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Voorwoord
Parkeren in het ruimtelijk domeinVoorwoord

Het parkeren van voertuigen is met de sterke groei van het aantal voer-
tuigen in de afgelopen decennia een steeds grotere stempel gaan drukken 
op de ruimtelijke omgeving. Dit geldt vooral voor personenauto’s die door 
hun omvang veel ruimte innemen, maar ook fietsen zorgen regelmatig 
voor overlast als er onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn. Vooral 
op plaatsen die veel publiek trekken dat zijn auto of fiets kwijt wil: in 
stadscentra, bij winkelconcentraties, bij kantoren en op bedrijfsterrei-
nen, maar ook in woonwijken, bij evenementenlocaties, ziekenhuizen en 
stations. Allemaal plaatsen die vragen om adequate parkeervoorzienin-
gen. Vaak is voldoende parkeerruimte goed ruimtelijk inpasbaar, maar 
niet zelden is meer dan alleen een plek nodig. Dan vraagt de schaarse 
ruimte om regulering van het parkeren, zodat gewenste doelgroepen goed 
gefaciliteerd worden en ongewenste doelgroepen geweerd worden door 
middel van betaald parkeren of beperking van de parkeerduur.
 
Dit boek begint met het parkeren te plaatsen binnen de kaders van 
diverse ontwikkelingen. Waar hebben we het bij parkeren over, hoe is het 
zo gekomen en wie zijn de belanghebbenden?
 
Daarna wordt het parkeren in de ruimtelijke context geplaatst. Er worden 
handvatten gegeven hoe parkeren ruimtelijk kan worden ingepast, hoe 
het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op par-
keren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen en hun 
toepassingsmogelijkheden zoals we die nu kennen worden beschreven, 
maar ook toekomstige ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden 
benoemd.
 
Naast de ruimtelijke context komen ook de financiële aspecten ruim-
schoots aan bod. Parkeerplaatsen kosten immers geld, moeten aangelegd 
of gebouwd worden en beheerd en geëxploiteerd. Zeker in die gevallen dat 
parkeerplaatsen alleen in een gebouwde voorziening gerealiseerd kunnen 
worden gaat het vaak om veel geld. Bij veel nieuwe ontwikkelingen of de 
herontwikkeling van locaties leidt het oplossen van het parkeervraagstuk 



tot hoofdbrekers en soms zelfs tot dusdanige kosten dat een plan niet 
realiseerbaar blijkt. Een tijdige signalering van mogelijke parkeerpro-
blemen biedt kansen om op een integrale wijze een passend parkeercon-
cept in het ontwerptraject mee te nemen. Maar dat vraagt wel dat alle 
stakeholders zich in het ontwikkeltraject bewust zijn van wat kan en wat 
niet kan. Dat gemeenten zorgen voor een beleidskader dat bijdraagt aan 
een haalbaar plan, en initiatiefnemers het belang van goede parkeervoor-
zieningen zien en het tot hun eigen verantwoordelijkheid rekenen om die 
te realiseren. In het laatste hoofdstuk van dit boek komt uitgebreid aan 
de orde hoe partijen samen kunnen bijdragen aan de totstandkoming en 
instandhouding van beheersbare en betaalbare parkeervoorzieningen. 
 
De auteurs zijn allen dagelijks betrokken bij parkeervraagstukken en 
ervaren met de vele invalshoeken waaruit parkeren wordt benaderd 
en de vele betrokken stakeholders de complexiteit van het onderwerp. 
Met dit boek beogen zij hun kennis te delen, het onderwerp van kaders 
te voorzien en bij te dragen aan de totstandkoming van betere parkeer-
voorzieningen en een betere ruimtelijke omgeving. Zij danken Trees 
van der Schoot, Arie Pijp, Erwin van Hout, Angelique Breukel en Michel 
Houtkamp voor het meelezen en hun inhoudelijke bijdrages aan dit boek.
 
Pieter Delleman
Leidschendam, 1 juli 2020
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