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Inleiding

VO F N aarden Borgronden werkt aan de ontwikkeling van een woningbouwplan aan de oostzijde van
N aarden. De globale ligging van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur 1.1.

Figuur 1.1:Ligging Borgronden te Naarden

In maart 2014 stelde de raad van destijds de gemeente N aarden de structuurvisie N aarden-Bussum
2040 vast. Daarin werd (wederom) vastgelegd dat de Borgronden zijn bestemd voor woningbouw.
Vervolgens heeft de raad van de gemeente N aarden in 2015 het zogenaamde PID (project Initiatief
Document) vastgesteld waarmee het project werd opgestart. Hierin zijn de kaders voor het project
opgenomen. Deze kaders betreffen onder meer een woningdichtheid van 25 tot 30 woningen per
hectare. In 2015 lag de nadruk op het middeldure segment. In juni 2017 heeft de raad van de
gemeente G ooise M eren de kaders bijgesteld: “Hetresultaatvan hetprojectis hetrealiseren van een
optimale,haalbare ontwikkeling meteen mix van woningbouw in zowelhetgoedkope,middeldure en
dure segmentwaarbijeen minimum van 40 woningen in hetgoedkope segmentwordtnagestreefd.
De woningdichtheid is circa 25 tot30 woningen per hectare,waarbijin de delen van hetplangebied
waar hetgoedkope segmentwordtgeprojecteerd de dichtheid maximaal35 mag bedragen".
Bij het opstellen van het plan spelen uiteenlopende ruimtelijke aspecten een rol. O p het gebied van
verkeer en milieu is BuroDB bij de ontwikkeling betrokken door het uitvoeren van onderzoek en het
geven van advies.
Ten behoeve van het participatieproces en als voorloper op de te doorlopen ruimtelijke procedures is
een aantal Q uick S cans uitgevoerd voor de aspecten die een rol spelen bij het plan. Het gaat daarbij
om per aspect specifieke aandacht voor de (mogelijke) planeffecten en de inschatting van
mogelijkheden en benodigde (mitigerende) maatregelen bij de planontwikkeling. Eén van die
aspecten is het verkeer met in het bijzonder de verkeersgeneratie van het plan en de conseq uenties
daarvan op de omliggende infrastructuur en de benodigde parkeercapaciteit binnen het plangebied.
In deze rapportage is de Q uick S can voor het aspect 'Verkeer en parkeren' beschreven. De
rapportage is opgesteld door BuroDB in samenwerking met verkeersadviesbureau G oudappel
C offeng BV.
Verkeer en parkeren Borgronden N aarden, Q uick S can
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Het plan en verkeerskunde

2.1

A lgemeen

Het plangebied Borgronden ligt langs de westzijde van de rijksweg A 1, aan de oostkant van N aarden.
Ten noorden van het gebied ligt de Huizerstraatweg. Ten zuiden van het gebied ligt de O ud
Blaricummerweg en de Brediusweg. Langs de westzijde van het plangebied ligt de bestaande
C omponistenwijk (woonwijk) van N aarden.
Z oals eerder toegelicht in hiervoor opgenomen projectomschrijving is, om gevoel te krijgen bij
verkeersstromen in en rondom het gebied, in deze Q uick scan gerekend met een gemiddeld aantal
van 385 woningen in het plan. Het betreft woningen in diverse prijssegment.

Figuur 2.1:Plangebied Borgronden

O m richting te geven en gevoel te krijgen bij de aantallen is in dit model de volgende, voorlopige
differentiatie gekozen voor genoemd aantal van 385 woningen:
70%hoek-/tussenwoningen;
15% twee-onder-één-kap woningen;
15% vrijstaande woningen.
In de opzet van het plan is uitgegaan van één verkeersontsluiting aan de zuidzijde van het plan die
het gebied verbindt met de O ud Blaricummerweg/Brediusweg. A an de noordzijde van het plan is
sprake van één of mogelijk twee ontsluitingen op de Huizerstraatweg. Voorts kan op drie locaties
worden aangesloten op de bestaande infrastructuur in het C omponistenkwartier. In figuur 2.2 zijn de
mogelijke ontsluitingslocaties van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer met een rode ster
aangegeven.
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Figuur 2.2:Plangebied Borgronden metmogelijke ontsluitingslocaties gemotoriseerd verkeer

Langs de oostzijde van het plan, parallel aan de rijksweg A 1, zal in de stedenbouwkundige opzet
worden voorzien in een rij geluidswalwoningen. A ls ontsluitingsstructuur voor het plan is een weg
langs de oostzijde van deze woningen het uitgangspunt. Vanaf deze weg kan, middels inprikkers, het
plangebied worden bereikt.
Langs deze weg is voorzien in een ruime hoeveelheid parkeervakken, voornamelijk bedoeld voor de
toekomstige bewoners van de geluidswalwoningen. Het plan is verder ruim opgezet en de interne
wegen hebben brede wegen met de mogelijkheid van (aangewezen) parkeren op straat.

2.2

Verkeer
Verkeer in huidige situatie

A ls basis voor het verkeerskundig onderzoek is gebruik gemaakt van verkeerstelcijfers van de
gemeente G ooise M eren. De gehanteerde tellingen hebben betrekking op de Huizerstraatweg, de
O ud-Blaricummerweg en de Brediusweg en dateren van de periode 2011 en 2012. In bijlage 1 zijn de
bijde Q uick S can verkeer en parkeren gehanteerde verkeerscijfers opgenomen.

2.3

Verkeersgeneratie

In het kader van het ruimtelijke aspect speelt de verkeersgeneratie van het plan een belangrijke rol.
De hoeveelheid verkeer die in de toekomst van en naar het gebied zal rijden geeft effecten op de
omgeving

voor

ruimte

en

milieu.

Te

denken

valt

bijvoorbeeld

aan

verkeersveiligheid,

bereikbaarheid/doorstroming, geluidshinder en luchtkwaliteit.
In deze Q uick scan Verkeer en parkeren is globaal onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten
verkeer aantrekkende werking van het plan Borgronden en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en
doorstroming van het verkeer op de bestaande wegen rondom het plangebied. De effecten daarvan
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op de leefbaarheid en het milieu zijn onderzocht en beschreven in aparte Q uick S cans voor G eluid,
Luchtkwaliteit en Externe veiligheid.
Verkeersveiligheid
Ten aanzien van de verkeersveiligheid is gekeken naar de gevolgen van het te verwachten extra
verkeer op de Huizerstraatweg, de O ud Blaricummerweg en de Brediusweg. O p basis van de huidige
en

toekomstige

verkeersdruk,

de

snelheid

van

het

verkeer

en

de

aanwezigheid

van

(fiets)voorzieningen, is de situatie voor de verkeersveiligheid op deze bestaande wegen beoordeeld.
De conseq uenties voor de verkeersveiligheid door de nieuwe aansluitingen zijn niet beschouwd
omdat deze afhankelijk zijn van de (verkeerstechnische) vormgeving daarvan. Het moge duidelijk zijn
dat bij het opstellen van een verkeerstechnisch ontwerp de verkeersveiligheid als belangrijke factor
daarin wordt meegenomen.
Doorstroming
Door de nieuwe aansluiting van wegen op het bestaande wegennet en het door het plan
gegenereerde verkeer ontstaan nieuwe kruispunten van wegen en veranderen de verkeersstromen op
bestaande kruispunten. In deze Q uick scan is de toekomstige doorstroming van verkeer op de
Huizerstraatweg, de O ud-Blaricummerweg en van het kruispunt O ud-Blaricummerweg-Brediusweg
onder de loep genomen.
Daarvoor zijn (globale) kruispuntberekeningen uitgevoerd met behulp van O M N I-X. Dit programma
berekent op basis van de kruispuntstromen in hoeverre het verkeer bij de gekozen vormgeving
verwerkt kan worden. Een belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de kruispuntvormgeving is
de

verdeling

tussen

de

intensiteit

en

capaciteit

(I/C -ratio).

Bij de

beoordeling

van

voorrangskruispunten en rotondes worden de hiernavolgende grenzen aangehouden voor de I/C ratio:
I/C -ratio < 0,7

=

I/C -ratio tussen 0,7 en 0,85 =

kruispuntvormgeving kan verkeer verwerken;
kruispuntvormgeving zit tegen maximale verwerkingscapaciteit;

I/C -ratio > 0,85

=

kruispuntvormgeving kan verkeer niet (altijd) verwerken,
andere kruispuntvormgeving gewenst.

Bij een met een verkeersregelinstallatie (VR I) geregeld kruispunt wordt niet naar de I/C -ratio gekeken,
maar naar de cyclustijd. Voor kleine kruispunten moet de cyclustijd lager zijn dan 90 seconden. Voor
grotere kruispunten moet deze lager zijn dan 120 seconden. In onderhavige situatie is er geen met
VR I geregeld kruispunt aanwezig.
In deze q uickscan is uitsluitend gekeken naar de invloed op Huizerstraatweg, de O ud
Blaricummerweg en de Brediusweg. In een later stadium, bij nader onderzoek, zal ook de invloed op
overige en verder weg gelegen straten (moeten) worden beschouwd.
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2.4

Parkeren

M et de realisatie van circa 385 woningen in het plangebied bestaat er een behoefte aan
parkeerplaatsen. Voor een deel kunnen auto's op eigen terrein bij woningen worden geparkeerd.
M aar voor een groot deel zal moeten worden voorzien in parkeerruimte in de openbare ruimte. O p
basis van de gebiedskenmerken, de beoogde typen en aantallen woningen zijn op basis van
kencijfers de benodigde aantallen parkeerplaatsen (in het plangebied) bepaald. In hoofdstuk 4 van
dit rapport wordt hier nader op ingegaan.
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3

V erkeersgeneratie

De verkeersgeneratie van de in het plan Borgronden opgenomen woningen is bepaald aan de hand
van kencijfers uit publicatie 317 'K encijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het C R O W 1. De
kengetallen zijn geselecteerd aan de hand van de kenmerken van het gebied. U itgegaan is van:
S tedelijkheidsgraad 3 (bron: C BS );
Ligging plangebied: rest bebouwde kom.
In deze q uick scan is het uitgangspunt dat het aantal auto’s per huishouden in N aarden ongeveer
gelijk is aan het N ederlandse gemiddelde. Bij het vaststellen van de verkeersgeneratie is uitgegaan
van het gemiddelde kengetal.
Het gehele plangebied bestaat uit 70% tussen-/hoekwoningen, 15% twee-onder-één-kap woningen
en 15% vrijstaande woningen. Vanuit de geografische kenmerken van het terrein en alle mogelijke
ontsluitingsmogelijkheden kan het plangebied worden opgedeeld in drie delen: noord, midden en
zuid. De globale grenzen tussen de verschillende plandelen is weergegeven in figuur 3.1. Daarbijzijn
tevens de mogelijke ontsluitingslocaties van het plangebied weer weergegeven.

N oord

M idden

Z uid

Figuur 3.1:G lobale verdeling plangebied in noord,midden en zuid

1

C R O W is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid

Verkeer en parkeren Borgronden N aarden, Q uick S can

6

Een theoretische verdeling van het aantal woningen in oppervlakte per deelgebied is weergegeven in
tabel 3.1. Deze aantallen zijn bron voor deze gegevens is de (voorlopige) stedenbouwkundige opzet.
Type woning

Plandeel noord

Plandeel midden

Plandeel zuid

Tussen-/hoekwoning

40%

40%

20%

Twee-onder-één-kap woning

60%

15%

25%

Vrijstaande woning

40%

40%

20%

Tabel3.1:verdeling typen woningen per plandeel

In tabel 3.2 is de verkeersgeneratie weergegeven voor een gemiddelde weekdag en een gemiddelde
werkdag. Daarbijis de onderverdeling van het plan in noord, midden en zuid aangehouden.
Plandeel
Plandeel noord
type woning

Verkeersgeneratie (bron: C R O W )
per woning

per woning

totaal

totaal

weekdag

werkdag

weekdag

werkdag

tussen-/hoekwoning

7,1

7,9

767

853

twee-onder-een kap

7,8

8,7

277

308

vrijstaand koop

8,2

9,1

177

198

1.221

1.359

totaal
Plandeel
Plandeel midden
type woning

tussen-/hoekwoning

verkeersgeneratie
per woning

per woning

totaal

totaal

weekdag

werkdag

weekdag

werkdag

7,1

7,9

767

853

twee-onder-een kap

7,8

8,7

71

79

vrijstaand koop

8,2

9,1

71

79

909

1.011

totaal
Plandeel
Plandeel zuid
type woning

verkeersgeneratie
per woning

per woning

totaal

totaal

weekdag

werkdag

weekdag

werkdag

tussen-/hoekwoning

7,1

7,9

383

427

twee-onder-een kap

7,8

8,7

114

126

vrijstaand koop

8,2

9,1

107

118

604

671

totaal
Tabel3.2:Verkeersgeneratie plangebied
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Het verkeer van het noordelijke plandeel zal georiënteerd zijn op de noordelijke en en gedeeltelijk op
een westelijke ontsluitingsmogelijkheid. Het verkeer van het zuidelijke plandeel zal georiënteerd zijn
op de zuidelijke en gedeeltelijk op een westelijke ontsluitingsmogelijkheid. Het verkeer uit het
middelste

plandeel

zal

zich

naar

verwachting

meer

verdelen

over

de

verschillende

ontsluitingsmogelijkheden. In het plan kunnen (eenvoudig) maatregelen worden getroffen om ervoor
te zorgen dat niet al het verkeer van dezelfde ontsluiting gebruik zal maken. M iddels bijvoorbeeld één
of meerdere knippen in het plan kan ervoor worden gezorgd dat het verkeer zich meer gelijkmatig
verdeeld over de aanwezige ontsluitingen.
Echter in deze q uickscan is de driedeling van het plangebied niet verder uitgewerkt maar is
uitgegaan van een tweedeling. Hierbij is het uitgangspunt dat het verkeer vanuit het noordelijke
plandeel en de helft van plandeel middel gebruik maakt van een noordelijke ontsluiting (op de
Huizerstraatweg). Het verkeer vanuit het zuidelijke plandeel en de (andere) helft van plandeel midden
maakt gebruik van een zuidelijke ontsluiting (via de O ud Blaricummerweg).

3.1

Verkeersveiligheid

Huizerstraatweg
De Huizerstraatweg kan worden getypeerd als een gebiedsontsluitingsweg, bestaande uit twee
rijstroken. De weg ligt binnen de bebouwde kom en heeft een snelheidsregime van 50 km/uur.
O p basis van een verkeerstelling uit 2011 en een jaarlijks groeipercentage van 1% (voor de autonome
groei van het verkeer) is een prognose voor de referentievariant 2030 gemaakt voor de
Huizerstraatweg. Het betreft hierbij de autonome situatie zonder het plangebied Borgronden.
Vervolgens is de verkeersgeneratie van het noordelijke deel van het plangebied toegevoegd
(plansituatie, worst case-situatie). De prognoses voor 2030 zijn uitgedrukt in motorvoertuigen per
etmaal. In tabel 3.3 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven.

huidige verkeersdruk mvt (2011)

weekdag

werkdag

4.400

4.800

verkeersdruk (2030) autonoom

5.834

6.364

verkeersdruk (2030) plan

7.510

8.229

Tabel3.3:Verkeersdruk Huizerstraatweg

De Huizerstraatweg kent een maximumsnelheid van 50 km/uur en heeft een vrij liggend fietspad. De
etmaalintensiteit van de weg ligt rond de 5.000 motorvoertuigen per etmaal en de aanwezigheid van
een vrijliggend fietspad is daarbijgewenst. Dat is het geval.
De verkeersdruk op deze gebiedsontsluitingsweg overstijgt de grenswaarde voor de capaciteit van
15.000 motorvoertuigen per etmaal niet. G esteld kan worden dat deze weg de extra verkeersdruk ten
gevolge van het plan Borgonden op een veilige wijze verwerken.
Z oals eerder opgemerkt zijn de gevolgen voor de overige en verder weg gelegen wegen en
kruispunten, zoals bijvoorbeeld het kruispunt A mersfoortsestraatweg-Huizerstraatweg, in deze q uick
scan nog niet beschouwd.

Verkeer en parkeren Borgronden N aarden, Q uick S can

8

O ud Blaricummerweg
De O ud-Blaricummerweg, ten noorden van de Brediusweg, kan worden getypeerd als een
doorgaande woonstraat (erftoegangsweg). De weg bestaat uit twee rijstroken. De weg ligt binnen de
bebouwde kom en heeft een snelheidsregime van 30 km/uur.
O p basis van een telling uit 2012 en een jaarlijks groeipercentage van 1% is een prognose voor de
referentievariant 2030 gemaakt voor dit deel van de O ud Blaricummerweg (autonome situatie).
Vervolgens is de verkeersgeneratie van het zuidelijke deel van het plangebied hieraan toegevoegd
(plansituatie). De prognoses voor 2030 zijn uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal. In tabel 2.2 zijn
de verkeersintensiteiten weergegeven. Voor de plansituatie betreft dit een worst case-situatie.

huidige verkeersdruk mvt (2012)

weekdag

werkdag

1.316

1.411

verkeersdruk (2030) autonoom

1.692

1.814

verkeersdruk (2030) plan

2.750

2.990

Tabel2.2:Verkeersdruk O ud Blaricummerweg

De verkeersdruk op dit deel van de O ud-Blaricummerweg overstijgt in de plansituatie de kritische
grens van circa 5.000

6000 motorvoertuigen per etmaal voor erftoegangswegen binnen de

bebouwde kom niet. G esteld kan worden dan deze weg de extra verkeersdruk van het plan op een
veilige wijze verwerken. O ok voor deze situatie geldt dat de verder weg gelegen kruispunten nu niet
zijn meegenomen.
Brediusweg
De Brediusweg kan worden getypeerd als een gebiedsontsluitingsweg, bestaande uit twee rijstroken.
De weg ligt binnen de bebouwde kom.
O p basis van een telling uit 2012 en een jaarlijks groeipercentage van 1% is een prognose voor de
referentievariant 2030 gemaakt voor de Brediusweg (autonome situatie). Vervolgens is de
verkeersgeneratie van het zuidelijke deel van het plangebied toegevoegd (plansituatie). De
prognoses voor 2030 zijn uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal. In tabel 2.3 zijn de
verkeersintensiteiten weergegeven.
weekdag

werkdag

huidige verkeersdruk mvt (2012)

9.690

10.533

verkeersdruk (2030) autonoom

11.591

12.600

verkeersdruk (2030) plan

12.649

13.776

Tabel2.3:Verkeersdruk Brediusweg

De Brediusweg kent een maximumsnelheid van 50 km/h en heeft aan weerszijden van de weg een vrij
liggend fietspad. Dit is (ook in de huidige situatie) een voorwaarde voor een acceptabele
verkeersveiligheid. In de plansituatie overstijgt de verkeersintensiteit op de weg de grens van 15.000
motorvoertuigen per etmaal niet, maar nadert deze wel. G esteld kan worden dat deze weg de te
verwachten extra verkeersdruk op een veilige wijze kan verwerken. In een later stadium van de
Verkeer en parkeren Borgronden N aarden, Q uick S can
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planontwikkeling is wel meer gedetailleerd onderzoek hiernaar wel nodig. De effecten dienen dan
meer nauwkeurig te worden vastgesteld en beoordeeld moet worden of mitigerende maatregelen
benodigd zijn.

3.2

Doorstroming
Doorstroming

Voor een beoordeling van de effecten op de doorstroming van het verkeer zijn, om meer inzicht te
krijgen, kruispuntberekeningen uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma O M N I-X.
De volgende kruispunten zijn beschouwd:
nieuwe aansluiting plangebied op Huizerstraatweg;
aansluiting plangebied op O ud Blaricummerweg;
kruispunt O ud Blaricummerweg-Brediusweg.
Ten behoeve van de kruispuntberekeningen zijn de afslagbewegingen van de twee belangrijkste
kruispunten bepaald. O m de gevoeligheid van de routekeuze van het aan het plangebied verbonden
verkeer enigszins te kunnen inschatten zijn per punt twee varianten beschouwd.
Huizerstraatweg
Bij de nieuwe aansluiting van het plangebied op de Huizerstraatweg is uitgegaan van één ontsluiting.
Er zijn twee varianten onderscheiden:
1. De situatie waarbijhet verkeer van en naar het plangebied zich in de verhouding 50/50 verdeeld
over de richtingen van de Huizerstraatweg.
2. De situatie waarbij het verkeer van en naar het plangebied zich voor 100% in westelijke richting
over de Huizerstraatweg begeeft.
U it de berekeningen volgt dat er aan de noordzijde van het plangebied geen problemen met de
doorstroming zijn te verwachten. In de ochtendspits is de I/C -ratio maximaal circa 0,23 en in de
avondspits maximaal circa 0,26 en beide waarden liggen daarmee (ruim) beneden de 0,7. De
gemiddelde wachttijd voor het verkeer van en naar het plangebied bedraagt circa 8 seconden. Dit
alles is zeer acceptabel; het kruispunt (de nieuwe aansluiting) kan het verkeer goed verwerken.
O ud-Blaricummerweg
O ok bij de analyse van de zuidelijke ontsluiting van het plangebied op de O ud-Blaricummerweg zijn
twee varianten onderscheiden:
1. De situatie waarbij het verkeer van en naar het plangebied is verdeeld in een verhouding 75/25
in respectievelijk de richting van de Brediusweg en de Beethovenlaan.
2. De situatie waarbij het verkeer van en naar het plangebied voor 100% een relatie heeft met de
richting van de Brediusweg.
De resultaten van de kruispuntberekeningen voor de aansluiting O ud-Blaricummerweg zijn positief.
Z owel de I/C -ratio als de gemiddelde wachttijd voldoen aan de richtlijn. U it de berekeningen volgt dat
er op dit kruispunt geen problemen met de doorstroming van het verkeer zijn te verwachten. M et een
maximale I/C -ratio van 0,20 in de ochtendspits en 0,19 in de avondspits is deze ruim voldoende. De
gemiddelde wachttijd van het verkeer van en naar het plangebied bedraagt circa 6 seconden. O ok
dit is zeer acceptabel.
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KruispuntO ud-Blaricummerweg-Brediusweg
Bij deze eerste en globale analyse van het kruispunt O ud-Blaricummerweg-Brediusweg is er vanuit
gegaan dat al het verkeer van en naar het plangebied gebruik maakt van deze aansluiting. Dit is
overeenkomstig variant 2 van de analyse van de aansluiting O ud-Blaricummerweg.
Voor het kruispunt zijn ook weer twee varianten beschouwd:
1. De situatie waarbij het verkeer van en naar het plangebied in een verhouding 50/50 is verdeeld
over de beide richtingen van het Brediusweg.
2. De situatie waarbij het verkeer van en naar het plangebied voor 100% een relatie heeft met de
richting van de A mersfoortsestraatweg (en verderop richting de rijksweg A 1).
U it de resultaten van de kruispuntberekeningen voor het kruispunt Brediusweg-O ud-Blaricummerweg
volgt dat er knelpunten zullen ontstaan in de doorstroming van het verkeer op dit kruispunt. M et name
in de ochtendspits schiet de I/C -ratio omhoog tot boven de acceptabele waarde.
O m dit knelpunt op te lossen is in een later stadium nader en meer gedetailleerd onderzoek voor dit
kruispunt nodig. Daarbijmoet gedacht worden aan:
het kruispunt uitbreiden met extra opstelstroken;
het kruispunt uitbreiden met een brede midden geleider;
het toepassen van een VR I;
het (verplicht) laten rijden van het aan het plangebied verbonden verkeer via de O udBlaricummerweg(ten noorden van de Brediusweg);
het instellen van eenrichtingsverkeer op de O ud-Blaricummerweg (ten noorden van de
Brediusweg).
A specten die een belangrijke rol spelen bijhet nader onderzoek zijn
de mogelijkheden/beperkingen voor het ruimtegebruik (bijreconstructie van het kruispunt);
de eventuele effecten voor de leefbaarheid van omwonenden;
de bereidwilligheid/medewerking van de gemeente als wegbeheerder.
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4

Parkeren

4.1

parkeercapa
aciteit
Benodigde parkeercap

De benodigde parkeercapaciteit van het plan Borgronden is voor nu bepaald aan de hand van
kencijfers uit publicatie 317 'K encijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het C R O W . De kengetallen
zijn geselecteerd aan de hand van de kenmerken van het gebied. U itgegaan is van:
S tedelijkheidsgraad 3 (C entrum-stedelijk overig en buiten-centrum overig, bron: C BS );
Ligging plangebied: rest bebouwde kom.
Het aantal auto’s per huishouden in N aarden is ongeveer gelijk aan het N ederlandse gemiddelde. O m
die reden is ervoor gekozen om bij het vaststellen van de parkeerbehoefte uit te gaan van het
gemiddelde kengetal per woningtype. O pgemerkt wordt dat gemeente G ooise M eren werkt aan een
gemeentelijke parkeernorm, maar deze is nog niet vastgesteld. W anneer deze norm wordt
gehanteerd dient te worden gerekend met 1,8 parkeerplaatsen per woning, dat is lager dan de thans
gehanteerde C R O W normering.
O ok voor de eerste berekeningen van het benodigd aantal parkeerplaatsen, is gerekend met een
woningbouwprogramma van gemiddeld 385 woningen. Ten behoeve van het vaststellen van de
benodigde capaciteit aan parkeerplaatsen binnen het plangebied is het plangebied in drie delen
opgedeeld, overeenkomstig de beschouwing van de verkeersgeneratie in hoofdstuk 3.
In de stedenbouwkundige opzet zijn per deelgebied de volgende hoeveelheden en typen woningen
opgenomen:
Type woning

Plandeel noord

Plandeel midden

Plandeel zuid

Tussen-/hoekwoning

40%

40%

20%

Twee-onder-één-kap woning

60%

15%

25%

Vrijstaande woning

40%

40%

20%

Tabel4.1:verdeling typen woningen per plandeel

In tabel 4.2 is de berekende benodigde parkeercapaciteit weergegeven voor de verschillende delen
van het plangebied.
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Plangebied noord
type woning

parkeerkencijfer

benodigde

per woning

parkeercapaciteit

tussen-/hoekwoning koop

1,9

205,2

twee-onder-een kap koop

2,1

81,9

vrijstaand koop

totaal

55

(afgerond)

342

Plangebied midden
type woning

parkeerkencijfer

benodigde

per woning

parkeercapaciteit

tussen-/hoekwoning koop

1,9

205,2

twee-onder-een kap koop

2,1

21

vrijstaand koop

2,2

22,0

(afgerond)

248

parkeerkencijfer

benodigde

per woning

parkeercapaciteit

1,9

102,6

totaal
Plangebied zuid
type woning

tussen-/hoekwoning koop
twee-onder-een kap koop

2,1

33,6

vrijstaand koop

2,2

33,0

(afgerond)

169

(totaal)

759

totaal
Totale plangebied
385

A lle typen

Tabel4.2:Berekening benodigde parkeercapaciteitplan Borgronden

U it tabel 4.2 volgt dat er, volgens de normen van het C R O W , voor het totale plangebied in de
realisatie van 759 parkeerplaatsen. Dat betekent dat er in circa 2 parkeerplaatsen per woning moet
worden voorzien.
U itgaande van de (concept) gemeentelijke parkeernorm ligt het benodigde aantal parkeerplaatsen,
zoals opgemerkt, lager: op 693 plaatsen.
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4.2

Parkeernormen
Parkeernormen gemeente G ooise M eren

De gemeente G ooise M eren hanteert parkeernormen voor de berekening van de parkeercapaciteit op
eigen terrein in ruimtelijk plannen. In tabel 4.3 zijn deze parkeernormen weergegeven.
Parkeersituatie bij woning

P arkeernorm

G arage(box) met oprit van minimaal 5 meter

1,0 pp

Lange oprit (minimaal) 11 meter

1,5 pp

G arage(box) zonder oprit van minimaal 5 meter

0,0 pp

K orte oprit (minimaal 5 meter)

1,0 pp

Tabel4.3:O verzichtparkeernormen eigen terrein,gemeente G ooise M eren

Bij het opstellen van de stedenbouwkundige inrichting van het plangebied moet rekening worden
gehouden met het opnemen van de hiervoor beschreven vereiste parkeerplaatsen en gemeentelijke
parkeernormen.
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Bijlage 1: O verzicht verkeerstellingen gem eente G ooise M eren
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