
Forumdiscussie Parkeernota 
 
In 2019 is de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld door uw Raad. In 2020 is deze mobiliteitsvisie 
verder uitgewerkt in drie nota’s (Nota Langzaam Verkeer, Nota Openbaar Vervoer en Nota 
Circulatie). De vierde, en laatste, nota welke nog uitgewerkt dient te worden is de Nota Parkeren. 
Deze is nu in voorbereiding.  
 
Aanleiding 
Het College wil graag in een vroegtijdig stadium uw Raad betrekken bij de te maken beleidskeuzes 
zodat de wensen van de Raad op een goede wijze vertaald kunnen worden in deze nieuwe nota. Een 
belangrijke keuze die gemaakt moet worden is of de gemeente parkeerregulering moet gaan 
toepassen als oplossing voor bestaande parkeerproblemen en de voortdurende discussie omtrent 
parkeernormen. Met als belangrijkste doel dat de juiste parkeerder op de juiste plek gaat parkeren. 
In dit stuk worden de probleemanalyse en de evaluatie van het vorige beleid gepresenteerd als 
startpunt voor een (richtinggevende) discussie voor deze keuze.  
 
De hier gepresenteerde informatie is “hoog over”, op hoofdlijnen en richt zich alleen op auto 
parkeren. Hier is voor gekozen omdat het project zich nog in de inventarisatie-fase bevindt. 
Onderdeel van deze inventarisatie-fase is een eerste discussie met de Raad omtrent de gewenste 
richting van het nieuwe parkeerbeleid. Het uiteindelijke beleidsstuk zal meer elementen bevatten 
dan hier gepresenteerd, bijvoorbeeld fietsparkeren. De beleidskeuze welke gemaakt moet worden 
voor het auto-parkeren zal voor een groot deel de inhoud van het uiteindelijke beleidsstuk bepalen 
en wordt daarom vooraf besproken met uw Raad.  
 

 
Figuur 1. Een voorbeeld van parkeerdrukte in Leiderdorp 
 
Evaluatie (SWOT) 
Het huidige parkeerbeleid stamt uit 2012, met een actualisatie in 2016. De evaluatie is uitgevoerd 
door een extern bureau in de vorm van een SWOT1 analyse. De SWOT tabel is onderstaand 
weergegeven. De resultaten uit de eerste ronde burgerparticipatie zijn hier ook bij betrokken. 
  

 
1 SWOT analyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. 



Sterkten Zwakten 

1 Gratis parkeren vormt een van de 

kwaliteiten van Leiderdorp (specifiek voor 

de Winkelhof).  

2 In de meeste delen van Leiderdorp 

bevindt de parkeerdruk zich op een 

acceptabel niveau (lager dan 85%). 

3 Het hanteren van parkeernormen leidt in 

veel gevallen tot het beoogde resultaat; de 

aanleg van voldoende parkeerplaatsen en 

mogelijke toekomstige parkeeroverlast 

voorkomen.  

4. In Leiderdorp is geen ‘grip’ op het gebruik 

van de openbare parkeercapaciteit. 

5 In delen van Doeskwartier, Buitenhof en 

Leyhof bevindt de parkeerdruk zich in de 

avond en nacht op een hoog niveau 

(hoger dan 85%). 

6 In verschillende wijken van Leiderdorp 

wordt overlast ervaren als gevolg van 

parkeerders afkomstig uit Leiden.  

7 Het relatief stringente 

parkeernormenbeleid van de gemeente 

heeft een belemmerende werking op de 

realisatie van betaalbare woningen. 

8 Parkeerruimte leidt in delen van 

Leiderdorp tot een groot ruimtebeslag en 

doet afbreuk aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte. 

Kansen Bedreigingen 

9 Invoering van parkeerregulering op 

locaties waar sprake is van een hoge 

parkeerdruk. 

10 Invoering van parkeerregulering in nieuw 

te ontwikkelen gebieden (De Baanderij, A4 

zone) als risicobeheersmaatregel voor de 

toepassing van lagere parkeernormen en 

inzet van nieuwe mobiliteitsconcepten. 

11 Parkeernormenbeleid ontwikkelen 

waarmee het parkeervraagstuk in de 

nieuw te ontwikkelen gebieden (De 

Baanderij) op innovatieve wijze kan 

worden opgelost – en ruimte bieden voor 

de realisatie van betaalbare woningen. 

 

 

12 Invoering van parkeerregulering kan 

leiden tot verschuiving van bestaande 

parkeeroverlast. 

13 Uitbreiding van parkeerregulering in 

Leiden leidt tot een toename van de 

parkeerdruk in delen van Leiderdorp. 

14 Invoering van parkeerregulering leidt tot 

een afname van de (informele) 

parkeercapaciteit in buurten (Canadees 

parkeren). 

15 Verschil van inzicht tussen 

belanghebbenden over nut- en noodzaak 

van parkeerregulering (parkeeroverlast 

wordt lokaal ervaren).  

16 Woningbouwontwikkelingen leiden tot een 

verhoging van de parkeerdruk in de 

openbare ruimte. 

Figuur 2. SWOT analyse 
 
Uit de SWOT analyse komt naar voren dat het huidige parkeerbeleid goed werkt, en een belangrijk 
instrument is bij nieuwe ontwikkelingen. Het stelt duidelijke eisen aan het aantal benodigde 
parkeerplaatsen en de vormgeving hiervan bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee wordt zorggedragen 
dat nieuwe ontwikkelingen, en zeker bij inbreidingslocaties, geen parkeeroverlast veroorzaken voor 
de bestaande bebouwing en omgeving. Ook blijkt dat op veel plaatsen er nauwelijks sprake is van 
structureel parkeeroverlast.  
 



Er zijn echter ook een aantal locaties in Leiderdorp waar duidelijk parkeeroverlast ervaren wordt 
en/of er weinig reservecapaciteit is (bezettingsgraad >85%).  

 
Evaluatie (Oorzaken) 
De afgelopen jaren zijn de klachten over parkeeroverlast in de bestaande omgeving  toegenomen, en 
zijn er nieuwbouwontwikkelingen geweest welke sterk beïnvloed zijn door het huidige 
parkeerbeleid. De oorzaken hiervan zijn onderzocht, en vier primaire oorzaken zijn geïdentificeerd. 
Deze zijn: 

➢ Parkeeroverlast uit Leiden. 
➢ Parkeerproblemen in de avonduren in woonstraten. 
➢ Parkeeroverlast vanuit de A4-zone/Alrijne. 
➢ Parkeernormen:  weinig flexibiliteit beleidsuitwerking en normstelling. 

 
Parkeeroverlast uit Leiden 
Uit het parkeeronderzoek, klachten en meldingen en vanuit het Parkeerpanel komt naar voren dat 
met name in het Zijlkwartier veel overlast wordt ondervonden van parkeerders uit Leiden. Deze 
overlast doet zich op verschillende dagdelen voor, wat aangeeft dat deze overloop van parkeren uit 
Leiden door verschillende doelgroepen gebeurd, zoals Leidenaren zonder parkeervergunning, 
werknemers met een bestemming in Leiden en toeristen. 
 
Parkeerproblemen in de avonduren in 
woonstraten 
De overlast ten gevolge van 
parkeerproblemen in de avonduren is 
reeds eerder onderzocht. In 2019 is een 
parkeertelling gedaan. Onderstaand is 
dit weergegeven (avond/nachturen, 
onderzoeksdatum 17 oktober 2019). 
Uit dit onderzoek is op te maken dat in 
Buitenhof, Leyhof en Doeskwartier de 
parkeerdruk zeer hoog is. In de wijken 
Vogelwijk, Voorhof en Oranjewijk is de 
parkeerdruk tegen de toelaatbare 
grens aan. 
 
Wanneer een hoge parkeerdruk in de 
avonduren wordt gemeten, duidt dit in 
de meeste gevallen dat de verhouding 
tussen de parkeervraag van bewoners 
(autobezit) niet in balans is met de 
parkeercapaciteit in de buurt. 
 
 
 
 
 
 

    Figuur 3. Parkeerdruk per wijk, nachturen, oktober 2019 
 

Herkent de Raad zich in de SWOT analyse, of missen er nog elementen? 



Parkeeroverlast vanuit de A4-zone en Alrijne 
In de straten rond de A4 zone en het Alrijne ziekenhuis worden parkeerproblemen geconstateerd. 
Werknemers en bezoekers van de functies in dit gebied parkeren in de woonstraten of op 
andermans terrein. De oorzaak waarom dit gebeurd, kan niet eenduidig worden vastgesteld en zijn 
mogelijk divers: 

• Het mijden van betaald parkeren bij het Alrijne ziekenhuis door bezoekers en werknemers 
van het ziekenhuis.  

• Te weinig parkeercapaciteit bij bedrijven in het gebied. 
 
Parkeernormen: weinig flexibiliteit 
Door gemeente Leiderdorp worden de parkeernormen, zoals die momenteel zijn vastgesteld, strak 
en eenduidig toegepast. Dit heeft als voordeel dat er binnen ontwikkelingen in de regel voldoende 
parkeerplaatsen worden aangelegd en er weinig overlast van parkeren in omliggende straten of 
buurten ontstaat. Nadeel hiervan is dat een stevige parkeereis nieuwe ontwikkelingen in de weg kan 
gaan staan. Dit terwijl Leiderdorp voor een forse woningbouwopgave staat, waar juist ook ruimte 
moet zijn voor betaalbare en verhuurbare woningen. Flexibelere toepassing van parkeernormen is 
wenselijk hiervoor. 
 
Welke probleem vindt waar 
plaats? 
Voor de verschillende vormen van 
overlast is op basis van de 
beschikbare gegevens (bekende 
klachten, SWOT analyse, 
burgerparticipatie, etc.) globaal 
bepaald of, en zo ja welke, vorm 
van overlast wordt ervaren. De 
gekozen gebieden zijn 
geaggregeerd en vereenvoudigd 
naar een enkel primair probleem. 
Dit wil niet zeggen dat andere 
problematiek niet ook een 
(onderschikte) rol speelt, noch dat 
het op alle straten in het gebied 
evenveel speelt. Dit resulteert in 
figuur 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figuur 4. Probleem inventarisatie per wijk  



Probleemstelling 
Na de bovenstaande evaluatie is onderzocht welke beleidskeuzes of nieuwe instrumenten er zijn om 
deze primaire oorzaken aan te pakken. Deze zijn: 

➢ Accepteren. de problematiek is niet groot genoeg om specifiek beleid op te maken. Ook het 
stimuleren van andere modaliteiten (OV en fiets) valt hieronder. 

➢ Faciliteren. Het probleem kan worden opgelost door de bouw / aanleg van extra 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte, hoogstwaarschijnlijk ten koste van andere functies 
zoals groen- en speelvoorzieningen. 

➢ Reguleren. De gemeente zet parkeerregulering in om de juiste doelgroep op de juiste plek te 
laten parkeren. Hiermee wordt sturing gegeven om vreemdparkeerders te weren. Ook heeft 
gemeente een beheersmaatregel voor handen om parkeeroverlast bij nieuwe 
ontwikkelingen tegen te gaan. 
 

Accepteren 
Bij deze beleidskeuze wordt het huidige beleid doorgezet en worden er geen aanvullend 
parkeerbeleid gemaakt. De voordelen van deze beleidskeuze zijn: 

❖ Geen nieuwe beleidskeuze nodig 
❖ Goedkoopste optie, geen maatregelen benodigd 

De beleidskeuze heeft echter ook een aantal nadelen. Deze zijn: 
❖ Bewoners die momenteel een parkeerprobleem ervaren, worden niet gehoord.  
❖ Niet toekomst vast. Ontwikkelingen in de komende jaren (zoals woningbouwontwikkeling, 

toename autobezit en stringent parkeerbeleid Leiden) kunnen zorgen dat hier alsnog 
parkeeroverlast ontstaat zonder dat hier een beheersmaatregelen tegenover gezet kan 
worden 

❖ Geen mogelijkheid voor verduurzaming en klimaatadaptieve maatregelen, doordat er geen 
maatregelen worden doorgevoerd. 

❖ Weinig flexibiliteit mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen omdat parkeeroverlast voor de 
omgeving voorkomen moet worden. 

❖ Indien een “modal shift” wordt nagestreven dient hierop geïnvesteerd te worden (meer geld 
voor fietsfaciliteiten en openbaar vervoer) 

 
Faciliteren 
Bij deze beleidskeuze wordt de parkeercapaciteit uitgebreid (vraagvolgend beleid) in de wijken waar 
dit nodig is. Hierbij zal openbare ruimte omgevormd moeten worden. De voordelen van deze 
beleidskeuze zijn: 

❖ De huidige parkeeroverlast wordt (indien voldoende ruimte beschikbaar) voor korte termijn 
opgelost 

❖ De komende jaren vind er in veel wijken grootschalig onderhoud plaats. De benodigde 
wijzigingen kunnen alsdan worden toegepast. 

Tegen dit voordeel staan een aantal nadelen: 
❖ Verlies aan andere functies in de openbare ruimte, zoals groen- en speelvoorzieningen 

wanneer de toevoeging van parkeerplaatsen niet plaats kan vinden op bestaande 
terreinen/infrastructuur. 

❖ Afname van ruimtelijke kwaliteit en algemeen leefgenot door meer geparkeerde voertuigen 
in de openbare ruimte, alsook het verlies van andere functies zoals hierboven benoemd. 

❖ Kostbaar. Er dient fors geïnvesteerd te worden in de openbare ruimte om deze plaatsen te 
realiseren. 

❖ Niet toekomst vast. De huidige parkeeroverlast wordt weggenomen maar ontwikkelingen in 
de komende jaren kunnen alsnog zorgen voor nieuwe parkeeroverlast. 

❖ Weinig flexibiliteit mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen omdat beheersmaatregelen 
ontbreken. 

❖ Uitwijk gedrag vanuit Leiden of de A4-zone wordt eerder aangemoedigd dan bestreden. 
Omdat er geen sturing is op het gebruik, bouwt Leiderdorp parkeercapaciteit voor een niet 
gewenste doelgroep. 



 
Reguleren 
Bij deze beleidskeuze maakt de gemeente specifiek beleid waarbij gestuurd dat de juiste 
doelgroepen op de juiste plek parkeert. Door invoering van parkeerregulering kunnen de volgende 
doelen worden nagestreefd: 

❖ Het weren van vreemdparkeerders in woonstraten. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook 
overloopparkeren vanuit Leiden; 

❖ Nieuwe ontwikkelingen met een flexibele toepassing van de parkeernorm mogelijk maken. 
Eventuele overloop van parkeerders vanuit een nieuwe ontwikkeling wordt tegengegaan 
door invoering van parkeerregulering; 

❖ Het afdwingen van het gebruik van private parkeercapaciteit door passende 
vergunningverlening; 

 
De twee voornaamste manieren waarop de gemeente dit kan doen zijn de invoering van 
vergunningsparkeren of het invoeren van betaald parkeren met parkeervergunningen. In geval van 
vergunningparkeren kan in een straat of buurt alleen worden geparkeerd met een 
parkeervergunning of bezoekersregeling. In geval van betaald parkeren parkeert een bewoner, visite 
van bewoner of ondernemer met een parkeervergunning. Andere doelgroepen kunnen parkeren 
door het betalen van parkeerbelasting. 
 
Hierbinnen zijn nog legio mogelijkheden hoe de gemeente hier invulling aangeeft, bijvoorbeeld 
tarieven (kosten per uur betaald parkeren, gratis vergunningen of (hoge) kosten per vergunning), 
hoeveelheid vergunningen (2de/3de vergunning per huishouden, hoeveelheid vergunningen per 
bedrijf), bezoekersregeling voor visite van bewoners, reguleringstijden, regeling voor parkeren op 
eigen terrein en aantal beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte. En belangrijk: de 
omvang van de te reguleren gebieden. In deze fase is geen onderzoek gedaan naar deze verdere 
invulling. 
 
Reguleren heeft de volgende voordelen: 

❖ Gemeente krijgt een flexibel inzetbaar en effectief sturingsinstrument waarmee 
parkeeroverlast voorkomen/beperkt kan worden en bestaande parkeeroverlast 
weggenomen kan worden. 

❖ Door dit sturingsinstrument kan vrijheid geboden worden bij nieuwbouwlocaties om minder 
parkeren te realiseren of dit op alternatieve wijze vorm te geven (bv deelauto’s). Overloop 
vanuit deze nieuwe ontwikkelingen wordt beheersbaar gemaakt. 

❖ Toekomst vast. Niet alleen kunnen de bestaande parkeerproblemen verholpen worden, 
maar ook toekomstige parkeeroverlast wordt voorkomen. 

 
Reguleren heeft echter ook een aantal nadelen: 

❖ Kostbaar. Er dient geïnvesteerd te worden in een geheel nieuw parkeersysteem op straat. 
Daarnaast zijn er (personeels)kosten voor implementeren van de maatregelen; 

❖ Blijvende keuze. Eenmaal gekozen voor parkeerregulering is dit niet eenvoudig om dit later 
af te schaffen. 

❖ Jaarlijkse kosten. De gemeentelijke dienstverlening dient uitgebreid te worden met extra 
vergunning uitgifte en adequate handhaving. Daarnaast zijn er extra jaarlijkse kosten voor 
beheer en onderhoud van het parkeersysteem. Afhankelijk van verdere keuzes is het 
mogelijk dat de inkomsten van vergunningen en parkeergelden niet toereikend zijn om deze 
jaarlijkse kosten te kunnen dekken. 

❖ Ingrijpende maatregel voor veel bewoners en bedrijven. De gebieden waar gereguleerd 
parkeren wordt ingevoerd moeten groter zijn dan de gebieden waar de overlast is om het 
“waterbed effect” te beperken/voorkomen. Dit betekent dat veel/alle inwoners hiermee te 
maken krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van bedrijven 
(werknemers en bezoekers).  

 



Centrale probleemstelling 
Parkeerbeleid is erop gericht om de juiste doelgroep op de juiste plek te laten parkeren. Als er 
voldoende parkeercapaciteit met de gewenste kwaliteiten voorhanden is, is geen sturend 
parkeerbeleid nodig. In Leiderdorp hebben we te maken met situaties waar dit niet altijd het geval 
is. Bijvoorbeeld doordat niet gewenste doelgroepen in woonstraten parkeren, er een disbalans is 
tussen de parkeervraag in een buurt en de aanwezige parkeercapaciteit, werknemers in een straat 
parkeren of doelgroepen binnen de parkeervoorziening van een nieuwe ontwikkeling moeten gaan 
parkeren. In dat geval is parkeerregulering een geijkt middel om in te zetten om sturing te geven 
hieraan. Echter parkeerregulering is niet een middel dat zonder meer ingezet moet worden. Naast 
aspecten op het vlak van kosten en organisatie is voldoende draagvlak voor deze maatregel ook 
nodig. De centrale probleemstelling aan het forum is dan ook: 
 

 
 

Is de beleidskeuze “Reguleren” een keuze die de gemeente verder wil 

onderzoeken als oplossing voor de geconstateerde parkeerproblemen? 


