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1 Inleiding 

In deze rapportage staat het beleid op het parkeren in Naarden centraal. Het bevat allereerst 
de uitgangspunten van het parkeerbeleid (datgene wat de gemeente als basis ziet) en de 
doelstellingen (wat wil de gemeente bereiken). Daarnaast bevat dit parkeerbeleidsplan 
beleidsregels en oplossingsrichtingen hoe om te gaan met parkeren in Naarden voor de 
periode tot 2020. Het parkeerbeleid voor Naarden is hiermee niet alleen leidraad voor de 
daadwerkelijke implementatie en uitvoering van parkeermaatregelen, maar tegelijkertijd ook 
de basis voor de evaluatie van parkeermaatregelen na uitvoering van het 
parkeerbeleidsplan. Niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor de huidige 
parkeersituatie, maar juist oog hebben voor de parkeersituatie die gaat komen. Regeren is 
immers vooruitzien. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. 

1.1 Waarom dit parkeerbeleidsplan? 

Op 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Naarden de uitgangspunten van de parkeervisie 
Naarden vastgesteld en het visiedocument ter kennisgeving aangenomen. Deze 
parkeervisie was de eerste stap om te komen tot voorliggend parkeerbeleidsplan. Het biedt 
de gemeente Naarden handvatten hoe om te gaan met de diverse parkeervraagstukken die 
binnen de gemeente spelen (zie hoofdstuk 2) – of in de toekomst kunnen gaan spelen.  
 
Het parkeerbeleidsplan richt zich op het parkeren in het openbare gebied en meer specifiek 
op thema’s als: 
• parkeren in de Vesting; 
• parkeren in gebieden met gecombineerd winkels, detailhandel en woningen; 
• parkeren in gebieden nabij scholen; 
• parkeren in gebieden nabij sportvoorzieningen; 
• parkeren nabij station Naarden-Bussum; 
• parkeren in overige woonwijken; 
• parkeren bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen; 
• parkeren voor speciale doelgroepen. 
 
In dit parkeerbeleidsplan worden de visiepunten uitgewerkt, voorzien van 
oplossingsrichtingen. 
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1.2 Parkeerbeleidsplan Naarden: een zorgvuldig proces 

Het proces om te komen tot een parkeerbeleidsplan voor Naarden valt vanaf de start van het 
proces onder een pilotproject van de Standaard-Actieve Deelname (STAD); de standaard 
maakt inmiddels deel uit van de Kadernota Burgerparticipatie (raadsbesluit 25 september 
2013).  

Parkeerervaringen en parkeerwensen 
Om ervaringen rondom parkeren te inventariseren zijn de volgende stappen genomen: 
• Parkeerdossier: analyse van parkeeronderzoeken, studies en beleidsrapporten.  
• Thema-avond met de gemeenteraad: door middel van een doelgroependiscussie heeft 

een eerste oriëntatie plaatsgevonden in mogelijke knelpunten, kwaliteiten en wensen op 
het gebied van parkeren. 

• Parkeermarkten: drie inloopavonden waar iedereen ervaringen en klachten kon 
aangeven. Parallel daaraan is de mogelijkheid geboden deze ervaringen en klachten 
digitaal aan te geven via de website van de gemeente Naarden. 

• Expertgroep parkeren: een groep afgevaardigden van belangengroepen (buurtplatforms, 
ondernemersverenigingen, sportvereniging, Rijksgebouwendienst, handhaving) die 
geconsulteerd is om aanvullende specifieke informatie in te brengen om mogelijk 
aanwezige leemtes in kennis van lokale knelpunten op te vullen. 

Kaderstelling parkeerbeleid in rapport parkeervisie Naarden 
Op basis van de geuite parkeerervaringen door belanghebbenden, expertgroep en 
gemeenteraad is een parkeervisie opgesteld waar de richting van het parkeerbeleid in is 
beschreven. Hierin zijn twee parkeerprincipes geïntroduceerd (de doelgroepenbenadering 
en Beïnvloeden-Benutten-Beprijzen-Bouwen). Voorts zijn 12 uitgangspunten geformuleerd. 
Deze zijn door de gemeenteraad in juli 2012 vastgesteld. Deze parkeervisie is te vinden in 
hoofdstuk 3 van dit rapport. 

Scenario-analyse voor vertaling parkeervisie naar parkeerbeleid 
Aan de hand van de doelgroepenbenadering en het principe Beïnvloeden-Benutten-
Beprijzen-Bouwen is de parkeervisie verder uitgewerkt in diverse parkeerscenario’s voor 
heel Naarden. Op basis van de parkeermogelijkheden voor de verschillende doelgroepen is 
bestudeerd hoe dit parkeergedrag bewerkstelligd kan worden en welke reguleringsvormen 
eventueel mogelijk zijn. De parkeerscenario’s zijn afgewogen op de verkeerskundige 
aspecten, juridische mogelijkheden, organisatorische zaken en financiële haalbaarheid.  
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Maatschappelijke raadpleging vergunninghoudersparkeren 
Op verzoek van de gemeenteraad heeft aanvullend een maatschappelijke raadpleging 
plaatsgevonden over de nut en noodzaak van vergunninghoudersparkeren als mogelijke 
oplossingsrichting in het parkeerbeleid. Hiervoor is een enquête opgesteld en verspreid 
onder inwoners en ondernemers van Naarden. In de enquête is gevraagd naar de 
wenselijkheid van vergunninghoudersparkeren in zijn algemeenheid en naar de wensen over 
de invulling van een vergunninghoudersregeling. Daarnaast is de bevolking aangeboden om 
middels een chatsessie met de gemeente te discussiëren over vergunninghouders-parkeren 
als mogelijke oplossingsrichting binnen het parkeerbeleid in Naarden.  
Ten slotte is een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk en spreiding van 
parkeermotieven in Naarden Vesting, zodat actuele onderzoekscijfers voorhanden zijn om 
de juiste keuzes te maken. 
 
Alle bovenstaande stappen zijn met zorgvuldigheid uitgevoerd om te komen tot dit 
afgewogen parkeerbeleidsplan voor de gemeente Naarden voor de periode 2014 tot 2020.  

1.3 Opbouw parkeerbeleidsplan Naarden 

De hoofdstukken 2 en 3 vormen een beeld van enerzijds de huidige parkeersituatie (inclusief 
de conclusie uit de raadpleging (enquête) die heeft plaatsgevonden over de mogelijke 
invoering van vergunninghoudersparkeren) en anderzijds de uitgangspunten van de 
parkeervisie die in een eerder stadium (juli 2012) in de gemeenteraad van Naarden zijn 
vastgesteld. Om het parkeerbeleid voor Naarden integraal te bestuderen is het van belang 
om ook in dit rapport de parkeervisie op te nemen. In hoofdstuk 4 is een theoretische 
beschouwing gegeven van de parkeerreguleringsmogelijkheden die in Nederland 
gebruikelijk zijn om doelgroepen te sturen in hun parkeergedrag. Dit geeft een compleet 
beeld wat de betreffende reguleringsvormen inhouden en wat de effecten zijn. Hoofdstuk 5 
geeft de oplossingsrichtingen weer. Het betreft de oplossingsrichtingen die worden opgepakt 
naar aanleiding van de aangedragen parkeerknelpunten en de parkeervisie. Hoofdstuk 6 
bevat een beschrijving van het monitoren en evalueren van het parkeerbeleid, zodat 
parkeerbeleid indien nodig tijdig kan worden bijgesteld. 
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2 Parkeren in Naarden anno nu 

2.1 Bovenliggend Naardens beleidskader 

Onderstaande paragrafen geven een korte beschrijving van het bovenliggend beleid. 
Enerzijds zijn dat het Rijksbeleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het 
provinciaal beleid van de provincie Noord-Holland (opgenomen bijlage 5). Anderzijds zijn dat 
de belangrijkste twee ruimtelijke en verkeerskundige beleidsdocumenten die de 
fundamenten bieden voor de visie op parkeren. Dit betreft het Verkeersstructuurplan en de 
Vestingvisie. 

2.1.1 Verkeersstructuurplan Naarden 
De gemeenteraad van Naarden heeft op 28 september 2011 het Verkeersstructuurplan 
2011-2020 vastgesteld. Om de leefbaarheid te vergroten gaat dit beleidsplan uit van 
stimulering van fietsen, lopen en gebruik van het openbaar vervoer. De kans op groei van 
het gebruik van deze modaliteiten is er mede door het gebruik van de auto voor de korte 
afstanden terug te dringen. De gemeente staat open voor innovatieve ontwikkelingen en het 
meedenken over of faciliteren van voorzieningen zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen 
of auto’s. 
 
Voor wat betreft parkeren wordt in het Verkeerstructuurplan uitgegaan van het volgende: 
• vastleggen parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen zowel voor auto’s als fietsen; 
• harmoniseren van parkeerregulering Naarden en Bussum rond het NS-station; 
• verkennen parkeeroplossingen voor hoge parkeerdruk in de Vesting; 
• bij herinrichtingen geen vermindering van parkeerplaatsen; 
• laad- en losplaatsen voor vrachtauto’s worden duidelijk herkenbaar ingericht; 
• plaatsing van fietsenrekken voorzien van mogelijkheden om de fiets vast te maken. 

2.1.2 Vesting Visie 
De Vestingvisie bevat een integrale kijk op de toekomst van de Vesting. De visie gaat uit van 
een juiste mix tussen conserveren (behouden) en ontwikkelen. De Vesting is een historische 
omgeving waar veel te beleven valt, zowel op stedenbouwkundig, cultureel als op 
landschappelijk gebied. Er mag ontwikkeld worden, maar de maatregelen moeten zeer 
zorgvuldig worden afgestemd op het karakter van de Vesting.  
 
Op het gebied van parkeren wordt ingezet op het terugdringen van de aanwezigheid van de 
auto in het straatbeeld en verbetering van de verblijfskwaliteit. Kortparkeren is voorzien in de 
blauwe zone conform het Haltermodel (Arsenaal - Cattenhagestraat, Marktstraat richting 
Adriaan Dortsmanplein). Langparkeerders kunnen terecht op Bastion Nieuw Molen, Abri en 
Adriaan Dortsmanplein. 
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2.2 Parkeersituatie in 2013 

2.2.1 Parkeermotiefonderzoek Vesting en directe omgeving september 2013 
In 2013 is een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd in Naarden Vesting om een actueel beeld 
te krijgen over de parkeerdruk en de verdeling van de parkeermotieven in de straten van de 
Vesting en direct daaromheen (omgeving Amersfoortsestraatweg). In een drietal perioden 
zijn metingen verricht om de parkeersituatie in dit gebied in beeld te brengen, te weten: de 
zomervakantie (in verband met toerisme), het museumweekend (als zijnde een evenement 
in Naarden) en in een reguliere werkweek.  
 
De hoofdconclusie van het parkeermotiefonderzoek in 2013 is dat in de Vesting de 
parkeerdruk zich met name manifesteert in specifieke straten op met name reguliere 
zaterdagen en tijdens evenementen. Op de overige momenten kan het soms druk zijn in de 
smalle Vestingstraten, maar is vaak nog voldoende parkeergelegenheid te vinden. Dit beeld 
heeft zich ook laten zien in het onderzoek uit 2010 en 2011. Het beeld is derhalve niet sterk 
veranderd in 2013. Voor de overige gebieden in Naarden blijkt uit de onderzoeken uit 
2010/2011: 
• Dat de parkeerdruk in het stationsgebied door de aanwezigheid van de parkeerschijfzone  

relatief laag is. 
• Dat de omgeving van het sportveld aan de Huizerstraatweg op zaterdagmorgen enkele  

locaties met een parkeerdruk van meer dan 100% heeft. 
• Dat de gemiddelde parkeerdruk op Gooimeer Zuid in de omgeving van de Energieweg  

85% tot 100% bedraagt. 
• Dat de gemiddelde parkeerdruk op zondagavond in de omgeving Van der Helstlaan en B. 

Van Rooijenstraat ver boven de 100% uitkomt. 
 
Meer detailinformatie over het parkeeronderzoek in 2013 is opgenomen in bijlage 7. Voorts 
zijn de exacte resultaten van deze parkeeronderzoeken verwoord in de rapporten 
‘Onderzoek parkeermotieven Naarden (Mobycon, 2013), ‘Parkeermotiefmeting Naarden’ 
(Mobycon 2011) en Parkeeronderzoek Naarden 2010 (Mobycon, 2010).  

2.2.2 Raadpleging bevolking over vergunninghoudersparkeren oktober 2013 
Zoals in voorgaand hoofdstuk is beschreven heeft een raadpleging van de bevolking 
plaatsgevonden over het invoeren van vergunninghoudersparkeren en de wensen die de 
bevolking heeft ten aanzien van een vergunninghoudersregeling.  
 
Om de inwoners en ondernemers te raadplegen is een enquête opgesteld met daarin vragen 
over vergunninghoudersparkeren, het effect dat men verwacht op de parkeersituatie en de 
wensen met betrekking tot een vergunninghoudersregeling. De enquête is ingevuld door 426 
inwoners en 55 ondernemers, waarvan iets minder dan de helft van de respons afkomstig is 
uit de Vesting. De enquête geeft een goede indicatie van de meningen over 
vergunninghoudersparkeren.  
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Uit de verdeeldheid aan reacties over vergunninghoudersparkeren en de hoge eisen die ook 
de voorstanders stellen aan dergelijk beleid maakt het college op dat er momenteel geen 
overtuigend draagvlak voor is. Het reguleringsscenario dat verder gaat dan de toepassing 
van parkeerschijf- en parkeerverbodszones wordt daarom op korte termijn niet ten uitvoer 
gebracht. Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld vanwege een toename van klachten over 
parkeerdruk, wordt in 2016 opnieuw bezien of er draagvlak voor toepassing van een 
vergunningensysteem is. In bijlage 7 is meer detailinformatie te vinden over de raadpleging 
over vergunninghoudersparkeren. 
 
Naast deze raadpleging in 2013 zijn in 2011 al enkele parkeermarkten georganiseerd om te 
achterhalen wat de knelpunten zijn van belanghebbenden op het gebied van parkeren en 
welke suggesties belanghebbenden hadden om de parkeerknelpunten te verminderen. 
Daarnaast heeft gedurende het proces een expertpanel meegedacht met de totstandkoming 
van de parkeervisie en de oplossingsrichtingen. In bijlage 6 zijn de reacties vanuit de 
parkeermarkten en de expertgroep weergegeven. 
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3 Parkeervisie Naarden 

Een parkeervisie ontstaat niet vanuit het niets, er gaat een denkproces aan vooraf. Dit 
hoofdstuk geeft de gedachte weer waarop de parkeervisie in hoofdstuk 4 en de 
oplossingsrichtingen in hoofdstuk 5 is gebaseerd. 

3.1 Twee principes voor parkeervisie Naarden 

De parkeervisie voor Naarden is enerzijds gebaseerd op het laten parkeren van 
verschillende doelgroepen. Elke doelgroep heeft immers zijn eigen wensen als het gaat om 
parkeren. Anderzijds gaat de parkeervisie uit van het principe Beïnvloeden-Benutten-
Beprijzen-Bouwen (B-B-B-B principe) als methodiek voor het oplossen van 
parkeerknelpunten voor zowel woonwijken, bedrijventerreinen als historische kern, de 
Vesting. 

3.1.1 Doelgroepenbenadering 
Het parkeerbeleid van Naarden zet in op bewoners, werknemers/ondernemers en hun 
bezoekers. Buurtvreemde langparkeerders met een bestemming buiten de gemeente 
(bijvoorbeeld treinreizigers) worden niet gefaciliteerd. Ter illustratie: in de woonstraten rond 
het NS-station dient deze groep gebruik te maken van de aanwezige P+R-voorziening bij 
Station Naarden-Bussum. 
 

  
Afbeelding 3-1 De doelgroepen van het parkeerbeleidsplan 

 

• Bewoners van Naarden dienen de mogelijkheid te hebben om de auto in de nabijheid van 
de woning te parkeren. Voor verplaatsingen binnen de gemeente dient zoveel mogelijk 
gebruik te worden gemaakt van alternatieven voor de auto: lopen, fietsen of openbaar 
vervoer. De parkeervisie richt zich niet op stringente sturing van autobezit en autogebruik 
van bewoners (“autootje-pesten”).  

• Werknemers/ondernemers kunnen in grote delen van Naarden nog onbeperkt parkeren. 
Werknemers/ondernemers nemen eerder dan andere doelgroepen genoegen met 
langere loopafstanden. Mede vanwege de langere parkeerduur stellen 
werknemers/ondernemers minder eisen aan het comfort van een parkeerplek. Vooral 
goedkoop parkeren en een veilige parkeeromgeving zijn belangrijke parkeerwensen.  
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• Bezoekers van bewoners, bezoekers van voorzieningen (run- en funshopping) en 
bezoekers van evenementen dienen de auto op een acceptabele afstand van de 
bestemming te kunnen parkeren. Deze doelgroep heeft enerzijds een belangrijke sociale 
functie en levert anderzijds een bijdrage het economisch functioneren. Bezoekers mogen 
daarom niet worden afgeschrikt door een tekort aan parkeerplaatsen, een te lage 
kwaliteit van de parkeervoorzieningen of te hoge parkeertarieven.  

3.1.2 B-B-B-B principe als aanpak voor parkeerproblemen 
In het uiteindelijke parkeerbeleidsplan worden voor de geïnventariseerde knelpunten 
oplossingsrichtingen geformuleerd met een beleidsmatige doorkijk naar de korte, 
middellange en lange termijn. Sommige onderdelen komen uitgebreid aan bod, andere 
onderdelen kennen een meer algemeen beschrijvend karakter. Het principe “beïnvloeden-
benutten-beprijzen-bouwen” staat hierbij centraal. Dit betekent dat niet wordt uitgegaan 
van het direct bijbouwen van (dure) parkeerplaatsen. Eerst worden andere mogelijkheden 
bezien om de parkeerproblemen van verschillende doelgroepen op te lossen.  
 

 
Afbeelding 3-2 beïnvloeden, benutten, beprijzen of bouwen 
 
Stap 1 - Beïnvloeden 
Beïnvloedingsmaatregelen zijn erop gericht om het parkeerprobleem te verlichten door in te 
grijpen in het autogebruik. Dit type maatregelen valt uiteen in beïnvloeding van het gedrag 
door aandacht voor het ontwerp - hierdoor verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de straat. 
Deze oplossingen liggen in een vroege ontwerpfase en zijn vooral bruikbaar bij 
nieuwbouwsituaties. Gedragsbeïnvloeding is echter ook toepasbaar in bestaande situaties, 
zoals alternatieven voor de eigen auto of alternatieve vervoerswijzen (OV en fiets). Hierdoor 
kan de parkeervraag in een gebied worden getemperd. 
 
Stap 2 – Benutten van de aanwezige capaciteit 
De aanwezige parkeercapaciteit wordt niet altijd optimaal benut. Voertuigen staan 
bijvoorbeeld zodanig geparkeerd dat de aanwezige capaciteit niet volledig kan worden 
gebruikt. De eerste stap in het verhelpen van knelpunten is daarom het optimaliseren van 
bestaande parkeercapaciteit. Dit omvat onder andere het meenemen van parkeerproblemen 
bij groot onderhoud en herinrichtingprojecten. In samenspraak met de buurt wordt bekeken 
of en waar extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om een 
beperkt aantal parkeerplaatsen – niet om aanleg van extra parkeerterreinen. De tweede stap 
betreft de als parkeervoorziening aangewezen locaties, zoals carports, garageboxen en 
opritten als zodanig te gebruiken.  
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Garages worden soms voor andere doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld opslag van 
tuinmeubels en fietsen) of bij de woning getrokken. Hierdoor parkeren bewoners in de 
openbare ruimte in plaats van op eigen terrein, waardoor de druk op de openbare 
parkeerplaatsen toeneemt. Bewoners kunnen echter niet worden gedwongen om op eigen 
terrein te parkeren. Het gaat dus om op de eigen verantwoordelijkheid aanspreken van 
bewoners bij parkeerproblemen die door henzelf worden veroorzaakt. 
 
Stap 3 - Beprijzen / reguleren 
Wanneer na uitvoering van benuttingsmaatregelen nog steeds een te hoge parkeerdruk 
bestaat kunnen doelgroepen door parkeerregulering worden gestuurd. Het parkeren in 
Naarden wordt bij voorkeur zo min mogelijk gereguleerd. Invoering van parkeerregulering is 
immers geen doel op zich, maar een middel om overlast veroorzaakt door buurtvreemde 
parkeerders (werknemers, forenzen, bezoekers etc.) tegen te gaan. Deze overlast komt tot 
uitdrukking in een gemiddelde parkeerdruk die overdag of ’s avonds boven de 90% uitkomt 
en deels veroorzaakt wordt door automobilisten met een herkomst buiten het betreffende 
gebied. Ook klachten van bewoners vormen een indicator voor parkeeroverlast in een 
gebied. Parkeerregulering wordt niet zonder aanleiding uitgebreid. Bij problemen wordt op 
basis van bovenstaande indicatoren allereerst bekeken of de aanwezige parkeercapaciteit 
(op straat en op eigen terrein) goed wordt benut voordat aanvullende maatregelen worden 
genomen. Hierbij wordt uitgegaan van een gebied met logische en duidelijke grenzen. 
 
Stap 4 - Bouwen 
In wijken waar de overlast wordt veroorzaakt door eigen bewoners -en waar bovenstaande 
maatregelen geen uitkomst bieden- is uitbreiding van de parkeercapaciteit de enige 
mogelijkheid om te voorzien in de vraag. Binnen bestaande wijken is de realisatie van 
gebouwde parkeervoorzieningen fysiek lastig en duur. Daarom wordt noodgedwongen vaak 
gekeken naar mogelijkheden op maaiveld. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Speelplaatsen worden niet opgeofferd voor 
parkeervoorzieningen. Dit geldt ook voor groenvoorzieningen in gebieden met weinig 
openbaar groen. Dit tast immers de leefomgeving aan. In situaties waar dit wel mogelijk is 
(kleinschalig snippergroen), vindt dit altijd in overleg met belanghebbenden plaats. Voor 
bestaande wijken en voor bedrijfspercelen vormen mechanische parkeersystemen een goed 
alternatief voor het parkeren op straat. De benodigde investeringen voor deze systemen zijn 
echter hoog en de exploitatie is veelal onrendabel. Zeker als het parkeren in de directe 
omgeving niet gereguleerd is. 
 
Het vervolg van dit hoofdstuk geeft de gewenste koers aan als het gaat om het parkeren in 
Naarden. Deze richting is gebaseerd op de beschreven parkeergedachte en bepaalt 
gedurende het verdere proces de concrete parkeerbeleidsregels. 
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3.2 Ambitie parkeren in Naarden 

Naarden wil zich profileren als een gastvrije gemeente gericht op zowel de eigen bewoners 
als de bezoekers van (zakelijke) voorzieningen en toeristen van de Vesting. De parkeervisie 
voor Naarden kent daarom onderstaande ambitie. 
 
Parkeren levert optimale ondersteuning aan alle activiteiten (gericht op bewoners, 
werknemers en sociaal, recreatief en economisch bezoek) die binnen de gemeente 
plaatsvinden. Leefbaarheid, duurzaamheid en eenduidigheid zijn hierbij belangrijke pijlers. 
Dit resulteert in een transparant en duidelijke parkeerbeleid met ruime en praktische kaders. 

3.3 De parkeervisie van Naarden 

1. Naarden heeft een gastvrij parkeerbeleid.  
• Een gastvrij parkeerbeleid betekent dat er in en rondom de Vesting, alsmede buiten de 

Vesting, voldoende parkeerplaatsen moeten zijn. Bezoekers, bewoners, ondernemers 
en werknemers vinden in Naarden makkelijk een parkeerplaats. Dit kan op afstand, 
mits de route van de parkeervoorziening naar de Vesting een recreatieve uitstraling 
heeft: het moet onderdeel vormen van het bezoek aan de Vesting. Autogebruik wordt 
niet ontmoedigd door een gebrek aan parkeercapaciteit. 

• De parkeerplaatsen moeten makkelijk vindbaar zijn: elke doelgroep moeten weten 
waar deze het best kan parkeren. Hiervoor wordt duidelijk gecommuniceerd met 
verschillende doelgroepen en op een wijze die bij de betreffende doelgroep past. De 
bezoekers, en dan met name langparkerende bezoekers en toeristen, vinden een 
parkeerplaats met behulp van een duidelijk en goed functionerend 
parkeerverwijssysteem. 

• Voor de verplaatsingen waarvoor dat mogelijk is, wordt ingezet op het stimuleren van 
alternatieve vervoerwijzen. Op korte afstanden is de fiets een reëel alternatief. Op 
langere afstanden kan het openbaar vervoer een alternatief zijn. Door mensen die wel 
een reëel vervoersalternatief hebben te stimuleren met de fiets of het OV te komen, 
blijven parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers waarvoor de fiets of OV geen 
reëel alternatief is.  

• Een gastvrij parkeerbeleid is belangrijk om de toeristische en recreatieve functie van 
Naarden te bedienen.  

 
2. Alle doelgroepen parkeren op de juiste locatie. 

• De Vesting is een aantrekkelijke locatie voor bezoekers van evenementen en 
toeristische bezoekers. Deze bezoekers parkeren bij voorkeur aan de rand of buiten de 
Vesting. Bewoners moeten bij de woning kunnen parkeren, maar niet dusdanig dat 
bijvoorbeeld de historische Vesting vol staat met auto’s en woningen niet bereikbaar 
zijn voor hulpdiensten. 
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• De gemeente Naarden stuurt het parkeer- en reisgedrag van verschillende 
doelgroepen voor een betere benutting van de aanwezige parkeercapaciteit. Dit 
gebeurt door beïnvloeding, benutting, regulering en waar nodig/mogelijk door extra 
parkeercapaciteit te bouwen.  

• De gemeente hanteert hiervoor een doelgroepenkaart (zie hoofdstuk 4), waarop de 
gewenste locaties voor de parkerende doelgroepen staan aangegeven. 

• Automobilisten worden gestuurd via een duidelijk en actueel parkeerverwijssysteem. 
Hiermee wordt voorkomen dat doelgroepen parkeren op locaties waar dit niet gewenst 
is en/of dat onnodig zoekverkeer optreedt. 

 
3. Parkeerregulering wordt buiten de Vesting reactief ingezet. 

• Er wordt terughoudend omgegaan met het invoeren van parkeerregulering. Waar geen 
problemen bestaan, worden geen maatregelen genomen.  

• Het inzetten van parkeerregulering als sturingsmiddel vindt alleen plaats wanneer 
belanghebbenden in hun omgeving daar behoefte aan hebben. Op basis van het 
monitoren van de parkeerdruk krijgt de gemeente Naarden objectief inzicht in de 
parkeerdruk. Vervolgens wordt de behoefte aan parkeerregulering gepeild. Wanneer 
deze behoefte niet bestaat, dan is dat voor de gemeente Naarden een zwaarwegend 
argument bij het bepalen van vervolgstappen.  

 
4. Parkeren in en rond Naarden Vesting kent een duidelijke en sturende aanpak. 

• De Vesting neemt een bijzondere plaats in. Het is niet alleen een woongebied, maar 
ook een belangrijke economische, culturele, historische en recreatieve trekpleister. In 
de Vesting zijn op straat te weinig parkeerplaatsen om alle doelgroepen ten alle tijden 
maximaal te faciliteren. Om alle aanwezige parkeervoorzieningen te benutten, worden 
heldere keuzes gemaakt over welke doelgroep bij voorkeur op welke locatie parkeert. 

• Bewoners worden gestimuleerd om in de woonstraten te parkeren.   
• Kortparkerende bezoekers worden gestimuleerd om in de "halter" te parkeren. 
• Langparkerende bezoekers, werknemers en ondernemers worden gestimuleerd om op 

het Adriaan Dortsmanplein, Bastion Nieuw-Molen en de Abri te parkeren. 
• De parkeervisie is helder zodat het voor iedere parkeerder duidelijk is welke 

parkeervoorzieningen beschikbaar zijn.  
• Foutparkeren op hoeken wordt actief tegengegaan om de toegankelijkheid van de 

Vesting voor hulpdiensten te waarborgen. 
• Parkeren van touringcars kan slechts buiten de Vesting (te weten op Gooimeer Zuid). 

Aan touringcars wordt middels ontheffingen wel toegang verleend tot de Vesting, maar 
dan slechts voor het direct laten in- en uitstappen van passagiers. Dit beleid wordt 
gecontinueerd. 
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5. Parkeren in woonwijken krijgt een eenduidige aanpak. 
• Woonwijken zijn in principe niet bedoeld om overloop van parkerende doelgroepen uit 

de Vesting of andere bezoekers aantrekkende functies op te vangen. Deze gebieden 
zijn specifiek bedoeld voor bewoners en hun bezoek.  

• Voor parkeerproblemen in woonwijken die gerelateerd zijn aan de ruimtelijke inrichting 
worden oplossingen gezocht volgens de B-B-B-B-benadering (zoals beschreven in 
hoofdstuk 3). Transparantie en eenduidigheid staan hierbij voorop. 

 
6. Parkeren in stationsomgeving kent waar nodig een eenduidig regime. 
• Om overlast van buurtvreemde langparkeerders (forensen) tegen te gaan, is het 

parkeren in het stationsgebied gereguleerd (Naarden parkeerschijfzone en Bussum 
vergunninghoudersparkeren). Naast het beïnvloeden van het parkeergedrag en het 
beter benutten van de parkeerruimte speelt eenduidige parkeerregulering hier een rol. 
Harmonisatie van de parkeerregimes in de stationsomgeving in Naarden en Bussum 
wordt daarom waar nodig nagestreefd en betrokken in het gemeentelijke fusieproces.  

 
7. Parkeren op bedrijventerrein moet bereikbaarheid waarborgen. 

• Voor Gooimeer-Zuid staat het waarborgen van de bereikbaarheid voor alle 
doelgroepen centraal. In samenwerking met de gemeente hebben ondernemers van 
Gooimeer Zuid een plan ingediend om een flink aantal parkeerplaatsen te realiseren 
door slimmer gebruik te maken van de openbare ruimte.  

• Bij functieveranderingen vindt een check op de parkeernormen plaats om te zorgen 
voor voldoende parkeerplaatsen (met als uitgangspunt: parkeren op eigen terrein).  

 
8. Rond parkeren bij voorzieningen buiten de Vesting worden gebruikers aangesproken op 

eigen verantwoordelijkheid. 
• Bij overlast rondom scholen en sportvelden worden automobilisten gewezen op de 

eigen verantwoordelijkheid in relatie tot verkeersveilig gedrag. De gemeente maakt 
hierover afspraken met de betreffende organisaties. 

• Goede communicatie en verwijzing moeten problemen zoveel mogelijk voorkomen. 
Stringente handhaving voorkomt dat wordt geparkeerd op plaatsen waar dat niet de 
bedoeling is, bijvoorbeeld op hoeken, stoepen, groenstroken en voor uitritten. 

 
9. Parkeren wordt ingezet als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen of veranderingen. 

• De gemeente heeft een actuele parkeernormensystematiek waarin parkeren bij 
inbreiding, uitbreiding en functieverandering duidelijk is vastgelegd volgens de laatste 
kencijfers en wettelijke regelgeving. Flexibiliteit wordt gebiedsgewijs gezocht door het 
zoeken van een optimale verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod.  

• Uitgangspunt bij herinrichting is dat hierbij geen parkeerplaatsen verloren gaan. 
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10. Parkeerexploitatie levert maatwerk in financiële afwegingen. 
• Bij het zoeken naar oplossingen, inclusief de handhaving daarvan, speelt de 

financiële haalbaarheid een belangrijke rol.  
 
11. De parkeervisie gaat uit van gratis parkeervoorzieningen voor gehandicapten.  

• De gemeente zorgt voor gratis en goed gesitueerde parkeervoorzieningen voor 
gehandicapten, zonder dat dit een groot beslag legt op de efficiënte benutting van de 
totale parkeercapaciteit. 

 
12. Parkeren levert een bijdrage aan milieudoelstellingen door deelauto en elektrische auto.  

• Door de inzet van deelauto’s kan het aantal autokilometers worden beperkt. 
Parkeerplaatsen voor deelauto’s worden daarom waar mogelijk gefaciliteerd. 

• De ontwikkelingen in elektrisch verkeer gaan snel. Elektrische oplaadpunten worden, 
met name bij woonbestemmingen, alleen geplaatst onder kritische voorwaarden met 
oog voor het algemeen belang. 
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4 Theoretisch wettelijk kader voor 
 parkeerregulering 

Parkeren is onderdeel van bereikbaarheid. Niet alleen de wegen naar de 
bestemmingslocatie moeten van voldoende kwaliteit zijn, maar ook het kunnen parkeren van 
de auto draagt bij aan de waarborging van de bereikbaarheid. Wanneer de parkeerlocaties 
op verschillende momenten druk bezet zijn is het mogelijk om het parkeergedrag in 
bepaalde mate te sturen, zodat iedere doelgroep (bewoner, bezoeker en werknemer) een 
parkeerplaats vindt dat bij zijn parkeergedrag past. Binnen parkeren zijn de meest 
voorkomende reguleringsvormen: parkeerschijfzone, vergunninghoudersparkeren en betaald 
parkeren. In onderstaande paragrafen is uitgelegd wat de (wettelijk mogelijke) 
reguleringsvormen precies inhouden en wat de effecten van deze vormen van 
parkeerregulering zijn.  

4.1 Parkeerschijfzone 

Een parkeerschijfzone, ook wel blauwe zone, is een gebied waarbinnen aangepaste regels 
met betrekking tot het parkeren gelden, welke juridisch verankerd is in de 
WegenVerkeersWet. Het begin en einde van een parkeerschijfzone wordt aangeduid met de 
verkeersborden E10 en E11 (conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 
waarop duidelijk de afbeelding van een parkeerschijf is te zien. In een parkeerschijfzone is 
het parkeren verboden op plaatsen die niet met een "P-tegel", "P-bord" of "blauwe streep" 
zijn aangegeven. Daar waar een blauwe streep is aangebracht mag een motorvoertuig met 
meer dan twee wielen slechts parkeren voor de aangegeven tijdsperiode wanneer een 
parkeerschijf is geplaatst achter de voorruit. Deze moet handmatig zijn ingesteld op het 
tijdstip van aankomst (afgerond naar het eerstvolgende hele of halve uur) en mag niet 
voorzien zijn van een mechanisme waarmee de tijd automatisch wordt ingesteld of 
verschoven. De parkeerschijfzone kan gelden op bepaalde dagen of uren; dit wordt dan 
middels een onderbord aangegeven. 
 
Een parkeerschijfzone wordt in Nederland het meest toegepast in kleinschalige gebieden 
waar een aantal bezoekersaantrekkende functies (soms in combinatie met woningen) 
gevestigd zijn. Hierbij valt te denken aan buurt- of wijk winkelcentra of het centrum van een 
dorp of kleine stad. De parkeerschijfzone wordt ingevoerd om bezoekers van deze functies 
voldoende parkeergelegenheid te bieden doordat voor een beperkte periode mag worden 
geparkeerd. Langparkeerders (bijvoorbeeld werknemers van winkels) kunnen daar niet 
parkeren aangezien deze doelgroep langer parkeert dan de beperkte parkeerduur in de 
parkeerschijfzone. 
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Het invoeren van een parkeerschijfzone heeft verschillende consequenties: 
• De parkeerschijfzone(s) moeten worden aangegeven middels de verkeersborden E10 en 

E11 en met het aanbrengen van de blauwe lijn.  
• Langparkeerders (vaak werknemers) worden geweerd, waardoor parkeergelegenheid 

gecreëerd wordt voor kortparkeerders (bezoekers); 
• Bewoners in een parkeerschijfzone moeten een ontheffing aanschaffen om te parkeren 

in de parkeerschijfzone zonder gebruik te hoeven maken van de parkeerschijf. 
• De gemeente kan een parkeerschijfzone op relatief korte termijn invoeren. 

• De gemeente dient de uitgifte van ontheffingen te organiseren. 
• Een parkeerschijfzone is niet kostendekkend te krijgen, omdat de handhavingskosten 

van een parkeerschijfzone niet in de legeskosten van ontheffingen mogen worden 
meegenomen. Tegenover de handhavingskosten (Wet Mulder) staat een beperkte 
vergoeding.  

• Het financiële risico voor de gemeente is laag, omdat de kosten en 
opbrengstenverhouding vooraf goed is in te schatten. De gemeente kan een gerichte 
keuze maken om een parkeerschijfzone in te voeren. 

• Met een Europese Gehandicaptenparkeerkaart kan vrij worden geparkeerd. 

4.2 Vergunninghoudersparkeren 

Een vergunninghouderszone is een gebied waarbij specifieke doelgroepen (vaak bewoners, 
soms werknemers) de mogelijkheid krijgen om te parkeren. Een vergunninghoudersregeling 
is verankerd in de gemeentelijke parkeerverordening en parkeerbelastingverordening die op 
hun beurt een grondslag vinden in de Gemeentewet. Het begin en einde van een 
vergunninghouderszone wordt aangeduid met de verkeersborden E9. Alleen voertuigen 
voorzien van een vergunning mogen geparkeerd staan in deze zone. Daarnaast is het 
mogelijk dat met een bezoekersregeling ook voertuigen met een kraskaart of andersoortige 
vergunning hier mogen parkeren. Andere voertuigen zonder vergunning mogen hier niet 
parkeren en kunnen derhalve (strafrechtelijk) beboet worden middels de Wet Mulder. 
Middels onderborden kunnen tijdstippen van het van kracht zijn van de 
vergunninghoudersregeling worden aangegeven. Buiten deze tijden kan dan vrij geparkeerd 
worden. 
 
Vergunninghoudersparkeren wordt in Nederland het meest toegepast in woonwijken rond 
centrumgebieden waar betaald parkeren van kracht is. Door dit betaald parkeergebied is de 
kans groot dat bezoekers het betaald parkeren willen ontwijken en in de aangelegen 
woongebieden gaan parkeren. Door deze woongebieden alleen toegankelijk te maken voor 
vergunninghouders, blijft het voor bewoners eenvoudig om in de eigen omgeving te kunnen 
parkeren. Parkeren zonder vergunning is immers niet toegestaan.  
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Het invoeren van vergunninghoudersparkeren heeft verschillende consequenties: 
• De vergunninghouderszone(s) moeten worden aangegeven middels de verkeersborden 

E9zb en E9ze en dienen een aaneengesloten gebied te zijn zodat de juridische 
handhaafbaarheid gewaarborgd wordt.  

• Parkeren van voertuigen zonder vergunning is verboden. 
• Bewoners kunnen een vergunning aanschaffen tegen een door de gemeente vastgesteld 

tarief. 
• Bezoekers kunnen alleen in een vergunninghouderszone parkeren mits de betreffende 

gemeente een bezoekersregeling heeft opgezet. 
• Met een Europese Gehandicaptenparkeerkaart kan vrij worden geparkeerd door houders 

hiervan. 
• De gemeentelijke kosten voor een vergunninghouderszone vallen voornamelijk samen 

met de handhaving. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit vergunningen en 
Mulderboetes. Doordat de gemeente zelf het vergunningtarief mag bepalen, bepaalt dit 
de mate van kostendekkendheid van het vergunninghouderssysteem.  

4.3 Betaald parkeren 

Een betaald parkeergebied is een gefiscaliseerd gebied waarbinnen aangepaste regels met 
betrekking tot het parkeren gelden, welke juridisch verankerd zijn in gemeentelijke 
parkeerverordening en parkeerbelastingverordening. De verordeningen vinden hun 
grondslag in de Gemeentewet. Het begin en einde van een betaald parkeerzone wordt 
aangeduid met de verkeersborden BW111zb en BW111ze. In een betaald parkeergebied 
mag in principe iedereen parkeren mits de gevraagde parkeerbelasting wordt voldaan bij de 
betreffende parkeerapparatuur of via andere betaalsystemen. Betaald parkeren kan gelden 
op bepaalde dagen of uren; dit wordt dan middels een onderbord aangegeven. Middels 
vergunningen is het mogelijk om bewoners (en andere belanghebbenden) in een betaald 
parkeergebied zonder het in werking stellen van de parkeerapparatuur of het betaalsysteem 
te laten parkeren. Er is in een betaald parkeergebied sprake van een 
administratiefrechtelijke handhaving (fiscaal). De opbrengsten uit parkeerboetes 
(naheffingsaanslagen) voor het niet betalen of het niet hebben van een parkeerrecht komen 
ten goede aan de betreffende gemeente. 
 
Betaald parkeren wordt in Nederland het meest toegepast in grootschalige centrumgebieden 
waar een veel bezoekersaantrekkende functies (soms in combinatie met woningen) 
gevestigd zijn. De uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen moet voldoende gewaarborgd zijn. 
Betaald parkeren wordt ingevoerd om bezoekers van deze functies voldoende 
parkeergelegenheid te bieden voor het bezoek aan het centrum.  
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Langparkeerders (bijvoorbeeld werknemers van winkels) worden hierdoor ontmoedigd om 
daar te parkeren aangezien deze doelgroep langer parkeert en derhalve de kosten voor het 
parkeren fors kunnen oplopen. Voor langparkeerders dienen goedkopere of gratis 
langparkeerlocaties te worden aangewezen.  
Het invoeren van betaald parkeren heeft verschillende consequenties: 
• Het betalen voor het parkeren remt het niet noodzakelijke autoverkeer af. Mensen zullen 

eerder overwegen om de fiets te nemen voor de kortere afstanden en niet direct de auto 
te gebruiken. 

• Langparkeerders worden ontmoedigd om in een betaald parkeergebied te parkeren door 
de tariefstelling, waardoor ruimte ontstaat voor bezoekers van de 
(centrum)voorzieningen. 

• Bewoners en andere belanghebbenden kunnen parkeren middels een vergunning. 
• Bezoekers kunnen beperkt of onbeperkt parkeren door parkeerbelasting te voldoen of 

middels een gereduceerde bezoekersregeling. 
• Met een Europese Gehandicaptenparkeerkaart kan vrij geparkeerd worden. 
• Invoering betaald parkeren kent een langere voorbereiding, te denken valt aan 

aanschaffen parkeerapparatuur en organisatie handhaving, beheer en onderhoud betaald 
parkeren. 

• Het financieel risico ligt hoger door de hogere investeringskosten in relatie tot de 
beperkte opbrengsten wanneer voor een te laag parkeertarief wordt gekozen. De omvang 
van het gebied en de afstemming tussen parkeren in gebouwde parkeervoorzieningen en 
parkeren op maaiveld speelt hier een belangrijke rol is. 

4.4 Parkeerverbodszone 

Naast het reguleren van het parkeergedrag naar plaats en tijd is het ook mogelijk om het 
parkeren in bepaalde gebieden volledig te verbieden. Een zogeheten parkeerverbodszone is 
verankerd in de WegenVerkeersWet en wordt aangegeven met de borden E01 uit het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dergelijke zones worden toegepast in 
gebieden waar de wegprofielen te smal zijn om parkeren toe te staan (waarborging 
verkeersveiligheid en doorstroming voor hulpdiensten). Daarnaast komen 
parkeerverbodszones voor in gebieden waar veel verschillende verkeersbewegingen zich 
concentreren (bijvoorbeeld rond trein- en busstations). Alleen voertuigen met een ontheffing 
voor het parkeerverbod mogen op deze locaties parkeren. De consequenties is dat wanneer 
een parkeerverbodszone wordt ingevoerd in bepaalde straten, dat parkeerders uitwijken 
naar omliggende straten en de parkeerdruk aldaar zal toenemen. Overigens is het ook 
mogelijk om een parkeerverbodszone toe te passen waarbij alleen in de daarvoor bestemde 
parkeervakken kan worden geparkeerd. Dit structureert het parkeren in bepaalde gebieden. 
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5 Nieuwe parkeersituatie Naarden 

Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van oplossingsrichtingen voor gesignaleerde 
parkeerknelpunten conform het principe Beïnvloeden-Benutten-Beprijzen-Bouwen en de 
visiepunten zoals beschreven in hoofdstuk 3. Deze oplossingsrichtingen zijn vertaald naar 
het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 7. 

5.1 Parkeren in Naarden Vesting 

Onmiskenbaar neemt de Vesting een prominente plaats in binnen de gemeente Naarden. 
Niet alleen door de aanwezigheid van de voorzieningen in de Vesting met hun 
verkeersaantrekkende werking, maar juist ook door de Vesting zelf met de talrijke 
vestingwerken en andere monumenten. De Vesting is een toeristische trekpleister en heeft 
daarmee een bovenregionale verkeersaantrekkende functie. De combinatie van 
verkeersaantrekkende werking en bijbehorend parkeergedrag vraagt om extra aandacht op 
het gebied van parkeren. 
  
In de parkeervisie is een ambitie geformuleerd met daaraan gekoppeld verschillende 
doelstellingen om het parkeren als gevolg van ruimtelijke, economische en 
leefbaarheidsambities zo optimaal mogelijk vorm te geven. In de parkeervisie is als 
doelstelling geformuleerd om alle parkerende doelgroepen zo goed mogelijk te laten 
parkeren rekening houdend met de wensen en het parkeergedrag van de doelgroepen. Voor 
de Vesting wordt ingezet op een duidelijk en sturend parkeerbeleid, omdat de schaarse 
parkeerruimte zo optimaal mogelijk te verdelen. De algemene uitgangspunten van een 
dergelijk sturend beleid in de Vesting zijn hieronder beschreven. 

Woonstraten in de Vesting 
Bewoners in de Vesting (en hun sociaal bezoek) parkeren bij voorkeur in de nabijheid van 
de eigen woning. Daarnaast kan een deel van de werknemers van voorzieningen in de 
Vesting gebruik maken van de parkeercapaciteit die op een groot deel van de dag in de 
woonstraten leeg staat. Op die manier wordt een deel van de parkeerplaatsen dubbel 
gebruikt.  
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Adriaan Dortsmanplein, Bastion Nieuw-Molen en Abri 
Werknemers en bezoekers die binnen de vestingmuren langer willen parkeren om van een 
of meerdere voorzieningen gebruik te maken, worden gestimuleerd om op het Adriaan 
Dortsmanplein, Bastion Nieuw-Molen en de Abri te parkeren. Deze parkeerterreinen liggen 
verspreid over de Vesting langs een invalsroute en op een acceptabele loopafstand om een 
winkelgebied te bezoeken. Gezien de parkeervraag in Naarden Vesting is het 
parkeerterrein op Bastion Nieuw-Molen onmisbaar voor Naarden. Deze parkeerpleinen 

kunnen desgewenst ook worden gebruikt voor het parkeren van een of meerdere voertuigen 
van bewoners. 

Marktstraat en Cattenhagestraat  
De Marktstraat en Cattenhagestraat kenmerken zich door een menging van enerzijds 
woningen en anderzijds bezoekersaantrekkende winkel- en kantoorfuncties. Om deze (vaak 
detailhandelfuncties) goed bereikbaar te houden is het belangrijk dat de aanwezige 
parkeercapaciteit in deze straten optimaal gebruikt kan worden door de kortparkerende 
klanten die snel een boodschap willen doen. Hierdoor blijft het hart van de Vesting 
economisch gezien aantrekkelijk. De bewoners van deze straten hebben in de avonduren 

wel de mogelijkheid om in deze straten te parkeren.  
 
Doelgroepenbeleid Naarden Vesting samengevat 
• Woongebieden Naarden   : bewoners, sociaal bezoek, deel werknemers; 
• Marktstraat/Cattenhagestraat  : kortparkerende bezoekers; 
• A. Dortsmanplein/Nieuw-Molen  : langparkerende bezoekers, deel  

  werknemers, deel bewoners; 
•   randen/ deel terreinen buiten de Vesting1 : langparkeerders bezoekers, werknemers,    

            deel bewoners. 
 
De doelgroepenkaart (figuur 4.1) geeft aan hoe de spreiding van de parkerende doelgroepen 
gewenst is.  
 
 
 

                                                        
1 Terreinen buiten de Vesting bestaan uit Abri en bedrijventerrein Gooimeer Zuid en mogelijk de P+R locatie nabij 

het Naarderbos  
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Figuur 4.1: Doelgroepenkaart parkeerbeleid Naarden 
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5.2 Directe parkeermaatregelen in Naarden Vesting 

In onderstaande subparagrafen zijn directe maatregelen beschreven voor de Vesting die de 
gemeente wil nemen. Deze zijn vervolgens vertaald naar het uitvoeringsprogramma in 
hoofdstuk 7. 

5.2.1 Actief overleg met bewoners en ondernemers over parkeren in de Vesting  
De gemeente gaat actief met bewoners en ondernemers in overleg over het parkeren van 
voertuigen in de Vesting waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers inzake de 
leefbaarheid in de Vesting centraal staat. Kortom: de gemeente wil in dialoog met 
belanghebbenden zorgen voor een acceptabele parkeersituatie en optimale leefbaarheid. 
Ideeën en oplossingsrichtingen worden met de bevolking besproken om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren (Beïnvloeden en Benutten). 

5.2.2 Behoud parkeerterrein Bastion Nieuw-Molen en realiseren veilige inrichting 
Het Bastion Nieuw-Molen is in het bezit van de Rijksoverheid en wordt door de gemeente 
‘gehuurd’. Het huurcontract loopt in 2015 af. De gemeente zet zich actief in om de 
parkeerfunctie van Bastion Nieuw-Molen te behouden, aangezien deze locatie essentieel is 
in de opvang van de parkeervraag. Bastion Nieuw-Molen wordt op dit moment als te onveilig 
ervaren door belanghebbenden. Om te stimuleren dat meer voertuigen op het Bastion 
parkeren (bijvoorbeeld toeristen of de tweede en derde auto’s van bewoners) zet de 
gemeente zich in om het parkeerterrein sociaal veiliger te maken (Benutten). 
 
Parkeerverwijzing naar parkeerterreinen 
Om invloed te kunnen uitoefenen op de spreiding van het parkeren van diverse doelgroepen 
is het belangrijk om een eenduidige en duidelijke bewegwijzering te hebben. Vanaf de 
snelweg A1 wordt duidelijk verwezen naar Naarden Vesting. Wanneer de Vesting wordt 
bereikt vanuit de Amersfoortsestraatweg is er wel een aantal borden te zien rondom het 
parkeren bij de verschillende voorzieningen en sportclubs. Deze borden bevatten dermate 
veel informatie dat dit niet in één oogopslag te interpreteren is. Ook vanaf de 
Amsterdamsestraatweg is de verwijzing naar Bastion Nieuw Molen ontoereikend. Bij 
parkeerverwijzing is het niet alleen belangrijk om de verschillende grote parkeerlocaties aan 
te geven. Het is ook belangrijk om aan te geven voor welke doelgroep deze parkeerlocaties 
bestemd zijn.  
De parkeerverwijzing vanuit alle aanrijroutes naar de Vesting moeten de beschikbare 
parkeerterreinen aangeven. De verwijzing naar de Abri zou moeten worden aangevuld met 
‘parkeren toeristen Vesting’ en ‘parkeren sportverenigingen’ (Beïnvloeden en Benutten). De 
vormgeving van de parkeerverwijzing dient verder te worden uitgewerkt in een 
bebordingsplan.  
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Stringente sturing parkeren bij evenementen 
Op dit moment wordt alleen bij de grote evenementen (op basis van de vergunning) het 
aantal bezoekers in de Vesting gemonitord en worden de bezoekers bij een bepaalde grens 
verwezen naar parkeerlocaties buiten de Vesting. Doordat bewoners in de Vesting toch 
parkeeroverlast ervaren tijdens deze en kleinere evenementen is het belangrijk om deze 
regels stringenter te maken. Dit houdt in: 
• Dat ook bij kleinere evenementen bij de vergunningverlening wordt gevraagd naar 

verkeersmonitoring en het beperken van bezoekers in de Vesting (verwijzen naar andere 
parkeerterreinen buiten de Vesting).  

• Dat het aantal toegestane bezoekers dat per evenement in de Vesting (afhankelijk van 
de grootte van het evenement) kan parkeren, wordt beperkt. 

• Dat wordt onderzocht of het gedeelte van het goedgekeurde kerkpleinontwerp ter hoogte 
van de St. Annastraat kan worden gerealiseerd. Dit om de overlast bij het laden en 
lossen tijdens de op- en afbouw van evenementen in de Grote Kerk te verminderen. 

• Dat bij evenementen ook gekeken wordt naar P&R mogelijkheden vanaf bijvoorbeeld 
Abri, bij een locatie nabij het Naarderwoonbos (langs autosnelweg A1) of bij een locatie 
nabij het Naarderstrand.. 

 
Bovenstaande punten worden verwerkt in de precieze beleidsregels rond de 
vergunninguitgifte bij evenementen (Beprijzen/reguleren). 

5.3 Parkeren in gebieden met zowel woningen als winkelzones/detailhandel 

De gemeente Naarden heeft ook buiten de Vesting een aantal buurtwinkelcentra waar 
bewoners de dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen. Deze buurtwinkelcentra liggen 
vaak nabij woningen (rand of centrumgelegen in een woonwijk) en bestaan met name uit 
een supermarkt met een aantal aanvullende winkels. De buurtwinkelcentra in Naarden 
bevinden zich aan: 
• Burgemeester Visserlaan; 
• Amersfoortsestraatweg; 
• Mackaylaan; 
• Evert de Bruijnstraat/Keverdijk; 
• Lambertus Hortensiuslaan (voorzieningenstrook). 
 
Op dit moment is bij de genoemde buurtwinkelcentra een parkeerschijfzone van kracht bij de 
winkelvoorzieningen met uitzondering van de Evert de Bruijnstraat/Keverdijkwinkelcentrum. 
Gezien de situering van de buurtwinkelcentra in de woonwijk, zal in de directe omgeving een 
menging zijn van parkerende bezoekers van het buurtwinkelcentrum en parkerende 
bewoners van de woonstraten er omheen.  

  



 Parkeerbeleidsplan Naarden 2014 - 2020 

Mobycon pagina 23  

Om de omloopsnelheid van parkeerplaatsen te vergroten en om langparkeerders niet te 
laten parkeren op parkeerplaatsen voor winkelbezoekers is het goed om parkeerregulering 
(bijvoorbeeld een parkeerschijfzone) toe te passen indien de belanghebbenden daar 
behoefte aan hebben. Overleg tussen de gemeente en belanghebbenden (bewoners en 
ondernemers) hierin is noodzakelijk, omdat het mogelijk is dat langparkerende werknemers 
gedurende de werktijd in de woonwijken staan. Vaak is daar dan wel parkeerruimte, omdat 
de bewoners niet thuis zijn (bevordering dubbelgebruik parkeerplaatsen), maar dit wordt 
door bewoners als storend ervaren. Daarnaast kunnen op het eind van de middag conflicten 
ontstaan met bewoners die thuiskomen, maar nog geen plek kunnen vinden door de 
langparkeerders. Betaald parkeren is hierin op deze beperkte schaalgrootte geen optie, 
omdat bezoekers van de buurtwinkelcentra dan een parkeerplaats in de woonwijk gaan 
zoeken in plaats van de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Vervolgens is het onwenselijk 
om voor die reden in de omliggende woonwijken vergunninghoudersparkeren in te voeren. 
Een parkeerschijfzone kan hierin een gewenste oplossing zijn.  

5.4 Parkeren op bedrijventerrein Gooimeer Zuid 

Op bedrijventerrein Gooimeer Zuid is op diverse locaties sprake van structurele 
parkeerknelpunten. Door de komst van meer bezoekersaantrekkende bedrijven op locaties 
waar voorheen bedrijven zonder hoge bezoekersaantrekking waren gevestigd, is het aantal 
parkeerders ten opzichte van het aantal aanwezige openbare parkeerplaatsen fors 
toegenomen. Daarnaast is de bedrijfsvoering van langgevestigde bedrijven veranderd en is 
het autogebruik door de werknemers toegenomen.  
Om verlichting te geven in de parkeerproblematiek op bedrijventerrein Gooimeer Zuid wordt 
met name gekeken naar het beïnvloeden van de parkeervraag en het benutten/herinrichten 
van de openbare ruimte.  
 
Beïnvloeden parkeergedrag 
Het is belangrijk om samen met afgevaardigden van de gevestigde bedrijven te onderzoeken 
of het mogelijk is dat een deel van de werknemers minder met de auto naar de 
bedrijfslocatie komen en meer gebruik maken van andere modaliteiten (zoals fiets of 
openbaar vervoer). Bedrijven zouden bijvoorbeeld via het arbeidsreglement het gebruik van 
alternatieve vervoerswijzen kunnen stimuleren (zoals hogere OV-vergoedingen of een ‘fiets 
van de zaak’). Ook carpoolen of het collectief opzetten van een vervoerspool vanuit diverse 
woonlocaties naar Gooimeer Zuid kan een oplossing bieden voor de parkeerproblematiek.  
 
Benutten openbare ruimte 
Naast het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen is het goed om kritisch naar de 
openbare ruimte op het bedrijventerrein te kijken om te zien op er mogelijkheden zijn om 
deze ruimte zo in te richten dat meer parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.  
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Hierbij gaat het niet alleen om het gebruiken van eventuele groenstroken of brede trottoirs, 
maar ook om het beter indelen of aanbrengen van parkeervakken (schuinparkeren, 
haaksparkeren, langsparkeren). Een optimalisatieslag kan meer openbare parkeerruimte 
opleveren op het bedrijventerrein. In 2013 hebben ondernemers een plan ingediend om de 
openbare ruimte beter te benutten. Uitvoering van dit advies zal naar verwachting een 
behoorlijke toename van parkeerplaatsen opleveren. Een andere mogelijkheid om 
knelpunten op te lossen is om de parkeerproblematiek mee te nemen bij een (grootschalige) 
herinrichting van het bedrijventerrein. In het nieuwe ontwerp worden dan -indien mogelijk- 
meer parkeerplaatsen opgenomen om aan de vraag te voldoen. 
 
Naast het oplossen van de parkeervraag in de openbare ruimte kan het dubbel gebruiken 
van privéparkeerterreinen een oplossing zijn. Hierbij stelt een bedrijf het parkeerterrein open 
voor bezoekers van een ander bedrijf. Om dit te kunnen realiseren dient overleg en 
samenwerking te worden gezocht met de aanwezige bedrijven.  
 
Beprijzen: mogelijkheden voor parkeerschijfzone 
Indien de openbare parkeerplaatsen op bedrijventerrein Gooimeer Zuid intensiever worden 
gebruikt door bezoekers is het mogelijk om een parkeerschijfzone in te richten. Bezoekers 
kunnen dan voor anderhalf uur parkeren, waarna de parkeerplaats weer vrijgemaakt moet 
worden voor andere bezoekers. Echter is dit voor de gemeente Naarden als organisatie wel 
een maatregel die kosten met zich meebrengt, omdat hierop gehandhaafd moet worden en 
deze kosten niet terug te verdienen zijn uit het totale parkeersysteem.  
 
Het is noodzakelijk om eerst een parkeermotiefmeting uit te voeren om te kunnen 
achterhalen wat het aandeel parkerende bezoekers en het aandeel werknemers is alvorens 
een parkeerschijfzone wordt ingevoerd. Wanneer langparkeerders worden geweerd moet 
daar wel een passende parkeerlocatie voor worden gevonden. 
 
Bouwen: structurele oplossing binnen herstructurering  
Wanneer sprake is van herstructurering van bedrijventerrein Gooimeer Zuid is het aan te 
raden om op basis van de parkeervraag van de functies te bepalen hoeveel parkeerplaatsen 
benodigd zijn. Daarnaast is het verstandig om op basis van de parkerende doelgroepen te 
bepalen of bijvoorbeeld bezoekers van het bedrijven terrein op centrale parkeerlocaties 
kunnen worden opgevangen (parkeerterrein).  
Kortom: als de mogelijkheden aanwezig zijn voor herstructurering van Gooimeer Zuid, kan 
voor dit specifieke gebied een gedetailleerd parkeerplan worden ontwikkeld. Overigens geldt 
bij herbouw of nieuwbouw een hogere parkeernorm, die de aanleg van meer 
parkeerplaatsen op eigen terrein afdwingt.  



 Parkeerbeleidsplan Naarden 2014 - 2020 

Mobycon pagina 25  

5.5 Parkeren bij NS station Naarden-Bussum (overloop parkeerders Bussum) 

Op dit moment is een deel van de stationsomgeving (aan de westzijde) voorzien van een 
parkeerschijfzone (omgeving Thorbeckelaan/Van Lijndenlaan). Aan de oostzijde van het NS 
station (omgeving Juliana van Stolberglaan) is geen parkeerregulering van kracht. Op 
Bussumse grondgebied is in de stationsomgeving vergunninghoudersparkeren van kracht. 
Dit betekent dat in een relatief klein gebied drie vormen van parkeren aanwezig zijn. 
Wanneer dit niet goed is aangegeven of is gecommuniceerd is het mogelijk dat dit tot 
verwarring leidt bij de parkeerders. Toch is het belangrijk om nabij station Naarden-Bussum 
parkeerregulering toe te passen om overloop van langparkeerders (forenzen) in de 
nabijgelegen woonwijken tegen te gaan. Over het algemeen genomen wordt een 
parkeerschijfzone vaak toegepast in kleine gebieden waar een menging is van functies 
(parkerende bezoekers, werknemers en bewoners) of waar zonder parkeerregulering veel 
langparkeerders parkeren die met het openbaar vervoer hun reis vervolgen. 
Vergunninghoudersparkeren wordt over het algemeen toegepast in gebieden met 
voornamelijk een woonfunctie, maar die last hebben van langparkeerders uit een ander 
gebied of nabij een openbaar vervoervoorziening. Harmonisatie van het parkeerbeleid is als 
voorbereiding op de gemeentelijke fusie voor de hand liggend, mits in het gebied waar dat 
betrekking op heeft aantoonbaar sprake is van parkeeroverlast en er bij een ruime 
meerderheid van de bewoners/belanghebbenden draagvlak bestaat voor de door de 
gemeente voorgestelde oplossing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 en 3: omgeving station Naarden-Bussum 

 
Benutten en beprijzen: eenduidig parkeerregime rond station Naarden-Bussum gewenst 
Rond het stationsgebied is reeds parkeerregulering van kracht. Het beïnvloeden van het 
parkeergedrag is hier dan ook minder van toepassing. Het Naardens grondgebied rond het 
station bestaat voornamelijk uit woongebieden met op enkele locaties een bedrijf, 
voorziening of detailhandelsfunctie. Door deze beperkte functiemenging zou eerder een 
vergunninghouderszone als regulering in aanmerking komen dan een parkeerschijfzone.  
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Immers geeft een vergunninghouderszone bewoners een verhoogde kans op een 
parkeerplaats in de nabijheid van de woning en worden langparkeerders (forenzen van het 
station) geweerd.  
 
Aan het beperkt aantal bedrijven moeten dan ook een aantal vergunningen worden verstrekt 
om werknemers of bezoekers te laten parkeren. Indien gewenst kan ook een 
bezoekersregeling voor bezoek van bewoners worden geïntroduceerd.  
Dit systeem is aan de Bussumer zijde van kracht en functioneert in het weren van 
langparkerende treinreizigers. Een dergelijk vergunninghoudersregime sluit daarmee aan op 
het parkeerregime aan de Bussumer zijde van het station.  
 
In de omgeving van de Juliana van Stolberglaan wordt blijkens een gehouden enquête door 
ruim 90 % van de bewoners thans geen parkeeroverlast ervaren. Het ligt daarom op dit 
moment niet voor de hand om in dit gebied vergunninghoudersparkeren in te voeren. Wel 
verdient het aanbeveling om de parkeerdruk als gevolg van lang-parkerende forenzen die 
met de trein reizen te blijven monitoren en daarbij ook de belanghebbenden/omwonenden te 
betrekken.   

5.6 Parkeren bij sportcomplexen 

Op de hoek Amersfoortsestraatweg/Beethovenlaan zijn diverse sportclubs actief op de 
sportvelden, zoals de voetbal-, hockey-, rugby- en de tennisvereniging. Naast dat de 
sportvelden gebruikt worden voor de trainingen worden hier ook wedstrijden gespeeld.  
Met name op zaterdagochtend en zaterdagmiddag zijn er piekmomenten in de parkeervraag 
vanuit de sportclubs en wordt het aantal beschikbare parkeerplaatsen bij het sportcomplex 
als onvoldoende ervaren. Hierdoor komt het veelvuldig voor dat er fout geparkeerd wordt en 
in de woonwijk (Componistenkwartier) geparkeerd wordt. Het is mogelijk om op het 
parkeerterrein van de Abri en Naarderheem te parkeren. Echter blijkt dit onvoldoende 
bekend bij de parkerende sporters en bezoekers. Het is daarom belangrijk dat vanuit de 
sportclubs gecommuniceerd wordt dat op de Abri gratis kan worden geparkeerd. Ook het 
belang van carpoolen of het gebruiken van andere vervoerswijzen kan beter 
gecommuniceerd worden. Overleg met de sportclubs om het parkeergedrag te beïnvloeden 
is van essentieel belang. Daarnaast moet in de parkeerverwijzing op een duidelijke manier 
naar de Abri worden verwezen, waarbij de functie sportpark expliciet genoemd wordt 
(Benutten).  
 
Mocht dit onvoldoende oplossing bieden, dan is het mogelijk om een expliciet 
parkeeronderzoek te verrichten naar de parkeervraag/parkeerdruk van het sportpark en de 
aanwezige parkeervoorzieningen op acceptabele loopafstand.  
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Overigens worden in 2014 al 25 parkeerplaatsen gerealiseerd langs de Beethovenlaan en 
zijn recent 80 parkeerplaatsen gerealiseerd bij Naarderheem om de parkeervraag op 
piekmomenten beter te faciliteren (Bouwen). 

5.7 Parkeren in schoolzones 

Het parkeren in de schoolzones leidt soms tot de nodige (zeer tijdelijke) parkeeroverlast met 
alle verkeersveiligheidsgevolgen van dien doordat kinderen plotseling oversteken of met de 
fiets tussen de auto’s manoeuvreren. Het haal- en brenggedrag van de kinderen door ouders 
met de auto is hiervan de oorzaak. Allereerst is het belangrijk om het verkeersgedrag te 
beïnvloeden door meer kinderen en hun ouders zover te krijgen dat de kinderen naar school 
gaan fietsen. Hiervoor is het bijvoorbeeld mogelijk om Park+Bike stroken aan te leggen 
(Bouwen). Vanaf deze locatie kunnen kinderen naar school fietsen via een veilige en 
duidelijk aangegeven fietsroute. Dit vergroot de zelfredzaamheid van de kinderen en de 
veiligheid van de totale verkeerssituatie rond scholen. Vanzelfsprekend dienen wel 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te zijn voor het personeel van de scholen. 

5.8 Parkeren in overige woonwijken Naarden 

In deze paragraaf staat het parkeren in overige woonwijken in Naarden centraal. De meest 
voorkomende doelgroepen die hier parkeren zijn bewoners, buurtgerichte ondernemers en 
hun bezoek. Parkeren in woonwijken wordt landelijk steeds meer als een probleem ervaren.  
Binnen de Vesting is dit veelal het resultaat van het niet berekend zijn op het huidig 
autobezit. Vaak is het niet makkelijk om parkeercapaciteit bij te bouwen doordat de ruimte 
beperkt is. De situatie in Naarden wijkt hier vooralsnog in veel wijken niet van af.  
 
Uit de probleeminventarisatie is gebleken dat met name in specifieke woonstraten direct 
aangrenzend aan een gebied waar ook bezoekersaantrekkende functies gevestigd zitten 
een hoge parkeerdruk is. Dit is vooral ’s avonds een knelpunt wanneer naast de 
buurtvreemde langparkeerders ook de meeste bewoners thuis zijn. Het eigen autobezit van 
bewoners leidt over het algemeen niet tot problemen; behalve in situaties waarin 
privéparkeermogelijkheden niet als zodanig worden gebruikt en voertuigen alsnog op straat 
worden geparkeerd. Om knelpunten in woonwijk op te lossen worden maatregelen genomen 
binnen het principe Beinvloeden-Benutten-Beprijzen-Bouwen (hoofdstuk 3). 
 
Beïnvloeden parkeergedrag en aandacht bij nieuwe ruimtelijke ontwerpen 
Beïnvloedingsmaatregelen zijn erop gericht om het parkeerprobleem te verlichten door een 
afname te bewerkstelligen in het autogebruik. Dit type maatregelen valt uiteen in enerzijds 
beïnvloeding van het gedrag door aandacht voor het ontwerp en anderzijds door het bieden 
van alternatieven (zowel parkeermogelijkheden als modaliteiten, bijvoorbeeld deelauto’s). 
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Veel van de oplossingen liggen dus in een vroege ontwerpfase en zijn bruikbaar bij 
nieuwbouwsituaties. Hierbij valt te denken aan gebouwde parkeervoorzieningen (garage, 
oprit, carport etc.), waardoor er op straat minder parkeerplaatsen nodig zijn.  
Hierdoor verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de straat. Bepaalde vormen van 
gedragsbeïnvloeding zijn ook toepasbaar in bestaande situaties, zoals alternatieven voor de 
eigen auto (zoals deelauto’s) of alternatieve vervoerswijzen (OV en fiets). Daarnaast kunnen 
bewoners middels communicatie worden benaderd om de privé-parkeerplaatsen ook als 
zodanig te gebruiken (carport, oprit, garage). Hierdoor kan de parkeervraag in een woonwijk 
worden getemperd. 
 

Beïnvloedingsmaatregelen kunnen nooit het gehele parkeerprobleem oplossen, maar wel 
een structurele bijdrage leveren aan het verminderen of voorkomen van knelpunten. 

 
Beter benutten bestaande openbare en privé-parkeercapaciteit 
De aanwezige parkeercapaciteit in woonwijken wordt niet altijd optimaal benut. Voertuigen 
staan bijvoorbeeld zodanig geparkeerd dat de aanwezige capaciteit niet volledig kan worden 
gebruikt. De eerste stap in het verhelpen van knelpunten is daarom het optimaliseren van 
bestaande parkeercapaciteit in woonwijken. Dit omvat onder andere het meenemen van 
parkeerproblemen bij groot onderhoud en herinrichtingprojecten. In samenspraak met de 
buurt wordt bekeken óf en waar extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd of op 
welke wijze parkeervakken beter kunnen worden ingericht. Hierbij gaat het om een beperkt 
aantal parkeerplaatsen dat extra kan worden gerealiseerd – niet om aanleg van 
grootschalige parkeerterreinen. 
 
De tweede stap betreft de als parkeervoorziening aangewezen locaties, zoals carports, 
garageboxen en opritten als zodanig te gebruiken. Garages worden soms voor andere 
doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld opslag van tuinmeubels en fietsen) of bij de woning 
getrokken. Hierdoor parkeren bewoners in de openbare ruimte in plaats van op eigen terrein. 
De druk op de openbare parkeerplaatsen neemt hierdoor toe. Bewoners kunnen bewoners 
echter niet worden gedwongen om op eigen terrein te parkeren. Het niet gebruiken van 
mogelijkheden op eigen terrein wordt meegenomen in de afwegingen om de 
parkeercapaciteit in de openbare ruimte wel of niet uit te breiden bij bijvoorbeeld groot 
onderhoud en herinrichtingprojecten. Bij overige knelpunten (waaronder parkeren van grote 
voertuigen en parkeren bij scholen) worden bewoners gewezen op de eigen 
verantwoordelijkheid. Stringente handhaving voorkomt dat wordt geparkeerd op plaatsen 
waar dat niet de bedoeling is: hoeken, stoepen, groenstroken, voor uitritten etc.  
 

Bij parkeerproblemen wordt allereerst bekeken of de aanwezige parkeercapaciteit (op straat 
en op eigen terrein) goed wordt benut voordat aanvullende maatregelen worden genomen. 
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Beprijzen: reguleren parkeren in woonwijken Naarden na peiling draagvlak 
Wanneer na uitvoering van benuttingsmaatregelen nog steeds een te hoge parkeerdruk 
bestaat kunnen doelgroepen door parkeerregulering worden gestuurd. Het parkeren in 
woonwijken wordt bij voorkeur zo min mogelijk gereguleerd. Invoering van parkeerregulering 
is immers geen doel op zich, maar een middel om overlast veroorzaakt door buurtvreemde 
parkeerders tegen te gaan. Dit is enerzijds van toepassing op gebieden waar werknemers 
van bedrijven en voorzieningen voor overlast zorgen en anderzijds van toepassing op 
gebieden met overloop vanuit gereguleerd gebied. Deze overlast komt tot uitdrukking in een 
gemiddelde parkeerdruk die overdag of ’s avonds boven de 90% uitkomt en voor een 
aanzienlijk deel veroorzaakt wordt door automobilisten met een herkomst buiten Naarden. 
Ook klachten van bewoners vormen een indicator voor parkeeroverlast in een woonwijk. 
Parkeerregulering wordt niet zonder aanleiding ingevoerd of uitgebreid. Bij problemen wordt 
op basis van bovenstaande indicatoren bekeken of parkeerregulering een oplossing biedt 
(met een voorkeur voor vergunninghoudersparkeren in woongebieden en parkeerschijfzones 
in kleine gebieden met mengfuncties van wonen en bedrijvigheid of detailhandel). Hierbij 
wordt uitgegaan van een gebied met logische en duidelijke grenzen. 
 
In woonwijken waar het parkeren nog niet is gereguleerd, gelden de volgende voorwaarden 
voor invoering van parkeerregulering: een gemiddelde parkeerdruk van boven de 90%, de 
aanwezigheid van buurtvreemde parkeerders en klachten van bewoners (brief, email etc.). 

 
Bouwen: integrale afweging haalbaarheid extra parkeervoorzieningen essentieel  
In woonwijken waar de overlast wordt veroorzaakt door eigen bewoners -en waar 
bovenstaande maatregelen geen uitkomst bieden- is uitbreiding van de parkeercapaciteit de 
enige mogelijkheid om te voorzien in de vraag. Binnen bestaande woonwijken is de realisatie 
van gebouwde parkeervoorzieningen fysiek lastig en duur.  
Daarom wordt noodgedwongen vaak gekeken naar mogelijkheden op maaiveld. Dit mag 
echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid. 
Uitbreiding van parkeercapaciteit vindt altijd overleg met buurtbewoners plaats. Bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen of herontwikkelingen wordt bekeken of realisatie van extra 
parkeerplaatsen in (centraal gebouwde) parkeervoorzieningen haalbaar is.  
 
Wanneer parkeerregulering onvoldoende oplossing voor een probleem biedt, kan uiteindelijk 
parkeercapaciteit worden bijgebouwd. De doelgroep waarvoor gebouwd moet worden, is 
hierbij leidend voor de verschijningsvorm van de parkeervoorziening.  

  



 Parkeerbeleidsplan Naarden 2014 - 2020 

Mobycon pagina 30  

 
Samenvattend 
Beïnvloeden: aandacht voor parkeren in ontwerpfase nieuwe ontwikkelingen en het bieden 
van voldoende alternatieve verplaatsingsmogelijkheden. 
Benutten: inzetten op optimale inrichting van de openbare ruimte (creëren van extra 
parkeermogelijkheden indien nodig, het stimuleren van ‘parkeren op eigen terrein’ en 
stringente handhaving op foutparkeren. 
Beprijzen: invoering parkeerregulering bij hoge parkeerdruk, klachten van bewoners en 
aanwezigheid van buurtvreemde langparkeerders. 
Bouwen: het realiseren van parkeerplaatsen wanneer parkeerregulering geen oplossing 
biedt. Nieuwe parkeervoorzieningen zijn gericht op de doelgroep die van de nieuwe 
parkeerplaatsen gebruik moet gaan maken. 

5.9 Parkeren bijzondere doelgroepen 

5.9.1 Parkeren door gehandicapten 
Tot op heden is zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau geen beleid geformuleerd 
omtrent de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen. Binnen Naarden wordt uitgegaan 
van onderstaande beleidsregels. 

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 
Gemeente Naarden hecht grote waarde aan dat gehandicapten zelfstandig kunnen 
functioneren, waarbij de eigen mobiliteit -zonder hierbij 
afhankelijk te zijn van derden-, zoveel mogelijk dient te 
worden gewaarborgd. 
 
Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (AGPPs) 
worden doorgaans gerealiseerd bij voorzieningen en 
openbare instellingen waar regelmatig gehandicapte 
personen komen. Een landelijke richtlijn is dat op 50 
        Foto 4: AGPP bij Kooltjesbuurt 
‘gewone’ parkeerplaatsen één AGPP beschikbaar moet zijn. Bij nieuw te bouwen instellingen 
wordt voldoende rekening gehouden met het aanleggen van AGPPs waarbij de richtlijn als  
vertrekpunt wordt gehanteerd.     

Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 
Het in het bezit zijn van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart is noodzakelijk om in 
aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Voor 
bezitters van een passagierskaart (P) geldt dat zij in principe niet voor een 
gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komen. 
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Om te bepalen of een gehandicapte in aanmerking komt voor een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats nabij woning en/of werk wordt bekeken of binnen de maximale 
loopafstand (straal van 100 meter) die de gehandicapte af kan leggen doorgaans 
parkeergelegenheid gevonden kan worden. Indien normaliter voldoende mogelijkheden 
aanwezig zijn om het voertuig te parkeren, wordt de aanvraag afgewezen. Er is dan immers 
geen noodzaak om een parkeerplaats toe te wijzen aan één iemand. Personen die in het 
bezit zijn van eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld een garage of oprit) komen ook niet in 
aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats, tenzij het gebruik van deze 
parkeervoorziening fysiek niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een rolstoel. 

Parkeren door gehandicapten 
In de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (een ministeriële regeling2) zijn de criteria voor 
de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten opgenomen.  
Automobilisten die in het bezit zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunnen 
onbeperkt in een blauwe zone parkeren. Zij zijn vrijgesteld van de parkeerduurbeperking. 
Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kan ook worden geparkeerd op een algemene 
invalidenparkeerplaats. 
 
Samenvattend 
Gehandicapten moeten voldoende mogelijkheden hebben om bij publieke voorzieningen te 
kunnen parkeren. Het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij publieke 
voorzieningen wordt bepaald op basis van de verkeerskundige richtlijnen. Individuele 
gehandicaptenparkeerplaatsen worden alleen gerealiseerd indien in de openbare ruimte 
onvoldoende ‘reguliere’ parkeerplaatsen beschikbaar zijn en de aanvrager aan de vereiste 
indicaties voldoet. 

5.9.2 Deelauto’s en elektrische auto’s 
De laatste jaren zijn alternatieven voor eigen voertuigen gevonden in onder andere het 
deelautoconcept. Daarnaast is sinds een aantal jaar de komst van de elektrische auto een 
feit geworden. 

Deelauto als alternatief voor eigen auto 
Alternatieven voor het gebruik van de eigen auto worden gestimuleerd. Het concept van de 
deelauto is interessant voor mensen die wel het gemak willen van een auto, maar te weinig 
rijden om zelf een (tweede) auto te kopen.  

  

                                                        
2 Formeel is het gratis parkeren van gehandicapten in strijd met de gemeentewet artikel 219. Het differentiëren op basis 

van inkomen of de mogelijkheid om een inkomen te verwerven is niet toegestaan. De Eerste Kamer heeft zich gebogen 
over een wetsvoorstel om parkeren voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten gratis te maken in betaald 
parkeergebieden (initiatiefvoorstel van Dijken). Het voorstel (EK 30.879,A) is op 9 juni 2009 aangenomen door de Tweede 
Kamer. Op 30 maart 2010 is het voorstel na hoofdelijke stemming met 26 stemmen voor en 37 stemmen tegen echter 
verworpen door de Eerste Kamer. 
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Gebruikers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikken over een auto in de eigen 
wijk zonder de lasten die horen bij het zelf bezitten van een auto (aankoop, onderhoud, 
administratie). Voor de gemeente Naarden kunnen deelauto's voordelen opleveren: minder 
parkeerdruk en een betere luchtkwaliteit.  
Dit door het bewuste en selectieve gebruik. Als gemeente moet dan worden samengewerkt 
met autodeelorganisaties en dient in overleg met bewoners de acceptatie te vergroten en te 
bepalen waar de deelauto’s een parkeerplaats mogen innemen. 

Stimuleren elektrisch vervoer 
Elektrisch vervoer is volop in ontwikkeling en behoeft daarom aandacht binnen dit 
parkeerbeleidsplan. Elektrisch vervoer is in toenemende mate een optie om de luchtkwaliteit 
en het klimaatprobleem structureel aan te pakken. De gemeente Naarden kan dit stimuleren 
door zo goed mogelijk mee te werken aan het faciliteren van oplaadvoorzieningen 
(laadpunten). Echter dient wel de parkeerdruk in het oog gehouden te worden, omdat het 
opofferen van een parkeerplaats voor een elektrisch voertuig een beperking in het 
dubbelgebruik van de betreffende parkeerplaats oplevert. Een parkeerdruk van 90% in de 
betreffende straat kan als richtlijn worden gehanteerd om wel of geen oplaadpunt toe te 
staan. 

Enkele ontwikkelingen in elektrische voertuigen 
Een autofabrikant presenteert binnenkort een elektrische auto die draadloos is op te laden. 
De Zero Emission Vehicle (ZEV) kan worden opgeladen door boven een laadpunt te 
parkeren. Het idee is dat het draadloos ‘tanken’ zal worden gebruikt voor snelladen 
tussendoor bij winkelcentra en langs snelwegen (80% in 25 minuten) en dat thuis het 
voertuig volledig wordt opgeladen. Een andere autofabrikant werkt aan elektrische 
voertuigen met verwisselbare accu’s. Concreet betekent dit dat een elektrisch voertuig niet 
meer “aan de stekker” hoeft, maar dat een accuwissel wordt uitgevoerd bij een wisselstation. 
Dit kost waarschijnlijk slechts enkele minuten. 
 

Bovenstaande twee voorbeelden laten zien dat de ontwikkelingen in elektrisch vervoer snel 
kunnen gaan en dat binnen de looptijd van het parkeerbeleidsplan (2014-2020) 
oplaadpunten op straat misschien niet meer nodig zijn. Het beleid van Naarden moet worden 
afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen en bevat daarom geen specifieke uitwerking 
van het streven om elektrisch vervoer te faciliteren. 

5.10 Parkeernormensystematiek Naarden 

Om problemen in de toekomst te voorkomen is het bij inbreiding, uitbreiding en 
functieverandering belangrijk dat parkeernormen worden gehanteerd die aansluiten bij het 
verwachte autobezit en de ruimtelijke visie. Bijlage 3 geeft inzicht in de toepassing van 
parkeernormen in Naarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
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5.11 Organisatie parkeerbeheer en parkeermanagement Naarden 

Onder parkeerbeheer en –management verstaan wij alle werkzaamheden die door de 
gemeente worden uitgevoerd om de doelstellingen van het gemeentelijk parkeerbeleid 
behalen. Belangrijk is natuurlijk te bepalen welke werkzaamheden en taken worden verstaan 
onder parkeerbeheer en –management en welke organisatievormen mogelijk zijn. Een 
uitwerking van deze taakvelden en organisatievormen is te vinden in bijlage 4. 

5.12 Aanvullende instrumenten voor parkeerregulering 

Indien daar aanleiding toe is, kan het instrumentarium ter oplossing van nieuwe 
parkeerproblematiek worden uitgebreid. Het College dient in dergelijke gevallen concrete 
voornemen voor (nieuwe) parkeerregulering aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen. 
Het besluit gaat vergezeld van een motivering voor wat betreft noodzaak, alsmede draagvlak 
onder belanghebbenden voor de gekozen oplossingsrichtingen en bevat daarnaast een 
deugdelijke financiële onderbouwing.  
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6 Beleidsmonitoring en beleidsevaluatie 

Bij nieuw parkeerbeleid is zowel monitoring (het volgen van ontwikkelingen), als evaluatie 
(het beoordelen van de effecten van het parkeerbeleid) van belang. Beide elementen 
worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

6.1 Monitoring 

Monitoring betreft het volgen van ontwikkelingen op het gebied van parkeren. Hiertoe is een 
structurele monitoring gewenst. Dit biedt gemeente Naarden enerzijds de mogelijkheid om 
problemen voor te blijven en anderzijds een pro-actief beleid te voeren.  
 
Monitoring van het parkeerbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:  
• Een parkeerdrukmeting toont aan of het parkeerareaal aansluit bij de vraag. De 

parkeerdruk wordt minimaal eens per twee jaar integraal in kaart gebracht. Als blijkt dat 
de parkeerdruk op gebiedsniveau op meerdere momenten problematisch is (groter dan 
90%) wordt onderzocht of en welke maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd wordt ook het 
aantal foutparkeerders geïnventariseerd. 

• Een parkeermotiefmeting toont aan welke doelgroepen gebruik maken van de 
parkeercapaciteit. Hiermee wordt onder andere aangetoond in hoeverre voertuigen aan 
de randen van het gereguleerd gebied afkomstig van buiten Naarden zijn (buurtvreemde 
langparkeerders). De parkeermotiefmeting wordt minimaal eens per twee jaar in kaart 
gebracht. 

• Een draagvlakmeting geeft inzicht in de opinie onder de bevolking (bewoners en 
ondernemers) over gerichte (beleids)voorstellen vanuit de gemeente. Dit is mogelijk door 
middel van een reguliere enquête en door middel van nieuwe technieken binnen ‘social 
media’. Een draagvlakmeting wordt minimaal eens per twee jaar uitgevoerd afhankelijk 
van de resultaten vanuit de parkeerdrukmeting of parkeermotiefmeting. 

• Binnengekomen klachten op het gebied van parkeren geven eveneens een goed beeld 
van ontwikkelingen op het gebied van parkeren. Het monitoren van klachten vindt continu 
plaats en is essentieel, omdat dit een van de aanleidingen is voor het nemen van 
maatregelen. 

  
Het resultaat van de bovenstaande registraties wordt regelmatig uitgewerkt in een 
managementrapportage. Hierin staat in ieder geval een toelichting van de kosten en baten, 
de parkeersituatie op straat en de binnengekomen klachten. 
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6.2 Evaluatie 

Evaluatie is het achteraf beoordelen of en in hoeverre bepaalde beleidsvoornemens zijn 
bereikt. Dit kan niet zonder een goede monitoring. Om het effect van deze 
beleidsvoornemens te meten en te evalueren is het noodzakelijk om objectieve 
doelstellingen op te stellen.  
 
De in hoofdstuk 3 beschreven doelstellingen zijn zo specifiek mogelijk geformuleerd. 
Daarom wordt in de evaluatie gekeken naar de volgende punten: 
• De ontwikkeling van de parkeerdruk – minimaal tweejaarlijks wordt een onderzoek 

uitgevoerd welke inzicht geeft in de parkeerdruk op verschillende momenten. Een 
maximale parkeerdruk van 90% wordt als acceptabel beschouwd. Door cijfers van 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken wordt duidelijk in hoeverre maatregelen van 
invloed zijn geweest op de parkeerdruk.  

• De mate van tevredenheid onder belanghebbenden (klachtenanalyse) – De mening 
van belanghebbenden biedt inzicht in de beleving van het parkeerbeleid. Middels 
terugkerende elementen kan de (verandering in de) tevredenheid van bewoners, 
ondernemers, werknemers en bezoekers worden gemeten. Voor een dergelijk 
tevredenheidsonderzoek dient een gemeentebrede enquête te worden opgezet waarin 
meerdere aspecten worden behandeld. Daarnaast kan het aantal binnengekomen 
klachten inzicht geven in de situatie op straat. Wanneer minimaal 70% van de 
respondenten parkeeroverlast ondervindt kan de gemeente conform het beschreven 
parkeerbeleid maatregelen voorstellen. 

• Financiële begroting – De doelstelling van het parkeerbeleid is dat de exploitatie 
minimaal kostendekkend is en dat eventuele meeropbrengsten terugvloeien in het 
parkeren en maatregelen die een positief effect hebben op het terugdringen van 
autogebruik in Naarden. Een analyse van de financiële begroting toont aan in hoeverre 
hieraan voldaan is. 

 
Hiernaast wordt bekeken in hoeverre onderdelen van het uitvoeringsprogramma 
gerealiseerd zijn en welke nieuwe ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen mogelijk 
zijn. Op basis hiervan wordt ieder jaar het jaarplan geactualiseerd en een nieuw 
uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren. 



 Parkeerbeleidsplan Naarden 2014 - 2020 

Mobycon pagina 36  

7 Uitvoeringsprogramma 

Het College legt de Raad voorstellen ter afweging en besluitvorming voor die voortvloeien uit 
het parkeerbeleidsplan 2014-2020, die zien op de uitvoering van de verschillende 
onderdelen. Deze voorstellen gaan vergezeld van een deugdelijke financiële onderbouwing. 
 
 
 

 



 

 

Bijlagen 

 
 
 
 
 



 

 

1  Vormen van parkeerregulering 

 Parkeerschijfzone Vergunninghoudersparkeren Betaald parkeren 

Probleemoplossend 

Overloop vanuit  

omliggende gemeenten 

Buurtvreemde langparkeerders 

worden geweerd door maximale 

parkeerduur (sturing via tijd) 

Parkeren door automobilisten 

zonder vergunning is onmogelijk. 

Buurtvreemde langparkeerders 

worden ontmoedigd door het moeten 

betalen (sturing via tarieven) 

Niet-noodzakelijk 

autogebruik eigen 

bewoners 

Een blauwe zone houdt het niet 

noodzakelijk autoverkeer binnen 

Naarden (bijv. bij winkelen) niet 

tegen 

Parkeren door automobilisten 

zonder vergunning is onmogelijk. 

Het moeten betalen remt niet-

noodzakelijk autoverkeer (sturing via 

vergunninggebied / tarief) 

Ontmoedigen  

straatparkeren 

Bewoners kunnen via het 

ontheffingenbeleid verplicht 

worden om de eigen parkeerplek 

te gebruiken 

Bewoners kunnen via het 

vergunningensysteem verplicht 

worden om de eigen parkeerplek 

te gebruiken 

Bewoners kunnen via het 

vergunningensysteem verplicht 

worden om de eigen parkeerplek te 

gebruiken 

 Straatparkeren bezoekers wordt 

ontmoedigd via parkeerduur 

Parkeren op straat zonder 

vergunning is onmogelijk 

Straatparkeren bezoekers wordt 

ontmoedigd via tariefstelling 

Consequenties Parkeerders 

Bewoners Bewoners kunnen een ontheffing 

voor de blauwe zone aanschaffen 

tegen leges kosten 

Bewoners kunnen een vergunning 

aanschaffen tegen een door de 

gemeente Naarden vastgesteld 

tarief 

Bewoners kunnen een vergunning 

aanschaffen tegen een door de 

gemeente Naarden vastgesteld tarief 

Bezoekers van  

bewoners 

Bezoekers kunnen met 

parkeerschijf beperkt gratis 

parkeren (met kraskaart maximaal 

4 uur) 

Bezoekers kunnen niet parkeren 

zonder kraskaart of 

bezoekersvergunning 

Bezoekers kunnen tegen betaling 

onbeperkt parkeren (met kraskaart 

eventueel tegen gereduceerd tarief) 

Bezoekers van  

voorzieningen 

Bezoekers kunnen met 

parkeerschijf beperkt gratis 

parkeren 

Bezoekers kunnen niet parkeren 

zonder vergunning 

Bezoekers kunnen tegen betaling 

onbeperkt parkeren 

Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer kan met 

ontheffing onbeperkt parkeren 

(sturing via parkeerduur) 

Woon-werkverkeer kan met 

vergunning onbeperkt parkeren, 

zonder vergunning niet. 

Woon-werkverkeer kan tegen betaling 

onbeperkt parkeren (sturing via 

tarieven en tijden) 

Gehandicapten Met een EGK kan vrij geparkeerd 

worden 

Met een EGK kan vrij geparkeerd 

worden 

Met een EGK kan vrij geparkeerd 

worden 

 



 

 

Consequenties gemeente Naarden 

Tijdsplanning Een blauwe zone kan op korte 

termijn worden ingevoerd  

Vergunninghoudersparkeren kan 

relatief snel worden ingevoerd 

Betaald parkeren een langere 

voorbereiding (o.a. aanbesteding 

parkeerautomaten) 

Kosten gemeente  

Naarden 

De kosten voor de gemeente 

vallen grotendeels samen met 

handhaving 

De kosten voor de gemeente 

vallen grotendeels samen met 

handhaving 

De kosten voor de gemeente bestaan 

uit automaten, onderhoud en 

handhaving 

Opbrengsten gemeente 

Naarden 

De opbrengsten bestaan 

voornamelijk uit leges en beperkt 

uit proces verbalen. Laag 

financieel risico. 

De opbrengsten bestaan 

voornamelijk uit vergunningen en 

beperkt uit proces verbalen. Laag 

financieel risico.  

De inkomsten bestaan uit 

vergunningen, verkochte parkeeruren 

en naheffingsaanslagen. Hoog 

financieel risico bij een te laag 

parkeertarief. 

Mate van  

kostendekkendheid 

Een blauwe zone is per definitie 

niet kostendekkend, omdat de 

kosten van handhaving niet 

mogen worden meegenomen in 

leges. 

De gemeente mag het tarief van 

de vergunningen bepalen, dit 

bepaalt de mate van 

kostendekkendheid. 

Bij een te groot gebied (dus veel 

kosten), of wanneer men liever in de 

garage parkeert (ivm de kosten) is 

kostendekkendheid onzeker. 

Opbouw organisatie Alle onderdelen kunnen door 

eigen organisatie worden 

uitgevoerd of worden uitbesteed 

Alle onderdelen kunnen door eigen 

organisatie worden uitgevoerd of 

worden uitbesteed 

Alle onderdelen kunnen door eigen 

organisatie worden uitgevoerd of 

worden uitbesteed 

 



 

 

2  Begrippenlijst 

 
Kort parkeren:   parkeren gedurende een kortstondige periode; vaak met als 

motief om voorzieningen, bedrijven of bewoners te bezoeken 
(richtlijn gemiddelde parkeertijd is tussen een 30 minuten en 2 
uur). 

 
Lang parkeren:  parkeren gedurende een lange periode, vaak met als motief 

om recreatief te bezoeken of om te werken (richtlijn 
gemiddelde parkeertijd is minimaal 4 uur). 

 
Parkeerverwijssysteem:  een parkeerverwijssysteem is een (technisch) systeem dat 

automobilisten verwijst naar beschikbare parkeerplaatsen in 
een stad. Het systeem bestaat uit een netwerk van borden, al 
dan niet met displays waarop het aantal vrije plaatsen te zien 
is. Op die manier hoeven bezoekers van een stad niet te 
zoeken naar een beschikbare parkeerplaats, maar wordt men 
geleid door het systeem. 

 
Betaald parkeren: een vorm van parkeerregulering waarbij door eenieder 

geparkeerd mag worden door parkeerbelasting te voldoen 
door de daarvoor beschikbare parkeerautomaat in werking te 
stellen. 

 
Vergunninghoudersparkeren: een vorm van parkeerregulering waar alleen met een 

verkregen vergunning geparkeerd mag worden. Deze 
vergunningen worden door de gemeente uitgegeven aan de 
betreffende belanghebbenden. 

 



 

 

3  Uitgangspunten parkeernormen 

 Parkeerkencijfers zijn nog geen parkeernormen! 
Vaak heerst verwarring over de verschillen tussen parkeerkencijfers en parkeernormen. 
Parkeerkencijfers zijn door het CROW opgestelde ervaringscijfers (op de praktijk 
gebaseerd). Deze kencijfers worden gebruikt als hulpmiddel om gedurende het 
ontwerpproces van een ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met een indicatie van 
het aantal benodigde parkeerplaatsen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 
stedelijkheidsgraad, gebiedskenmerken en type functies. Er wordt gesproken over 
parkeernormen zodra de gemeente voor zichzelf passende cijfers heeft ontwikkeld en deze 
beleidsmatig heeft vastgelegd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten dan de vigerende 
parkeernormen in worden gehanteerd. 
 
Enkele uitgangspunten bij beleidsnota parkeernormen 
Hierbij dient als stedelijkheidsgraad ‘matig stedelijk’ te worden gehanteerd op basis van een 
omgevingsadressendichtheid van 1.078 adressen per vierkante kilometer (CBS – Gemeente 
op Maat). Het is belangrijk om in ieder geval parkeernormen te bepalen voor veel 
voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen gecategoriseerd naar Wonen, Werken en 
Voorzieningen. Alvorens de parkeernormen worden bepaald dient multidisciplinair te worden 
bepaald hoe omgegaan wordt met parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Vragen 
die onder andere hierbij gesteld worden, zijn: 
• Wordt een vaste parkeernorm opgelegd aan initiatiefnemers of wordt al dan niet onder 

voorwaarden een mate van flexibiliteit gehanteerd (realiseren van meer of minder 
parkeerplaatsen). 

• Moet een afkoopregeling van de parkeereis worden gehanteerd of kan de gemeente de 
verplichting om parkeerplaatsen zelfstandig te realiseren niet overnemen? 

 
Juridische vastlegging parkeernormen – beleidsnota parkeernormen 
De laatste jaren is discussie ontstaan over het vastleggen van parkeernormen binnen de 
kaders van de Wro. Op dit moment heeft de Agentschap NL namens het ministerie het 
volgende antwoord gegeven op de vraag of parkeernormen in een bestemmingsplan moeten 
worden opgenomen? 
 
Parkeernormen hoeven niet in het bestemmingsplan worden opgenomen. Met de Wro was 
beoogd dat bestemmingsplannen een uitputtende planologische regeling zouden gaan 
geven voor onder meer het bouwen. Ook was beoogd dat de stedenbouwkundige 
voorschriften uit de bouwverordening, inclusief de regeling betreffende het parkeren, 
geleidelijk zijn werkingskracht zouden verliezen. Vanwege onvolkomenheden in het 
overgangsrecht van de Wro is besloten enkele onderdelen van de Invoeringswet Wro niet in 
werking te laten treden.  



 

 

Dat betreft onder meer het voorgenomen schrappen van de regeling in art. 8 Wonw 
betreffende de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening (art. 8.17 onder b 
Invoeringswet Wro). 
 
Het voornemen bestaat om nieuwe wetgeving in procedure te brengen waarmee alsnog zal 
worden bewerkstelligd dat de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening, net 
als andere delen van de bouwverordening, geleidelijk via overgangsrecht zullen ‘uitsterven’. 
Daarmee zal de bouwverordening als instrument op termijn gaan verdwijnen. Uitgangspunt 
hiervoor is vooralsnog 1 juli 2013. 
 
De bedoeling is dat het bestemmingsplan een uitputtende regeling kan geven voor de 
planologisch-stedenbouwkundige bouwvoorschriften, zonder aanvullingen vanuit 
bijvoorbeeld de bouwverordening. Het is nu al mogelijk parkeernormen in 
bestemmingsplannen op te nemen. Er bestaan echter nog wel de nodige vragen over de 
precieze wijze waarop dit mogelijk is. Het voornemen bestaat om een wijziging van het Bro 
in procedure te brengen om expliciet in de mogelijkheid te voorzien dat een algemene 
parkeerbepaling in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. In de praktijk bestaat de 
wens om de in een bestemmingsplan op te nemen parkeernorm, gelijk aan de regeling in de 
bouwverordening, via beleidsregels verder uit te werken. Ook bestaat de wens om te kunnen 
werken met een parkeerfonds. Het ministerie van I&M zal met onder meer de VNG bezien of 
en hoe het Bro hierop kan worden aangepast en verduidelijkt. Tot die tijd blijft het 
onverminderd mogelijk om via de bouwverordening te blijven werken met parkeernormen. 
 
De eerste conceptteksten van het nieuwe Bro zijn bekend. De strekking van deze teksten is 
om via een voorwaardelijke verplichting het parkeren in een bestemmingsplan te regelen. 
Een concrete parkeereis mag bepaald worden aan de hand van gemeentelijke beleidsregels 
en als zodanig in de regels van een bestemmingsplan worden vastgelegd.  
Indien een bestemmingsplan een parkeerregeling bevat, blijft het mogelijk om gemotiveerd 
af te wijken van de regeling middels een omgevingsvergunning (binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid).  
Een dergelijke afwijking is mogelijk indien bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen in de 
directe omgeving beschikbaar zijn. Hierbij kan een financiële compensatie gevraagd worden 
door gemeenten (parkeerfonds). Aangezien dit alles nog conceptteksten zijn is enige 
onzekerheid nog aanwezig. Zodra het nieuwe Bro van kracht is, gelden de voorgeschreven 
regels. Het is belangrijk deze ontwikkelingen te blijven volgen.  

Van bestemmingsplan naar omgevingsverordening 
Het ministerie van I&M geeft aan dat daadwerkelijk een wijziging gaat plaatsvinden in het 
Bro. In het Bro worden de mogelijkheden die het bestemmingsplan kan bieden voor de 
stedenbouwkundige bepalingen (waaronder parkeernormen) verduidelijkt op basis van 
eerder plaatsgevonden jurisprudentie. Er wordt verduidelijkt welke bepalingen in 
bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen (globaal).  



 

 

Daarnaast gaf het ministerie ook aan dat op termijn bestemmingsplannen vervangen gaan 
worden door een gemeentelijke Integrale Omgevingsverordening conform de 
Omgevingswet. Er wordt een overgang gemaakt voor de bepalingen van het 
bestemmingplan naar de Integrale Omgevingsverordening.  
 
De exacte invulling van de omgevingswet, de Integrale Omgevingsverordening en de 
effecten op het planologisch- en juridisch vastleggen, gebruiken en handhaven van 
parkeernormen is nog onbekend. 
 



 

 

4  Taakvelden binnen parkeerorganisatie 

Voor het opzetten van een parkeerorganisatie wordt vaak gebruik gemaakt van de 
taakveldenbenadering. Per taakveld zijn activiteiten genoemd die binnen de 
parkeerorganisatie vallen. 
 
A. Beleid en planvorming 
Onder het taakveld beleid en planvorming wordt onder andere verstaan: 

• Het formuleren van gemeentelijke beleidsdoelen op gebied van parkeren en 
(auto)bereikbaarheid. 

• Het adviseren over het instellen van parkeermaatregelen (inclusief tariefstelling). 
• Het opstellen van vergunning- en ontheffingvoorwaarden. 
• Het maken van kosten/batenanalyses voor bijvoorbeeld nieuwe parkeerontwikkelingen. 
• Het opstellen en berekenen van een parkeerbalans. 
• Het vaststellen van het gewenste aanbod en soort parkeervoorziening. 
• Het voorbereiden van investeringskeuzes. 
• Het analyseren van gegevens over gebruik van parkeervoorzieningen. 
• Het voorbereiden en begeleiden van communicatieactiviteiten. 

 
B. Beheer en exploitatie 
Dit taakveld behelst een diversiteit aan werkzaamheden voor de uitvoer van het gemeentelijk 
parkeerbeleid. Binnen de gemeente Naarden kan onderscheid gemaakt worden tussen 
werkzaamheden voor straatparkeren (betaald parkeren, blauwe zone en 
vergunninghoudersparkeren) en parkeerterreinen. Het operationele beheer van 
parkeerterreinen (zoals Bastion Nieuw-Molen) is intern ondergebracht. Het contractbeheer 
en het opstellen van managementrapportages over het gebruik van parkeerterreinen en 
mogelijk andere parkeervoorzieningen in de toekomst (parkeergarages) zijn taken die nog bij 
de gemeente thuishoren. Indien gewenst kan het beheer en exploitatie van eventuele 
grootschalige (afgesloten) parkeervoorzieningen worden uitbesteed aan een marktpartij.  
Om zelf voldoende sturing door tariefstelling en parkeerduur te houden is het verstandig het 
eigendom wel binnen de gemeentelijke organisatie te houden. 
 
De volgende werkzaamheden worden onderscheiden: 

• uitgifte parkeervergunningen, ontheffingen en bezoekerskaartjes; 
• invordering naheffingen; 
• afhandeling bezwaarschriften en eventuele beroeps- en bezwarenprocedure; 
• klachtenafhandeling (telefonisch en schriftelijk); 
• geldgaring en verwerking; 
• elektronische inning parkeergelden; 
• eerstelijns storingen parkeerapparatuur; 
• onderhoud en beheer parkeerapparatuur; 



 

 

• onderhoud en beheer parkeerterreinen en –plaatsen; 
• onderhoud parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS); 
• onderhoud bebording, markering en hoekstenen. 

 
C. Handhaving en controle straatparkeren  
Parkeerhandhaving en –controle is een taakveld dat zich met name richt op parkeerplaatsen 
in het openbaar gebied. De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen de volgende: 

• De controle van het gebruik van betaald parkeerplaatsen, vergunninghoudersplaatsen, 
blauwe zones en parkeerverboden. 

• Het opleggen van mulderboetes en naheffingsaanslagen. 
• De administratieve afhandeling en verwerking. 
• Wegsleepregeling. 

 
D. Verzamelen van managementinformatie en monitoring 
Onder onderzoek en monitoring kunnen de volgende werkzaamheden geschaard worden: 

• onderzoek naar bezettingsgraad en gebruik parkeercapaciteit; 
• onderzoek naar de uitgeefbare en uitgegeven vergunningen of ontheffingen; 
• onderzoek naar betalingsbereidheid; 
• monitoring inkomsten en uitgaven in de parkeerketen (parkeerorganisatie); 
• klanttevredenheidsonderzoek; 
• meten van bedrijfsprocessen; 
• opstellen managementrapportages; 
• monitoring gebruik parkeervoorzieningen; 
• opstellen begroting en jaarrekening. 

 
Organisatievormen 
 
Zelf doen: de gemeente bepaalt zowel de beleidsmatige als beheersmatige spelregels. Alle 
taken van het parkeerbeheer worden door de bestuurlijke organisatie aangestuurd en door 
de ambtelijke organisatie uitgevoerd. De ambtelijke organisatie bepaalt de beheersmatige 
spelregels en voert deze taken zelf uit. Dit is ongeveer de situatie zoals die, in de loop der 
jaren, in Naarden is ontstaan. De voordelen zijn een grote mate van flexibiliteit, een grote 
mate van onafhankelijkheid en een intensieve afstemming met parkeerbeleid. Een grote 
mate van flexibiliteit kan gedurende de implementatiefase een groot voordeel zijn. Een 
intensieve afstemming tussen beleid en beheer is een groot voordeel. Een nadeel is dat de 
organisatie zelf expertise moet opbouwen of moet inhuren. Een oplossing kan dan zijn om 
een deel van het parkeerbeheer of parkeermanagement uit te besteden.  
 
Verzelfstandigen: de bestuurlijke organisatie bepaalt het parkeerbeleid, geadviseerd door 
de betreffende afdeling Verkeer en Vervoer. Een separate beheerorganisatie bepaalt de 
beheersmatige spelregels en stuurt alle taken van het parkeerbeheer aan, die eventueel ook 
deels kunnen worden uitbesteed.  



 

 

Voordeel is dat er bedrijfsmatig aangestuurd kan worden en er dus efficiënter kan worden 
gewerkt. Ook is het makkelijker om binnen de verzelfstandigde organisatie werkzaamheden 
buiten de reguliere kantoortijden in te plannen. Een nadeel van deze organisatievorm kan 
zijn dat de flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie kleiner wordt dan wanneer het 
beheer in eigen hand wordt gehouden. De zelfstandige parkeerorganisatie zal toch zijn eigen 
broek op moeten houden en is niet gebaat bij beleidswisselingen of andere onverwachte 
gebeurtenissen. 
 
Privatisering: de bestuurlijke organisatie bepaalt het parkeerbeleid en de ambtelijke 
organisatie stelt de beheersmatige spelregels op. De uitvoering van de taken van het 
parkeerbeheer is uitbesteed aan een private onderneming. De ambtelijke organisatie heeft 
alleen de taak om deze private partij te monitoren (regievoering). Voordeel van deze 
organisatievorm is dat er een professionele exploitatie van de parkeerorganisatie en 
parkeervoorzieningen mogelijk is.  
Nadeel is dat er discussie kan komen over het gemeentelijk parkeerbeleid en 
tarievenstrategie en de commerciële doelstellingen van de marktpartij. Dit vraagt om 
duidelijke contractuele afspraken. 
 
Samenwerken: de bestuurlijke organisatie en een private partij stellen samen de 
beleidsmatige spelregels op. De bestuurlijke organisatie stelt het parkeerbeleid vast. De 
taken van het parkeerbeheer worden vanuit een publiek-private samenwerking (PPS) 
aangestuurd. Het voordeel is dat er optimale condities gemaakt kunnen worden om 
bedrijfsmatig te werken en de gemeente kan redelijk veel invloed blijven uitoefenen op de 
uitvoering van het beleid. Het nadeel is de afname van flexibiliteit (er worden namelijk 
zakelijke contracten met private partijen afgesloten) en het feit dat een private partij invloed 
kan uitoefenen op het gemeentelijk beleid.  
 
Een andere samenwerkingsvorm op het gebied van parkeerorganisatie is wellicht mogelijk 
met de buurgemeenten Muiden en Bussum. Hier zijn mogelijk schaalvoordelen te behalen in 
zaken als vergunninguitgifte, bezwaar- en beroepsafhandelingen en de handhaving van het 
parkeren. Voor Naarden is het interessant om, mede gezien de toch al bestaande 
afstemming met Muiden en Bussum, te onderzoeken of samenwerking op het gebied van 
parkeerbeheer mogelijk is. Ook kan onderzocht worden of het mogelijk is om aan te sluiten 
bij ParkeerService; een coöperatie (gevestigd in Amersfoort) die voor inmiddels twaalf 
gemeenten (een deel van) het parkeerbeheer uit handen neemt en schaalvoordelen kan 
bieden in implementatie en organisatie van het parkeren. Als uitwerking van dit 
parkeerbeleidsplan is het raadzaam om een organisatieplan op te stellen om de 
parkeerorganisatie efficiënt vorm te geven. 
 
 
 
 



 

 

5  Rijksbeleid en provinciaal beleid 

Rijk: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De SVIR gaat uit van een aantal ambities voor Nederland op het 
gebied van Infrastructuur en Ruimte. In 2040: 
• Behoort Nederland tot de top 10 concurrerende landen van de 

wereld (ruimtelijke-economische structuur). 
• Is de internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s 

optimaal (mainports en brainports). 
• Beschikken gebruikers over optimale ketenmobiliteit 

(uitstekende knooppunten en netwerken). 
• Is Nederland een bepalende speler in de internationale transitie 

naar duurzame mobiliteit. 
In het kader van decentralisering van de volgende Nationale Belangen (zoals verwoord in 
de SVIR) richtinggevend: 

• Programmering verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en (samenwerkende) 
gemeenten. 

• Deur-tot-deur bereikbaarheid staat centraal: verbeteren ketenmobiliteit en versterken 
multimodale knooppunten. 

• Regionaal maatwerk is effectiever door toename verschillen in Nederland. 
 
De SVIR voorziet in het volgend afwegingskader voor ruimtelijke plannen: 
1. Voorziet beoogde ontwikkeling in regionale vraag hiernaar? 
2. Is dit binnen bestaand gebied mogelijk (herstructurering/transformatie)? 
3. Indien herstructurering onmogelijk, dan voor nieuwe locatie onderzoeken of deze 

multimodaal ontsloten is of als zodanig kan worden ingericht. 
 
Het Rijk stelt geen bepalende voorwaarden als het gaat om parkeren, maar laat zien hoe het 
Rijk op hoofdlijnen denkt over infrastructuur en ruimte. Parkeren wordt decentraal aan 
gemeenten overgelaten, maar moet niet de landelijke doelstellingen tegenwerken.  

Het provinciaal beleidskader (Noord-Holland) 
Provincie Noord-Holland heeft in 2007 een geactualiseerd 
Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) opgesteld. Dit plan 
bevat het beleid van de provincie Noord-Holland, met 
uitzondering van het beheersgebied van de Stadsregio 
Amsterdam. Het provinciaal verkeer- en vervoersbeleid maakt 
gebruik van de pijlers benutten, beprijzen en bouwen om 
bereikbaarheid te waarborgen. Dit betekent blijvende inzet om 
capaciteit te vergroten daar waar nodig is.  



 

 

Daarnaast wordt ingezet op het optimaliseren van het gebruik van bestaande infrastructuur 
en het stimuleren van alternatieven door middel van beprijzen. Bij de keuze voor uitbreiding 
van de wegcapaciteit wordt rekening gehouden met de effecten voor het gehele netwerk. De 
groei van de automobiliteit is sterker dan de mogelijkheden tot het aanbieden van weg- of 
andere capaciteit. De provincie heeft daarom gekozen voor een beleid dat is gericht op een 
betere balans in het gebruik van de verschillende vervoersmogelijkheden, onder andere door 
het gebruik van prijsinstrumenten.  
 
De provincie Noord-Holland stelt geen specifieke voorwaarden voor parkeren in de 
betreffende gemeenten, maar ziet parkeren als onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid. 
 



 

 

6  Parkeermarkten en expertgroep parkeren 

Parkeermarkten voor belanghebbenden 
Om een goed beeld te krijgen van de lokale parkeersituatie zijn verschillende 
belanghebbenden in het proces betrokken. Hiervoor is een drietal parkeermarkten 
georganiseerd waar belanghebbenden (bewoners, ondernemers en andere organisaties) op 
wijkniveau hun ervaringen op het gebied van parkeren konden aandragen. De reacties 
komen grotendeels overeen met de uitkomsten van de parkeeronderzoeken en zijn 
hieronder samengevat: 
• Verspreide lokale knelpunten in heel Naarden over parkeren en verkeersveiligheid 

(verkeerd of onveilig geparkeerde voertuigen). 
• In de Vesting wordt een hoge parkeerdruk ervaren, met name op zaterdagen en 

gedurende evenementen in de Vesting (Grote Kerk).  
Parkeerterrein Bastion Nieuw-Molen wordt door velen als onveilig ervaren waardoor hier 
niet graag geparkeerd wordt door bewoners. 

• Er wordt een hoge parkeerdruk ervaren op Gooimeer-Zuid en op diverse locaties in het 
gebied tussen Keverdijk en Naardertrekvaart. 

• Tijdens evenementen/bijeenkomsten wordt een hoge parkeerdruk ervaren in de 
omgeving van de Witte Kerk (koningin Wilhelminalaan).  

• Er wordt een hoge parkeerdruk ervaren aan de randen (grens) van de blauwe zone in het 
stationsgebied. 

• Een eenduidig parkeerregime in de stationsomgeving is een genoemde wens. 
• Hoge parkeerdruk op piekmomenten bij de sportvelden en winkelvoorzieningen. 
• Het optimaliseren van de parkeerverwijzing is een veelgenoemde wens. 
 
Expertgroep parkeren Naarden 
Naast de organisatie van de parkeermarkten is een expertgroep geformeerd van 
belanghebbenden vanuit diverse organisaties. Deze belanghebbenden zijn gedurende het 
proces nauw betrokken bij de totstandkoming van de parkeervisie.  
De opdracht aan de expertgroep was om de opmerkingen uit de parkeermarkt te bezien en 
aan te geven of die worden herkend. Daarnaast was aan hen gevraagd om zelf 
parkeergerelateerde zaken aan te dragen: 
• Men herkent gevoelens van hoge parkeerdruk in Vesting tijdens evenementen, ’s-

avonds, in de weekenden en op marktdagen.  
• Het parkeren in de Vesting ervaart men soms niet als een probleem. Dit heeft te maken 

met het (vooralsnog gedoogde) foutparkeren en gebruik van parkeerterreinen 
(bijvoorbeeld de Bastions Oranje en Katten) die hiervoor niet bedoeld zijn. Dit heeft te 
maken met de afspraken die met de Rijksgebouwendienst zijn gemaakt over het gebruik 
van de gronden van de Vesting. De beleving van het parkeren in de Vesting kan 
daardoor rooskleuriger zijn dan eigenlijk in werkelijkheid is.  



 

 

• Men ervaart verkeersonveiligheid nabij scholen in de schoolspits door hoge parkeerdruk 
en verkeersdrukte. 

• Functieveranderingen op bedrijventerrein Gooimeer-Zuid hebben geleid tot hogere 
bezoekersaantallen. Men ervaart daardoor regelmatig parkeerproblemen.  

• Men herkent gevoelens van hoge parkeerdruk rond de sportvelden, omdat met name op 
zaterdag (piekmoment) de aanwezige parkeerterreinen onvoldoende zijn om de 
tegelijkertijd spelende teams en hun bezoekers te kunnen laten parkeren. Men ziet de 
Abri hiervoor als een uitwijkmogelijkheid, maar dit moet beter worden 
verwezen/gecommuniceerd. 

• Men vindt de parkeerverwijzing in Naarden onvoldoende. Het is onduidelijk waar men kan 
parkeren en hoe lang men op de betreffende locatie mag parkeren. 

• Het gratis parkeren in de nabijheid van de bestemming wordt door ondernemers als 
kwaliteit ervaren. 

• Het parkeergemak op Gooimeer-Noord wordt gewaardeerd. 



 

 

7  Resultaten parkeeronderzoek en 
raadpleging vergunninghoudersparkeren 

Resultaten parkeeronderzoek zomervakantie 
In de zomervakantie blijkt dat de parkeerdruk in en om de Vesting relatief laag is, zowel op 
een doordeweekse dag als op een zaterdag. Het aantal bezette parkeerplaatsen 
(parkeerdruk) gedurende de dag is in de Vesting circa 65% en in de omgeving 
Amersfoortsestraatweg circa 35%. Dit betekent dat er gedurende de dagen voldoende 
parkeergelegenheid is en op gebiedsniveau geen parkeeroverlast ervaren wordt. Op 
straatniveau blijkt dat met name de omgeving Cattenhagestraat - Sint Vitusstraat – 
Pastoorstraat een hoge parkeerdruk hebben van 80% of meer op zowel een doordeweekse 
dag als een zaterdag. Voor de Huizerpoortstraat, Kloosterstraat en Huizerpoortstraat geldt 
deze parkeerdruk op een zaterdag. Ongeveer de helft van de geparkeerde voertuigen is van 
bewoners uit de Vesting. De andere helft van de geparkeerde voertuigen betreffen 
bezoekers (van bewoners of voorzieningen) en werknemers in de Vesting.  

Resultaten parkeeronderzoek museumweekend (14 en 15 september 2013) 
In het museumweekend blijkt dat de parkeerdruk in en om de Vesting hoger is dan in de 
zomervakantieperiode, zowel op een doordeweekse dag als op een zaterdag. Het aantal 
bezette parkeerplaatsen (parkeerdruk) gedurende de dag is in de Vesting 70% tot 80% en in 
de omgeving Amersfoortsestraatweg circa 70%. Dit betekent dat er gedurende deze dagen 
op de meeste momenten voldoende parkeergelegenheid is en op gebiedsniveau vrijwel 
geen parkeeroverlast ervaren wordt. Op straatniveau blijkt dat vooral de straten ten westen 
van de Marktstraat (met uitzondering van het Adriaan Dortsmanplein), de Huizerpoortstraat 
en Kloosterstraat een hoge parkeerdruk hebben van 80% of meer. Ongeveer 60% van de 
geparkeerde voertuigen is van bewoners uit de Vesting. De rest van de geparkeerde 
voertuigen betreffen voornamelijk bezoekers (van bewoners of voorzieningen) en slechts 
enkele werknemers in de Vesting. 

Resultaten parkeeronderzoek reguliere week 
In een reguliere week blijkt dat de parkeerdruk in en om de Vesting hoger is dan in de 
zomervakantieperiode, zowel op een doordeweekse dag als op een zaterdag. Het aantal 
bezette parkeerplaatsen (parkeerdruk) gedurende de dag is in de Vesting circa 75% en in de 
omgeving Amersfoortsestraatweg circa 5%.  
 
Dit betekent dat er gedurende deze dagen op de meeste momenten voldoende 
parkeergelegenheid is en op gebiedsniveau vrijwel geen parkeeroverlast ervaren wordt. Op 
straatniveau blijkt dat de Sint Annastraat, de Huizerpoortstraat en Kloosterstraat een hoge 
parkeerdruk kennen van 80% of meer op een doordeweekse dag.  



 

 

Op een zaterdag blijkt dat vooral de straten ten westen van de Marktstraat (met uitzondering 
van het Adriaan Dortsmanplein), de Huizerpoortstraat en Kloosterstraat een hoge 
parkeerdruk hebben van 80% of meer. Ongeveer de helft van de geparkeerde voertuigen is 
van bewoners uit de Vesting. De andere helft van de geparkeerde voertuigen betreffen 
bezoekers (van bewoners of voorzieningen) en werknemers in de Vesting. 
 
Resultaten raadpleging bevolking over vergunninghoudersparkeren 
Een groot deel van de bewoners in de Vesting, Keverdijk en in het stationsgebied vindt dat 
de parkeerdruk hoog is. Dit is te onderschrijven met de resultaten uit het uitgevoerde 
parkeermotiefonderzoek in september 2013. Ongeveer de helft van de respondenten denkt 
dat vergunninghoudersparkeren kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Voorstanders van vergunninghoudersparkeren geven aan dat het regime kan bijdragen aan 
een rustigere woonomgeving waar het minder moeilijk is om de auto dichtbij huis te kunnen 
parkeren en er minder ‘vreemde’ auto’s voor de deur parkeren. Tegenstanders denken dat 
vergunninghoudersparkeren geen effectief middel is, omdat men geen parkeerdruk ervaart. 
Daarnaast parkeert men de auto een straat verderop en vindt men 
vergunninghoudersparkeren niet gastvrij voor de toeristen en bezoekers. Kortom: de 
respons op het invoeren van vergunninghoudersparkeren is erg divers, waardoor het lastig 
wordt om voldoende draagvlak te hebben voor vergunninghoudersparkeren. 
 
De respondenten hebben ook eisen en wensen aan de vergunninghoudersregeling gesteld. 
Voorstanders en tegenstanders van vergunninghoudersparkeren stellen hoge eisen aan de 
regeling. Voorstanders willen niet meer dan !50,- per jaar betalen voor een vergunning en 
tegenstanders willen liever niets betalen voor een vergunningen. Daarnaast willen voor- en 
tegenstanders een soepele regeling voor hun bezoekers. Ook restricties zoals het beperken 
van het aantal vergunningen tot één per huishouden worden door het grootste deel als 
onacceptabel beschouwd. Met dergelijke hoge eisen zal een vergunninghoudersregeling 
nauwelijks bijdragen aan verlichting van de parkeerdruk en het beter spreiden van 
parkerende doelgroepen.  
De respondenten geven aan dat men het liefst vergunninghoudersparkeren invoert dat van 
kracht is op de momenten dat de parkeerdruk het hoogst is, bijvoorbeeld bij evenementen, 
op zaterdagen en in de avonduren. Het invoeren van vergunninghoudersparkeren in een 
deel van de Vesting stuit op verkeerkundig bezwaar. Wanneer alleen in de drukkere straten 
vergunninghoudersparkeren wordt ingevoerd zal het fenomeen optreden dat bewoners uit 
deze straten geen vergunning aanschaffen maar de voertuigen in de straten met ‘vrij 
parkeren’ zetten. Hierdoor neemt de parkeerdruk in deze gebieden dermate toe dat relatief 
snel op in die locaties vergunninghoudersparkeren zal worden ingevoerd.  
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