouw van de verschillende tarieven en met de raad mogelijke alternatieve tariefmaatregelen te 
verkennen. Zodat later, bij het vaststellen van de verordeningen, een definitieve keuze van de 
tariefmaatregelen kan plaatsvinden.  
 

5.2 Beleid “oude” parkeerbeleidsplan 
Verlenging van de tariefmaatregelen uit het Uitvoeringsplan Parkeren houdt in dat  voor de komende 
drie jaar (tot en met 2015):   

 kort parkeren wordt geïndexeerd met het gemiddelde percentage voor de lonen en prijzen 
verhoogd met een opslag van 0,5%; 

 de tarieven voor abonnementen en vergunningen worden geïndexeerd met 10%.  
 

5.3 Opbouw tarieven 
De parkeerexploitatie bestaat uit opbrengsten en kosten. Onder kosten zijn o.a. de onderhoudskosten 
van de garages, fietsenstalling en de parkeerautomaten op straat meegenomen. Ook de 
handhavingkosten, apparaatlasten en een afdracht aan de algemene middelen ten behoeve van het 
gebruik van de openbare ruimte maken onderdeel uit van de kosten. Tenslotte zijn de kapitaallasten, 
voortkomend uit de ambities (o.a. Muggeplein, Stadhuis, Sluiskwartier) meegenomen in de kosten. 
 
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de inkomsten van het straatparkeren en het parkeren in de 
gemeentelijke garages. De inkomsten uit de handhaving vormen een relatief klein onderdeel van de 
opbrengsten. Echter zonder efficiënte en goede handhaving vallen de opbrengsten lager uit. 
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Het MPP rekent vervolgens over een periode van 20 jaar het investeringspotentieel door. Verlenging 
van de tariefmaatregelen zorgt ervoor dat het saldo van de exploitatie niet negatief wordt. Een lagere 
tariefstijging voor zowel vergunningen als abonnementen als straatparkeren, betekent een negatief 
resultaat op de exploitatie. Bij een negatieve exploitatie kunnen de kapitaallasten die noodzakelijk zijn 
om de ambities te realiseren, niet door de parkeerexploitatie gedragen worden. 
 
Het is wel mogelijk om te variëren binnen de voorgestelde tariefstijgingen. In hoofdstuk 9 worden de 
verschillende mogelijkheden en de gevolgen daarvan weergegeven. 

6. Parkeernormensystematiek 

6.1 Inleiding 
Een ander instrument om het parkeren te regelen is het vaststellen van een parkeereis bij 
ontwikkelingen. Dit gebeurt meestal door het voorschrijven van parkeernormen. In de huidige situatie  
gebeurt dit via de Bouwverordening. De basis van deze regeling is dat onnodige verhoging van de 
parkeerdruk op de openbare ruimte wordt voorkomen, door bij nieuw- en verbouw zoveel mogelijk de 
eis te stellen dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgevangen. Bijlage 14 van de 
Bouwverordening geeft een overzicht van de parkeernormen. Met betrekking tot deze verordening 
spelen twee vraagstukken: 
 

1. In de toekomst vervallen mogelijk de stedenbouwkundige bepalingen van de 
bouwverordening, waaronder de parkeerbepaling. Zeer waarschijnlijk moet er dus 
naar een ander instrument dan de bouwverordening gezocht worden. Zodat ook in de 
toekomst het parkeren bij nieuwe ontwikkelingen getoetst kan worden. 

2. De huidige systematiek, zoals deze beschreven is in de bouwverordening, kent 
nadelen. Parkeren is namelijk niet alleen een parkeervraagstuk, maar ook een 
ruimtelijk vraagstuk, vanwege de grote impact op de directe leefomgeving. In het 
verleden zijn gewenste ontwikkelingen vastgelopen, omdat deze ontwikkelingen niet 
aan de parkeereis konden voldoen. De opgave is om een eenduidig parkeerbeleid te 
ontwikkelen, dat zowel tegemoet komt aan de parkeerbehoefte in de stad als 
anticipeert op de (gewenste) ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen van de stad.  

 

6.2 Waarom een parkeereis?  
Het hanteren en vasthouden aan een parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen is van groot belang 
om de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen met elkaar in evenwicht te houden. De 
ervaring leert dat bij nieuwe ontwikkelingen de parkeereis vaak ter discussie staat in het 
krachtenspel tussen o.a.  verkeerskundige, stedenbouwkundige en de projectontwikkelaar. Daarnaast 
speelt de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen bij bewoners een voorname rol in de 
tevredenheid over de woonomgeving. Het is daarom zaak de parkeereis en de bijbehorende 
systematiek zo helder mogelijk te omschrijven, om een helder uitgangspunt te hebben en zo onnodige 
discussie te voorkomen. Oftewel uitgangspunt is dat er een instrument moet zijn waarin de parkeereis 
en de bijbehorende systematiek omschreven wordt. Geen instrument is geen optie. Wel is er een 
zekere flexibiliteit binnen dit instrument gewenst. Deze flexibiliteit komt terug bij paragraaf 6.3. 
 

6.3 De systematiek 
Het artikel met betrekking tot parkeren in de huidige bouwverordening is zeer uitgebreid, maar ook 
zeer strikt. Zo komt het regelmatig voor dat een voor de stad gewenste ontwikkeling, niet door kan 
gaan, omdat de ontwikkeling o.a. niet aan de gestelde parkeereis kan voldoen. Soms zijn dit 
ontwikkelingen die voor de stad echter zeer gewenst zijn, denk aan bijvoorbeeld invulling van 
leegstaande panden, herbestemming monumenten. De opgave is dus om een eenduidig 
parkeerbeleid te ontwikkelen dat zowel tegemoet komt aan de parkeerbehoefte in de stad als 
anticipeert op de (gewenste) ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen van de stad. In het 
coalitieakkoord (2010-2014) is een eerste aanzet gedaan hoe hier mee om te gaan.  
 
Het coalitieakkoord stelt het volgende: 
 
Deventer kent, als in de binnenstad wordt gebouwd, een systeem van financiële bijdragen aan het 
parkeerfonds. Daarmee wordt de verplichting om in eigen parkeerbehoefte te voorzien afgekocht. Wij 
willen de hoogte van de bijdrage aan het fonds laten afhangen van de functie en het moment van de 
parkeerbehoefte (dag of avond, werkdagen, zaterdag of zondag). Ook beogen we een onderscheid in 
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de bijdragen bij verplaatsingen van functies en nieuwe vestiging van functies. 
 
Er is een aantal “knoppen” waaraan we kunnen draaien. Hoofdstuk 10 zal deze knoppen en ook de 
(financiële) consequenties omschrijven. 
 

VERKENNING VAN DE OPLOSSINGSRICHTINGEN 

7. Parkeeroplossingen in de binnenstad 

Het recente onderzoek bevestigt de resultaten uit het bereikbaarheidsconclaaf. Er is momenteel 
voldoende capaciteit, er zal echter in de komende jaren druk ontstaan op de bestaande 
parkeercapaciteit. De capaciteit moet dus uitgebreid worden om te voorzien in een ruime en robuuste 
parkeersituatie.  
 
De uiteindelijke oplossing zal een combinatie zijn van benutten van bestaande capaciteit en het 
realiseren van extra capaciteit. Het bereikbaarheidsconclaaf gaat al in op maatregelen op de korte en 
de lange termijn. Met de nu beschikbare informatie kan gedetailleerder naar oplossingsmogelijkheden 
gezocht worden, inclusief de fasering. 
 
Benutten 
In de huidige situatie wordt een deel van de parkeerplaatsen niet gebruikt. Echter De Boreel krijgt met 
de voltooiing van de ontwikkelingen daar de komende jaren naar verwachting wel een hogere 
bezettingsgraad. Er zijn echter ook parkeerplaatsen verder van het centrum, die op zaterdag niet veel 
gebruikt worden. Het gaat om bijvoorbeeld P&R terrein, Leeuwenbruggarage en achterdek, 
Beestenmarkt. Het benutten van deze parkeerplaatsen betekent dus ook een acceptatie van grotere 
loopafstanden naar het centrum.  
 
De acceptatie van een loopafstand hangt af van de parkeerduur en van het motief van het bezoek aan 
de bestemming

2
. De acceptatie van de loopafstanden vertoont marges. Deze worden onder andere 

bepaald door: 

 De aantrekkelijkheid van de looproute; 

 De parkeerordening en de prijsstelling; 

 De concurrentiekracht van de alternatieven. 
 
Ter illustratie, voor wonen ligt de loopafstand in een woonwijk op circa 100 meter. In het 
centrumgebied, waar over het algemeen vaak niet eens in dezelfde straat geparkeerd kan worden, is 
deze afstand veel groter. Voor winkelen varieert de loopafstand tussen de 200 en 600 meter. Ook de 
verdergelegen terreinen liggen in Deventer binnen 600 meter van het winkelgebied. De afstand vanaf 
de Leeuwenbruggarage tot het einde van de Keizerstraat is circa 300 meter en vanaf de 
Beestenmarktgarage is deze afstand circa 550m. Om deze verdergelegen terreinen in te zetten voor 
langparkeerders, zullen dus wel investeringen noodzakelijk zijn om het gebruik van deze locaties 
aantrekkelijker te maken. Hierbij valt te denken aan het creëren van aantrekkelijke looproutes en een 
goed parkeerverwijsssyteem. 
 
Bouwen 
Inmiddels is in het Meerjaren Perspectief Parkeren al rekening gehouden met een bouwopgave bij de 
ontwikkeling van het Sluiskwartier. Hiervoor is 15,8 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast wordt ook 
gekeken naar uitbreiding van de Noorderbergpoortgarage en parkeren op de Worp (Deventer en 
Voorst). 
 
Beprijzen 
Daarnaast is het belangrijk de bestaande parkeerplaatsen op elk moment zo goed mogelijk te 
benutten. Voor een andere benutting zijn wijzigingen in het huidige tarief en vergunningsysteem 
noodzakelijk. Denk hierbij aan maatregelen zoals het instellen van kort parkeren (welk tarief geldt 
waar?), maar ook naar een eventuele wijziging van de vergunningen/ abonnementen (wie mag waar 
wanneer staan voor welk bedrag?). Het parkeerbeleidsplan zal hier in algemene zin uitspraken over 
doen, uitwerking per straat/ gebied zal later plaatsvinden en vastgelegd worden in de verordeningen. 

                                                      
2
 Bron: CROW uitgave 182, parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering en bouwverordening gemeente Deventer. 
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Fasering 

Bovenstaande is gebaseerd op het eindbeeld over circa 10 jaar. Echter alle ontwikkelingen en 
ambities worden niet tegelijkertijd gerealiseerd. Door de ambities zal de druk de eerste jaren sterk 
toenemen, omdat de afname parkeercapaciteit en toename vraag vooral op korte termijn spelen. Denk 
hierbij aan het autovrij maken van de pleinen. Terwijl de grote uitbreidingen van de capaciteit 
(bijvoorbeeld Sluiskwartiergarage) op langere termijn zal plaatsvinden. Het parkeerbeleidsplan zal juist 
ingaan op de tussentijdse oplossingen (fasering) om de parkeervraag op te vangen. 

8. Parkeren in de schilwijken 

De druk op de schilwijken neemt toe, zoals al beschreven in hoofdstuk 4. Daarom is het wenselijk de 
“schil” te volmaken. Op onderstaande kaart staan in groen de gebieden aangegeven waar al een 
vergunningensysteem geldt. De gele gebieden geven aan waar al parkeeroverlast wordt ervaren of 
verwacht wordt dat dit in de toekomst zal optreden. In deze gele gebieden zal naar verwachting een 
vraag komen naar een parkeeroplossing. De vraag is echter wanneer en hoe wordt een 
parkeerregulering ingevoerd? Daar zal hieronder op in worden gegaan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
9 het instrument, de reguleringsvorm verkend. 
 
 

 
 
 
Wanneer en hoe wordt een parkeerregulering ingevoerd? 
Het invoeren van een parkeerregime is geen kwestie van een paar borden plaatsen. Er komt veel 
meer bij kijken, o.a. het uitwerken van de details (exacte locaties, tijden), financiën, communicatie, het 
aanpassen van verordeningen en vaak ook het nemen van verkeersmaatregelen (o.a. aanbrengen 
parkeervakken). Op dit moment is het niet duidelijk wanneer dit hele proces tot invoeren van een 
regime gestart wordt. De kaders hiervoor ontbreken, terwijl er wel belang is bij een uniforme 
werkwijze. Met kaders wordt communiceren over de aanpak en de maatregelen eenvoudiger en de 
slaagkans van de inspanning wordt daarmee vergroot. 
 
Het voorstel is om in het parkeerbeleidsplan een stappenplan op te nemen waarin het proces van 
invoering staat omschreven. Hierbij is het mogelijk het initiatief in eerste instantie terug te leggen  bij 
de aanvrager. Dit sluit ook aan bij het coalitieakkoord waarin staat dat  mensen in hun eigen omgeving 
en in hun eigen netwerken zaken kunnen op- en aanpakken en de rol van de gemeente terughoudend 
is. 
 
Als voor deze aanpak gekozen wordt zal aansluiting gezocht worden bij het werk van de wijkmanager 
en wijkbeheerder. Het invoeren van een parkeerregime gebeurt namelijk meestal op verzoek van 
bewoners. Echter het is soms moeilijk in te schatten of het slechts een verzoek is van één bewoner of 
dat meerdere bewoners overlast ervaren. Daarom zal de eerste stap zijn het aantonen van initieel 
draagvlak. Het idee is een soort gereedschapskist te ontwikkelen, waarbij bewoners zelf het eerste 
initiatief kunnen nemen en een parkeeronderzoek kunnen uitvoeren. 
 
Bij een hoge parkeerdruk en voldoende initieel draagvlak zal de gemeente aan zet zijn. Het 
stappenplan in het parkeerbeleidsplan zal ook dit proces verder detailleren. 
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9. Regulering in de schilwijken 

De volgende vraag is welk instrument ingezet wordt om het parkeren te reguleren. In principe zijn er 
drie mogelijkheden: de parkeerschijfzone, vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren. 
 
Een aantal kaders zijn geformuleerd waaraan het systeem zal moeten voldoen. Voorstel is deze 
kaders over te nemen in het parkeerbeleidsplan: 

 De oplossing moet passen binnen het uniforme parkeerbeleid dat de gemeente hanteert; 

 De oplossing is eenduidig en eenvoudig, zowel voor gebruikers als handhavers; 

 De oplossing zal financieel gedekt moeten worden vanuit de parkeerexploitatie en zal daarom 
in principe zelf kostendekkend moeten zijn; 

 De oplossing moet kunnen rekenen op draagvlak van direct betrokkenen; 

 De maatregelen moeten handhaafbaar zijn; 

 De maatregelen moeten flexibel zijn en gebruiksvriendelijk; 

 De oplossing is ondersteunend aan de primaire gebruikersgroepen, deze zijn: 

 In woonstraten: wijkbewoners én hun bezoek 

 Bij buurt- en wijkwinkelcentra: 

o Tijdens winkeltijden: bezoekers van de winkels 

o Daarbuiten: bewoners en hun bezoek 

 Bij losse winkels en andere soorten bedrijven/instellingen zullen enkele 

parkeerplaatsen openbaar beschikbaar moeten blijven voor kortstondige 

parkeeracties door bezoekers. Bij voorkeur op eigen terrein, maar anders op de 

openbare weg. 
 
Parkeerschijfzone  
In een parkeerschijfzone, ook wel blauwe zone genoemd, mag men met een parkeerschijf voor een 
bepaalde duur bij aangeduide parkeerplaatsen staan. De parkeerschijfzone valt af als oplossing 
omdat deze niet voldoet aan bovenstaande kaders: 

 Deze vorm van regulering is niet kostendekkend uit te voeren. 

 Er zijn geen mogelijkheden te differentiëren tussen verschillende doelgroepen. 

 Het systeem is erg fraudegevoelig. 

 Handhaving is erg tijdrovend. 

 Handhaving door middel van kentekenregistratie is niet mogelijk. Terwijl er een trend is dat 
parkeerrechten steeds meer op kenteken worden afgegeven. 

 Het systeem is vooral geschikt voor het autotoegankelijk houden van een wijk – of 
buurtwinkelcentrum. Echter op deze locaties in Deventer wordt al betaald parkeren toegepast. 
In het kader van gelijkheidsbeginsel is het dus aan te raden dezelfde methodiek te kiezen. 

 
Vergunninghouders – en betaald parkeren 
Vervolgens blijven vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren over. Beide scenario’s passen in  
bovenstaande kaders en ze kunnen zo worden ingevuld dat ze in de praktijk voor de gebruiker sterk 
op elkaar lijken. 
 
De oplossingsrichting moet in ieder geval ondersteunend zijn aan de primaire gebruikersgroepen van 
de parkeerplaatsen in de wijk. In de woonstraten zijn dit wijkbewoners en hun bezoek. Bewoners 
moeten dus de gelegenheid hebben om een vergunning te kunnen kopen voor hun wijk. Echter niet in 
elke wijk kan al het autobezit van bewoners gefaciliteerd worden, dit is namelijk afhankelijk van de 
beschikbare parkeercapaciteit. In deze situaties zal de parkeerplek voor de eerste auto per 
huishouden een hogere prioriteit krijgen dan de tweede of derde auto. Bij buurt- en winkelcentra zijn 
de bezoekers van deze winkels de primaire gebruikersgroep tijdens winkeltijden. In deze gebieden 
wordt momenteel al betaald parkeren toegepast (bijvoorbeeld Boxbergerweg). 
 
Draagvlak 
Tot nu toe is het niet eenvoudig gebleken in schilwijken een duidelijke meerderheid te krijgen voor het 
invoeren van een specifieke vorm van parkeerregulering. Dit is geen uniek Deventer probleem. 
Bewoners hebben vaak het gevoel te moeten betalen voor de overlast veroorzaakt door anderen. Een 
parkeervergunning in de schilwijken kost in Deventer €109 per jaar (2012). Momenteel wordt 
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onderzocht of het mogelijk is dit tarief te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door op tijdstippen dat er toch 
restcapaciteit in de woonwijk is, ook betaald parkeren toe te staan.  
 
Het parkeerbeleidsplan zal de combinatie van vergunningparkeren en betaald parkeren verder 
uitwerken. Tevens zal gekeken worden naar een realistisch uitvoeringsprogramma. Het is onmogelijk 
(financieel en qua capaciteit) om in de hele schil in een korte periode een regime in te voeren. Wel zal 
er naar een balans gezocht moeten worden, want het invoeren van kleine plukjes is ook ongewenst in 
verband met het doorschuiven van het probleem. 

10. Alternatieve tariefmaatregelen 

Om de ambities, zoals beschreven in het MPP (Meerjaren Perspectief Parkeren) waar te maken is een 
tariefstijging noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze tariefstijging door te voeren. In 
dit hoofdstuk zijn de tariefstijgingen  per kaartsoort (vergunning/ abonnement/ kortparkeren) 
gevarieerd: 

 Losse tarieven (straat en garage) ten opzichte van vergunningen/ abonnementen; 

 Losse tarieven op straat versus in de garage; 

 Vergunningen ten opzichte van abonnementen; 

 Bewonersvergunningen/ abonnementen ten opzichte van bedrijvenvergunningen/ 
abonnementen. 

 
Bij de berekeningen zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in het MPP, waarbij nu alleen de 
tarieven zijn aangepast. Uitgangpunt bij de berekeningen is dat het aantal parkeerders gelijk blijft en 
dat er geen verschuivingen per kaartsoort plaatsvinden. Oftewel er is geen rekening gehouden met  
prijselasticiteit. Prijselasticiteit houdt in dat 1% stijging niet leidt tot 1% extra inkomsten. Bij het 
optreden van een verschuiving zullen de extra inkomsten minder dan 1% zijn. In bijzondere situaties 
kan er zelfs sprake zijn van een negatieve prijselasticiteit. Dit betekent dat een prijsstijging leidt tot een 
forse verschuiving van parkeren, waardoor uiteindelijk minder geld binnen komt dan zonder 
prijsstijging. Deze effecten zijn in onderstaande berekeningen dus niet meegenomen. Dit negatieve 
effect treedt vooral op bij een te snelle stijging van de prijs. 
 
In bijlage 1 is een vergelijking van parkeertarieven met andere steden opgenomen. 
 
Losse tarieven parkeren ten opzichte van vergunningen/ abonnementen 

In het huidige voorstel worden zowel de tarieven van kortparkeren als de tarieven van de 
vergunningen/ abonnementen verhoogd. Onderstaande tabel laat zien wat er gebeurt met de tarieven 
voor kort parkeren als het tarief van de vergunningen/ abonnementen minder zal stijgen. Met kort 
parkeren wordt in de grafiek het parkeren bij een betaalautomaat bedoeld, de losse tarieven, dit kan 
dus ook een kaartje voor een paar uur zijn. 
 
 

 
Grafiek 1: kort parkeren tov vergunningen/ abonnementen 
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In de verhoging kort parkeren zit de reguliere 3% verhoging ter compensatie van de inflatie (groene 
lijn). Als die verhoging vervalt en het tarief voor kort parkeren dus met 0% stijgt, moet het tarief voor 
vergunningen en abonnementen met 17% stijgen. Een bewonersvergunning in de binnenstad kost 
momenteel (2012) €224. Op straat betaalt een parkeerder per uur tussen de €2  en €1,88

3
  en in de 

garages €1,50 (2012). 
 
Losse tarieven parkeren op straat ten opzichte van parkeren in de garages 
In het huidige voorstel worden zowel de tarieven van het straatparkeren als de tarieven in de garages 
evenveel verhoogd. Het beleid is echter het parkeren op straat terug te dringen en alleen beschikbaar 
te houden voor de echte korte bezoeken. Mensen die langer in de stad aanwezig zijn parkeren dan in 
de garages, dit willen we dus stimuleren.  
 
Onderstaande grafiek laat zien hoeveel het tarief in garages of straat procentueel wijzigt bij een extra 
aanpassing boven op de reguliere indexering. het gaat hier om de losse tarieven (ook wel kort 
parkeren genoemd) en niet de vergunningen en abonnementen 
 

 
 
Bij een daling van het tarief in de garages met 6% moet het tarief op straat met een extra 2,6% stijgen. 
Op dit moment (2012) kost het parkeren op straat tussen de €2,00 en €1,88 per uur en in de garage 
€1,50 per uur. Op een bepaald moment zal er een verschuiving van straat naar de garage 
plaatsvinden. Dit effect is hierin nog niet meegenomen.  
 
Vergunningen ten opzichte van abonnementen 
In het huidige voorstel stijgen zowel de vergunningen als de abonnementen met 10%. Onderstaande 
tabel laat zien wat er gebeurt als het tarief van vergunningen meer of minder stijgt dan het tarief van 
abonnementen. 
 

                                                      
3
 Tarief op Grote Kerkhof en Nieuwe Markt is hoger (€2) dan in de rest van de binnenstad (€1,88). 
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Grafiek 2: Vergunningen tov abonnementen 

 
Als de tarieven van vergunningen  
Als de tarieven voor vergunningen niet stijgen (0%) moeten de tarieven voor abonnementen met ruim 
31% omhoog. Een bewonersabonnement in de garage kost dan €625 in plaats van €524 
(2012=€476). De bewonersvergunning blijft dan €224. 
 
Als de tarieven voor abonnementen niet stijgen (0%) moeten de tarieven voor vergunningen met bijna 
15% omhoog. Een bewonersabonnement in de garage kost in 2012 =€476. Een bewonersvergunning 
kost in 2012 €224. 
 
Het huidige beleid is het aantal auto’s zichtbaar op straat terug te dringen (o.a. ambitie autovrije 
pleinen). Nu parkeren er nog veel vergunninghouders op o.a. de pleinen. Het zou dus wenselijk zijn 
het parkeren in de garage financieel aantrekkelijker te maken en het vergunningparkeren minder 
aantrekkelijk, oftewel een hogere stijging van de vergunningen en een lagere stijging van de 
abonnementen. Echter er zijn inmiddels signalen dat bij een extremere stijging van het 
vergunningparkeren het aantal aanvragen zal afnemen, terwijl we op dit moment niet meer zoveel 
extra abonnementen kunnen uitgeven in verband met gebrek aan abonnementplaatsen. Maar we zien 
ook dat als mensen hun vergunning inleveren, ze niet altijd een abonnement willen afnemen. Deze 
parkeerders zoeken een goedkoper alternatief, bijvoorbeeld door te parkeren in de nog niet 
gereguleerde schilwijken. Het aantal abonnementplaatsen zal pas weer toenemen als de ambities 
(o.a. Sluiskwartiergarage) gerealiseerd zijn. 
 
Bewoners ten opzichte van bedrijven 
In het huidige voorstel stijgen de tarieven voor de vergunningen en abonnementen voor bewoners en 
bedrijven beide met 10%. Tenslotte laat onderstaande grafiek zien wat het effect is als de kosten voor 
bewoners minder of meer stijgen ten opzichte van de kosten voor bedrijven. 
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Grafiek 3: vergunningen/ abonnementen van bewoners tov bedrijven 

 
Bij een verlaging van 10% van het tarief voor bewoners moet het tarief voor bedrijven met 22% 
worden verhoogd. De groene lijn laat het bestaande beleid zien. Zowel de vergunningen en 
abonnementen voor de bewoners als voor de bedrijven stijgen met 10%. 
 
Een bewonersvergunning in de binnenstad kost nu (2012) €224. Een uitgebreide bedrijvenvergunning 
voor de binnenstad kost nu (2012) €566 en een beperkte vergunning (ma t/m vr tussen 7:00 en 19:00) 
kost nu (2012) €469. 
 
Tenslotte 
Een combinatie van bovenstaande scenario’s is natuurlijk mogelijk. Daarnaast zal nog onderzocht 
worden of een differentiatie in tarieven naar tijdstippen en gebieden mogelijk is. Bovenstaande 
grafieken maken duidelijk dat een lagere stijging van een bepaald tarief een hogere stijging van de 
tarieven elders betekent. Bovenstaande gegevens houden geen rekening met de prijselasticiteit. Maar 
naar verwachting zal bij een extreme tariefstijging de vraag naar parkeren afnemen, dit zal weer een 
negatief effect hebben op de exploitatie.  

11. Parkeernormensystematiek 

Het instrument 
De parkeernormen zijn nu vastgelegd in de bouwverordening. Voor de toekomst zijn er een aantal 
mogelijkheden: 

 tijdelijk behoud van de bouwverordening 

 regelen via het bestemmingsplan 

 of het regelen via een Nota Parkeernormering. 
 
In bijlage 1 staan de verschillende instrumenten  en de voor – en nadelen beschreven. Omdat de 
flexibele toepassing van normen en ontheffingen nog niet goed is geregeld bij het toepassen van een 
bestemmingsplan, raadt het KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) in samenwerking met de VNG 
aan het parkeren nog in de bouwverordening te regelen. En dan in de bouwverordening te verwijzen 
naar een gemeentelijke Nota Parkeernormen. Met een Nota Parkeernormen is een gemeente goed 
voorbereid op de nieuwe aanpassing, hoe dat ook geregeld gaat worden.  
 
De komende maanden zullen de ontwikkelingen over de veranderingen in de bouwverordening 
gevolgd worden. Het zal ook nog even zoeken zijn wat de beste wijze voor het verhalen van kosten is 
(grondexploitatie, parkeerbijdrage). Voorstel is ook om te beginnen met de Nota Parkeernormen. 
Basis hiervoor is bijlage 14 van de huidige bouwverordening, met daarin een flexibeler beleid ten 
aanzien van de parkeernormen (zie paragraaf 11.3). Resultaten vanuit de politieke markt en 
gesprekken met belanghebbenden zullen hier ook als basis voor dienen. 
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Fietsparkeren 
De fietsparkeernormen voor utilitaire gebouwen verdwijnen uit het Bouwbesluit. Daarvoor in de plaats 
kan het fietsparkeren ook geregeld worden via het bestemmingsplan. De komende tijd zal onderzocht 
worden of het mogelijk is de eisen voor fietsparkeren ook onderdeel te laten zijn van de Nota 
Parkeernormen. 
 
De parkeernormen en bijbehorende systematiek 
Het artikel met betrekking tot parkeren in de huidige bouwverordening is zeer uitgebreid, maar ook 
zeer strikt. De wens is dus om een wat soepeler beleid te ontwikkelen dat nog wel tegemoet komt aan 
de parkeerbehoefte in de stad maar ook anticipeert op de (gewenste) ruimtelijke kwaliteiten en 
ontwikkelingen van de stad.  
 
Er zijn twee  “knoppen” waaraan we kunnen draaien, te weten de parkeernormen en de systematiek 
die daarbij hoort.  
 
Parkeernormen 
Parkeernormen. De huidige bouwverordening bevat in bijlage 14 de parkeernormen waaraan getoetst 
wordt. Deze normen zijn, op een enkele uitzondering na, gebaseerd op de parkeerkencijfers van het 
CROW. Het CROW hanteert hierin een bandbreedte. Over het algemeen is voor Deventer gekozen 
om aan de bovenkant van deze bandbreedte te gaan zitten. Voorstel is om bij het opstellen van de 
Parkeernota de parkeernormen onder het licht te houden en opnieuw te toetsen aan de Deventer 
situatie. Daar waar dat niet mogelijk is zal de norm zoveel mogelijk afgestemd worden met landelijke 
trends. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met vergelijkbare steden. In het najaar komt ook het 
CROW met geactualiseerde kencijfers. Verwachting is dat in vergelijking met de bouwverordening nu, 
de normen voor sommige functies naar beneden kunnen worden bijgesteld. Hierdoor wordt de opgave 
en daarmee de druk op de ontwikkeling al minder groot dan in de huidige situatie.  
 
Systematiek 
Uitgangspunt van de huidige bouwverordening is dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt 
opgevangen. Mits op andere wijze in de parkeerruimte wordt voorzien is ontheffing pas aan de orde 
indien en voor zover het redelijkerwijs fysiek onmogelijk of uit stedenbouwkundig, esthetisch, 
historisch, monumentaal of verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst is op of onder het bouwterrein 
extra parkeergelegenheid te realiseren. Van de algehele ontheffingsmogelijkheid zonder de 
verplichting om op andere wijze te voorzien dient uiterst spaarzaam gebruik te worden gemaakt. 
Indien een bouwplan leidt tot een toename van de parkeerbehoefte waarin op geen enkele wijze wordt 
voorzien, dan zal de omgevingsvergunning in beginsel geweigerd moeten worden. De hoogte van de 
parkeerbijdrage is afhankelijk van de locatie (centrum is de afkoopsom hoger dan in woonwijken). 

 
Voorstel is om in de parkeernota een flexibeler beleid te voeren dan hierboven beschreven. 
Uitgangspunt blijft dat de omgeving geen parkeerhinder mag ondervinden als gevolg van een 
bepaalde ontwikkeling. En daar waar mogelijk het parkeren op eigen terrein wordt voorzien. De 
ontwikkelaar blijft dus een inspanningsverplichting houden. En hiervan mag alleen gemotiveerd 
afgeweken worden. Na een gemotiveerd besluit om af te wijken komen de volgende 
oplossingsrichtingen in zicht. 

 
1) Opvangen van parkeervraag in de openbare ruimte. Als er voldoende openbare parkeerruimte 

aanwezig is tijdens het maatgevende moment van de ontwikkeling hoeft het bouwplan niet 
afgewezen te worden. Gemeente bepaalt de parkeerdrukgrens (bijvoorbeeld 85%) en de 
begrenzing van de directe omgeving. Bij het opnemen van deze processtap zal het initiatief en 
uitvoering van eventuele onderzoeken bij de ontwikkelaar gelegd worden. 

2) Bij een verplaatsing van functies in de binnenstad geen parkeereis. De parkeernota geldt voor 
ontwikkelingen in de gehele gemeente Deventer. Voor de Binnenstad kan gekozen worden 
om niet bij elk plan een parkeeronderzoek uit te voeren. Het recente parkeeronderzoek 
binnenstad laat zien dat er voor de gehele binnenstad over het algemeen voldoende 
parkeerplaatsen zijn. Het beleid kan zo ingericht worden dat als functies zich verplaatsen 
binnen de binnenstad, deze ontwikkeling niet in extra parkeren hoeft te voorzien. Het beleid 
zal wel de uitzonderingen goed moeten beschrijven. Als de vraag in de openbare ruimte door 
bijvoorbeeld uitbreiding toeneemt, moet in deze parkeervraag wel worden voorzien. Maar ook 
als de functie in de huidige situatie wel gebruik maakt van parkeren op eigen terrein, maar in 
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de nieuwe situatie niet, moet dat verrekend worden. Een functie die voorheen niet in de 
binnenstad zit en in een leegstaand gebouw trekt moet wel aan de in de nota beschreven 
parkeereis voldoen, omdat deze zorgt voor een toename van de parkeerdruk. 

3) Mobiliteitsbeleid. De parkeerdruk in de omgeving kan verminderen doordat een bedrijf door 
mobiliteitsbeleid het aantal werknemers/ bezoekers per auto vermindert. Een gewenste 
ontwikkeling, maar ook een ontwikkeling die moeilijk te controleren is en mogelijk ook voor 
problemen zorgt bij verschuiving van functies. Het is namelijk onzeker of een functie die zich 
later op dezelfde locatie vestigt hetzelfde mobiliteitsbeleid hanteert. 

4) Opvangen van parkeervraag in alternatieve parkeerlocaties, niet op eigen terrein. Bijvoorbeeld 
door (semi) openbare gebouwde voorzieningen of terreinen met voldoende overcapaciteit 
elders te huren. Aan de huur zullen wel enkele voorwaarden verbonden worden. 

5) Het instellen van een drempelwaarde. Wanneer een bouwplan bijna geheel aan de 
parkeervraag kan voldoen, wil de gemeente het bouwplan niet frustreren op basis van een 
klein aantal parkeerplaatsen. Om die reden kan een drempelwaarde worden ingesteld 
(bijvoorbeeld 5%). Onder deze regel zullen ook kleine verbouwingen en functiewijzigingen van 
bestaande gebouwen (max 9 woningen) en uitbreidingen van bestaande gebouwen tot 
1000m

2 
vallen. Zodat bijvoorbeeld bij het realiseren van “wonen boven winkels” niet aan de 

parkeereis hoeft te worden voldoen. 
6) Integrale afweging. Tenslotte is het mogelijk om in een processchema een stap op te nemen 

waarin na een integrale afweging vanuit verschillende disciplines vrijstelling van de parkeereis 
verleend kan worden. Vervolgens zijn er dan twee opties namelijk wel of niet afkopen. Met het 
afkoopbedrag kan de gemeente alsnog (indien mogelijk) elders een parkeeroplossing creëren. 
Als na een integrale afweging ook van het afkoopbedrag wordt afgezien, zal de parkeerdruk in 
de omgeving toenemen. Het belang van de ontwikkeling wordt zo groot geacht, dat dit 
geaccepteerd wordt. Het is wel van belang dat er in dit geval een besluit genomen wordt 
waarin al deze consequenties (ruimtelijk, financieel etc) inzichtelijk gemaakt worden.    

 
Kanttekeningen bij bovenstaande oplossingsrichtingen: 

 Een gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening. Ook hier zal de 
Raad van State op toetsen als na een integrale afweging wordt afgezien van het 
realiseren van parkeren terwijl de parkeerdruk wel toeneemt. 

 Als er te makkelijk overgegaan wordt op het verlenen van vrijstelling van de afkoop, zal 
het beschikbare budget om bijvoorbeeld de binnenstad te voorzien van een robuuste 
parkeeroplossing beperkt zijn.  

 Als er vrijstelling verleend wordt is er dus wel sprake van een toename van de 
parkeerdruk, maar wordt niet in het parkeren voorzien. Als dit te vaak voorkomt is het 
mogelijk dat bezoekers voor een andere modaliteit kiezen, wegblijven of uitwijken naar 
andere steden.   

 Bij te veel kleine ontwikkelingen, zal de parkeerdruk toch significant toenemen. 

 Jurisprudentie laat zien dat de Raad van State eisen stelt ten aanzien van de afkoop. 
Gemeente moet namelijk kunnen aantonen waar het parkeren ten behoeve van de 
ontwikkeling gerealiseerd wordt. 

VERVOLG  

12. Overige onderwerpen 

Bovenstaande onderwerpen zijn de hoofdlijnen uit het parkeerbeleid. Het parkeerbeleidsplan zal ook 
ingaan op: 

 Gehandicaptenparkeerplaatsen, zowel de openbare plaatsen als de kentekengebonden 
plaatsen 

 Parkeren bij buurt – en winkelcentra 

 Parkeren in woonwijken 

 Communicatie over parkeren 

 Openstaande acties uit het huidige parkeerbeleid 
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13. Communicatie 

Externe partijen worden op twee momenten betrokken bij de beleidsvorming. 
 

1) Voor de zomer worden oriënterende gesprekken met de Adviesraad Binnenstad en de 
Gehandicaptenraad Deventer/ Raad WMO gevoerd. Ook zullen de parkeerexploitanten 
geraadpleegd worden. Deze verkenning zal als basis dienen voor deze gesprekken. Het 
onderwerp schilwijken zal besproken worden met bewoners, hiervoor wordt waar mogelijk 
aangesloten bij  reguliere ontmoetingen met de wijkteams. Daarnaast vinden nog oriënterende 
gesprekken plaats met o.a. bewoners en ondernemers. 

 
2) Een tweede moment van communicatie is tijdens de inspraakperiode, hier kunnen alle 

belanghebbenden inspreken op het concept parkeerbeleidsplan. 
 

14. Planning 

Input vanuit de raad en belanghebbenden zal gebruikt worden om een concept parkeerbeleidsplan 
samen te stellen. Dit concept plan zal vastgesteld worden door B&W en vervolgens ter inzage gelegd 
worden. Na het verwerken van eventuele inspraakreacties zal het plan ter vaststelling aan de Raad 
worden voorgelegd. 
 

Fase Datum Betrokken actoren Resultaat 

Verkennen Afgerond Ambtelijk 
College vaststellen  
Raad ter informatie 

Plan van Aanpak en 
bestuursopdracht 

Raadplegen Jan- juli 2012 Ambtelijk 
Belangengroepen 
(Adviesraad Binnenstad, 
Gehandicaptenraad en 
wijkteam) 

Verslag 

Beleidsontwikkeling Jan – mei 2012 Ambtelijk 
College  
Politieke markt 

Verkenning  

 Mei – sept 2012 Ambtelijk 
College 

Concept 
Parkeerbeleidsplan 

Inspraak Okt 2012 Ambtelijk 
Belangengroepen 

Reactienota 

Besluitvorming Eind 2012 Ambtelijk 
College  
Raad ter vaststelling  

Parkeerbeleidsplan 

Implementatie Eind 2012 en 
opvolgende jaren 

Ambtelijk 
College 
Raad  

Vertaling in MPP 

Implementatie Eind 2012 - 2015 Ambtelijk Implementatie 
uitvoeringsplan 
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Bijlage 1 – Vergelijking parkeertarieven 

 

Tarieven betaald parkeren 
 

Tarief (€) per uur

Tarief Deventer Straat Garage

A1-tarief 2

o.a. Grote Kerkhof en Nieuwe Markt

A - tarief 1,88 1,5

Binnenstad

Tarief (€) per uur

Tarieven buurgemeenten Straat Garage

Raalte 0,75 0,75

Twello gratis nvt

Lochem 0,5 0,5

Tarieven steden in de regio

Zutphen 2 nvt

Zwolle 2,4 2,4

Arnhem 2,5 2,5

Apeldoorn 2,75 2,25

Enschede 2,2 2,1

Tarieven vergelijkbare steden (# inwoners en historische binnenstad)

Venlo 3 1,7

Delft 2,8 2,3

Alkmaar 2,3* 1,60-2,00

*op vrijdag en zaterdagavond €3,00  
 
Bovenstaande tarieven zijn afgeleid van verschillende websites  
(o.a. parkerenindestad.nl), het gaat om een indicatie, bedragen kunnen iets afwijken van 
daadwerkelijke tarieven vastgesteld in de verordening van de betreffende gemeente. 
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Tarieven vergunningen 
 
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op jaarbasis (tenzij anders vermeld). Deze bedragen zijn 
afgeleid van verschillende gemeentelijke websites. 
 
Vergunning centrum: 

 Bewoner Ondernemer Bezoeker 

Zutphen 

(50.000 inw.) 
€120,- / €200,-  Algemeen: €300,-  onbekend 

Apeldoorn 

(160.000 inw.) 
€108,36 / €216,72* €496,56 / €1.018,80* geen 

Zwolle 

(110.000 inw.) 
€154,20 €170,40 €3,15 per dag 

Almelo 

(70.000 inw.) 

€42,- 

Op wachtlijst: 

€339,- centrum/wo. 

€339,-  

 

€0,70 per punt, bezoekerskaart 

€14,50 p.d. tijdelijk parkeren 

Hengelo 

(80.000 inw.) 
€130,70 €751,20 onbekend 

Enschede 

(160.000 inw.) 
€179,- €414,- / €484,- €58,-  

Deventer 

(100.000 inw.) 
€224,- €469,- / €566,- 

Bewoners: €121 (70 uur/maand) 

Bedrijven: 161 (70 uur/maand) 

*. excl. administratiekosten en borg en afhankelijk van branche en type voorziening 

Vergunning buiten het centrum: 

 Bewoner Ondernemer Bezoeker 

Zutphen N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

Apeldoorn Gratis €496,56 / €1.018,80* 
€2,35 per dag / 

€12,15 per week 

Zwolle €54,- / €108,60 €69,60 / 144,60 
€10,95 per jaar (6 uur per week 

gratis) 

Almelo 

 

€42,- 

Op wachtlijst: 

€339,- centrum/wo. 

€339,-  

 

€0,70 per punt, bezoekerskaart 

€14,50 p.d. tijdelijk parkeren 

Hengelo €33,05 / €65,- €150,- onbekend 

Enschede €58,- / (€375,- p-ter.) €122,- / (€673,- p-ter.) €58,-  

Deventer €109,-  €109,-  €62 (70 uur per maand) 

 *. excl. administratiekosten en borg en afhankelijk van branche en type voorziening 
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Bijlage 2 – instrumenten parkeernormen 

 
Er zijn een aantal instrumenten beschikbaar waarin de parkeernormen geregeld kunnen worden. 
 

A. Tijdelijk behoud bouwverordening 
Het is zeer waarschijnlijk dat de stedenbouwkundige bepalingen, waaronder de parkeerbepaling, 
vervalt. De exacte datum is echter nog onzeker. Ook is nog onzeker welke juridische basis 
eventueel in de plaats komt van de bouwverordening. Echter zodra de stedenbouwkundig 
bepalingen uit de bouwverordening vervallen is het noodzakelijk op dat moment een alternatief te 
hebben. Het is wel mogelijk de bouwverordening tijdelijk nog te hanteren. Eventueel in 
aangepaste vorm om ook aan de wens van flexibiliteit te kunnen voldoen.  
 
B. Bestemmingsplan 
In de Wro neemt het bestemmingsplan een centrale rol in. De bedoeling is dat het 
bestemmingsplan een uitputtende regeling kan geven voor de planologisch – stedenbouwkundige 
bouwvoorschriften, zonder aanvullingen vanuit bijvoorbeeld de bouwverordening.  
 
Het regelen van het parkeren via bestemmingsplannen heeft enkele nadelen: 

 Een bestemmingsplan betreft altijd een specifiek gebied dat veel kleiner is dan de gemeente. 
Parkeerbeleid is echter wel een gemeentebreed beleid. Het is dan ook belangrijk dat vanuit dit 
gemeentelijke beleid er een eenduidig beleid is wat betreft de systematiek en normen van 
parkeren. Dus als het parkeren via bestemmingsplannen wordt geregeld is het alsnog 
wenselijk een overkoepelende regeling te hebben.  

 De bouwverordening is vrij uitgebreid. Deze uitgebreidheid is noodzakelijk om zoveel mogelijk 
discussie te voorkomen. Het opnemen van parkeren in bestemmingsplannen zou betekenen 
dat er in verhouding veel aandacht wordt besteed aan parkeren in een bestemmingsplan. Het 
zou makkelijker zijn dit te regelen via een overkoepelende regeling waar naar verwezen wordt. 

 
C. Parkeernota 
Op dit moment mag een beleidsnota op grond van de Algemene wet Bestuursrecht geen 
bindende parkeernormen bevatten. Er is dus een ander instrument noodzakelijk waarin de plicht 
om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid kan worden vastgelegd. Zoals nu nog de 
bouwverordening of bestemmingsplan. Momenteel wordt op landelijk niveau onderzocht om de 
wet zodanig te wijzigen dat wel via een parkeernota de parkeereisen kunnen worden gesteld. Als 
je als gemeente parkeernormen wil definiëren zonder het onderliggende beleid in ieder 
bestemmingsplan te beschrijven, dan is het  wenselijk en transparant dat beleid, in dit geval de  
systematiek, inclusief normen, in een nota parkeernormen vast te leggen. Een nota heeft als 
voordeel dat het hele parkeerbeleid gedekt is. In een bestemmingsplan of tijdelijk nog in de 
bouwverordening kan vervolgens naar de nota verwezen worden. 

 


