Parkeerkundige onderbouwing
auto + fiets BP Bijenkorf

Voorgeschiedenis
Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de
parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende parkeernorm en bedroeg minimaal
119 en maximaal 167 autoparkeerplaatsen. Op dat moment was er nog geen verplichte
fietsparkeernorm in Utrecht. Na de tussenuitspraak van de Raad van State werd de
gemeente Utrecht in de gelegenheid gesteld het plan alsnog aan het nieuwe
parkeerbeleid, de Nota Stallen en Parkeren (hierna NSP) aan te passen. Dat is naar het
oordeel van de Raad onvoldoende gebeurd, als gevolg waarvan het bestemmingsplan is
vernietigd.

NSP
De kencijfers parkeren in de NSP vinden hun basis in CROW publicatie 317, zo wordt
in bijlage. I. paragraaf 4.3 van de NSP gesteld: Deze cijfers worden, vanwege het
onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, beschouwd als de landelijke standaard en de
meeste Nederlandse gemeenten gebruiken ze als basis voor de parkeernormering. Ook
Utrecht baseert al geruime tijd een groot aantal functies op de CROW-methodiek.
Onderstaand de autoparkeerkencijfers uit publicatie 317 en parkeerkencijfers in de NSP
en de in het BP Bijenkorf toegepaste parkeerkencijfers voor de 3 toepasselijke functies:
auto
parkeerkencijfers
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Volgens de NSP is een loopafstand van 1000 meter acceptabel.
Publicatie 317 gaat voor de functie winkelen uit van een acceptabele loopafstand tussen
de 200 en 600 meter (pag. 108, tabel 22).
Met de NSP zijn er voor het eerst fietsparkeernormen in Utrecht ingevoerd.
In 'Op naar Utrecht Fietsstad' heeft het College aangegeven de ambitie te hebben om de
Fiets en Ov-stad van Nederland te worden.
In deze nota wordt gesteld dat het fietsgebruik in Utrecht het hoogst is van de 4 grote
steden. (cijfers 2004 t/m 2008). Daarmee kan het fietsgebruik, in landelijk perspectief, als
hoog tot zeer hoog gekwalificeerd worden. De nota geeft tevens aan dat het de ambitie is
om zoveel mogelijk groeimogelijkheden te benutten.
Voor een hoog of zeer hoog fietsgebruik worden in tabel 21 van CROW 317 voor de
“standaard” fietsparkeerkencijfers correctiewaarden gegeven.
Onderstaand een vergelijking van de toegepaste normen en de parkeerkencijfers uit
CROW 317:
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De reductie van 25 tot 33% t.o.v. de minimum autoparkeerkencijfers uit de CROW
publicatie wordt in de NSP verdedigd met het voor het eerst invoeren van een verplichte
minimum fietsparkeernorm. Idee hierbij is dat bezoekers dan eerder met de fiets (of OV)
naar de binnenstad zullen gaan reizen mits voldoende fietsparkeergelegenheid
voorhanden is. De gekozen fietsparkeernormen zijn volgens CROW 317 echter nog niet
passend bij een “(zeer)hoog” fietsgebruik.
De 25% -33% reductie van het aantal autoparkeerplaatsen kan in ieder geval niet los
gezien worden van de verplichting een minimum aantal fietsparkeerplaatsen op eigen
terrein te realiseren.
Nieuwe berekening autoparkeerbehoefte.
Voor het gewijzigde bestemmingplan is in een parkeerkundige onderbouwing een nieuwe
berekening gemaakt van de benodigde aantal autoparkeerplaatsen. In het reeds
gedeeltelijk uitgevoerde bouwplan is plaats ingeruimd voor een uitbreiding met 19
nieuwe autoparkeerplaatsen.
De nieuwe berekening is gebaseerd op het hele LaVie gebouw, dus ook het deel van het
gebouw dat 25 jaar geleden in gebruik is genomen. Hiermee wordt dus het
oorspronkelijke uitgangspunt, een berekening op basis van alleen de uitbreiding verlaten.

Onderstaand de resultaten van het benodigd aantal parkeerplaatsen op basis van het hele
LaViegebouw respectievelijk alléén de uitbreiding:
functie
eenheid

detailhandel kantoren congres parkeereis aanbod

tekort

m2

m2

m2

aantal

aantal

aantal

Autoparkeerbalans
gehele LaVie

18100

7073

4000

394

344

50

Autoparkeerbalans
alleen uitbreiding

4749

772

0

96

19

77

De huidige parkeergarage telt 325 plaatsen; incl. de uitbreiding met 19 plaatsen levert dat
een beschikbaar aanbod van 344 plaatsen. De parkeereis is berekend met verrekening van
dubbelgebruik. Zie voor de uitgebreide berekeningen bijlage I.
Door de parkeerbehoefte nu te baseren op het hele gebouw resulteert een lager aantal te
realiseren parkeerplaatsen. De parkeernorm voor het bestaande deel lag 25 jaar geleden
immers hoger en er bestond nog geen verplichte fietsparkeernorm.
Door deze nieuwe benadering wordt gesteld dat men 27 autoparkeerplaatsen minder hoeft
te realiseren.

Berekening fietsparkeerbehoefte.
De berekening van het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen wordt in de onderbouwing
van het BP, anders de de berekening van het benodigde aantal autoparkeerplaatsen,
uitsluitend gebaseerd op de uitbreiding. Voor de berekening van het aantal
fietsparkeerplaatsen is het in rekening brengen van dubbelgebruik, anders dan bij de
berekening van het aantal autoparkeerplaatsen, volgens de NSP niet toegestaan.
In het huidige LaVie gebouw is een fietsenstalling aanwezig van 52 m2, goed voor ca. 70
fietsen (zie foto bijlage II). Bij de berekening van alleen de uitbreiding zal deze capaciteit
afgetrokken moeten worden van de capaciteit in de nieuwe situatie.
In het nieuwe plan worden in totaal 163 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, een netto
uitbreiding van ca. 93 fietsstallingsplaatsen..
Onderstaand, analoog aan de berekening voor het benodigd aantal autoparkeerplaatsen,
een berekening van het aantal fietsparkeerplaatsen voor resp. het hele LaViegebouw en
alleen de uitbreiding.
functie
fietsparkeernorm
per 100 m2 BVO
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3,4
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Fietsparkeerdrukmetingen
De gemeente Utrecht laat 2 maal per jaar door een extern bureau visuele
fietsparkeerdrukmetingen uitvoeren. Ook de fietsparkeerdruk in de Lange Viestraat, voor
de Bijenkorf wordt op deze wijze gemonitord.
Op een zaterdagmiddag in november 2012 werden er op deze locatie 318 fietsen
aangetroffen op een oppervlak van ca. 200 m2. De fietsparkeerdruk (aantal aangetroffen
fietsen gedeeld door aantal beschikbare stallingsplaatsen) werd daarmee op 413%
berekend.
Deze fietsenzee geeft regelmatig problemen zoals een domino-effect bij omvallende
fietsen. Daarom voert de gemeente Utrecht een strenger handhavingsbeleid uit op het
onveilig, hinderlijk of buiten de rekken parkeren van fietsen. In 2013 heeft de gemeente
Utrecht in totaal 25.000 fietsen verwijderd. Eén van de locaties waarvan dit gebeurt is de
Lange Viestraat voor de Bijenkorf.
Sinds maart 2013 is de fietsenstalling Vredenburg met een capaciteit van ca. 800 fietsen
geopend. Op zaterdagmiddag is deze fietsenstalling regelmatig vol (zie foto's bijlage II).
In november 2013 bleek de visueel waarneembare fietsparkeerdruk ter plekke van de
Bijenkorf gedaald tot 308%. Afgezien van een strengere handhaving werd deze afname
ook veroorzaakt doordat de beschikbare ruimte flink is ingeperkt door de bouw van
steigers ten behoeve van de verbouw van de Bijenkorf.

Conclusie
Enerzijds berekent men het hele LaViegebouw met de nieuwe verlaagde autoparkeernorm
en anderzijds berekent men de fietsparkeernorm met uitsluitend de uitbreiding.
Dit meten met 2 maten heeft tot gevolg dat de verlaagde autoparkeernorm niet wordt
gecombineerd met de ingevoerde fietsparkeernorm. Dit terwijl de verlaging van de
autoparkeernorm met 25-33% t.o.v. de minimum parkeernorm volgens CROW 317 in de
NSP met name is gemotiveerd met de invoering van een fietsparkeernorm.
Er resulteert hiermee volgens de NSP een tekort van 718 fietsparkeerplaatsen.
Indien het meten met 2 maten acceptabel wordt geacht resulteert altijd nog een tekort van
88 fietsparkeerplaatsen.

Bijlage II

Bestaande fietsenstalling in LaVie gebouw

Illegaal geparkeerde fietsen voor Bijenkorf …...........omdat fietsenstallingen vol zijn

