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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 23-02-2012 

Onderwerp:  Parkeerbeleidsplan (2012-2020)  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) met de onderdelen: 

a. Doelstellingen & Beleidsuitgangspunten (Hoofdstuk 3) 

b. De parkeernormen (auto en fiets), die gelden voor toekomstige ontwikkelingen 

(Hoofdstuk 8) 

c. Het stappenplan, voor de mogelijke invoering van parkeerregulering in woon- , werk-/, 

winkel- , centrumgebieden (Hoofdstuk 5) 

d. De kwaliteitseisen, voor de inrichting in het openbaar gebied (Hoofdstuk 10) 

2. Het beschikbaar stellen van €6.000 per jaar om de parkeerdrukmetingen in het 

gestelde beleid uit te voeren. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Parkeren speelt in Leiderdorp een steeds belangrijkere rol als begin- en eindpunt van de 

vervoersketen. Dit geldt zowel voor woongebieden, werkgebieden en voorzieningen (bv. 

Centrumgebied, ziekenhuis of sportvoorzieningen). Het belang blijkt onder andere uit de 

steeds weerkerende discussie over het (mogelijke) tekort aan voldoende 

parkeergelegenheid. Om in de toekomst in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is 

voor de Gemeente Leiderdorp het parkeerbeleidsplan (2012-2020) opgesteld. Voor het 

parkeerbeleid zijn op basis van een analyse van het parkeervraagstuk 12 doelstellingen 

geformuleerd. Deze doelstellingen zijn het kader voor het verdere parkeerbeleid. Naast 

de beleidsuitgangspunten zijn de instrumenten beschreven waarmee de 

beleidsuitgangspunten bereikt worden. Het laatste deel van het parkeerbeleidsplan zijn de 

normen voor parkeren en de kwaliteitseisen voor de inrichting. In het beleidsplan is 

voornamelijk ingezoomd op het auto- en fietsparkeren. Daarnaast komt ook het 

vrachtwagenparkeren, beleid omtrent ‘schone voertuigen’ en gehandicaptenparkeren aan 

bod. Zowel het in kaart brengen van de huidige knelpunten op het gebied van parkeren 

als het opstellen van een toekomstvast, transparant en eenduidig toetsingskader zijn 

uitwerkingen van het parkeerbeleid. 



Pagina 2 van 5 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2012i00523   Agendapunt  

 2012 VOORSTELLEN   Nr   

1.b Voorgeschiedenis 

Er is geen parkeerbeleid binnen de Gemeente Leiderdorp. Momenteel wordt iedere 

nieuwe bouwaanvraag of herinrichting apart bekeken en hier ad hoc op gereageerd. 

Daarbij zijn de landelijke richtlijnen voor parkeren (CROW richtlijnen) leidend.  

Daarom is in 2011 gestart met het opstellen van het parkeerbeleid ten behoeve van het 

reguleren van het parkeren in de gemeente. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het parkeerbeleid heeft raakvlakken met verschillende beleidsvelden te weten; 

- Beheer Ruimte (GWe). Parkeren vindt plaats in de openbare ruimte. 

- Ruimtelijke Ordening. Bij nieuwe of bij het wijzigen van een bestemmingsplan zal het 

parkeerbeleid mee worden genomen. 

- Bouwaanvragen. Bij bouwaanvragen zal rekening moeten worden gehouden dat 

parkeren op eigen terrein gerealiseerd moet worden.  

- Handhaving. Een parkeerregime moet gehandhaafd worden. Momenteel zijn de Boa´s 

niet bevoegd. In de toekomst gaat gekeken worden of zij ook mogen gaan handhaven. 

(Kadernota integraal handhavingsbeleid gemeente Leiderdorp 2011-2015)  

 

2 Beoogd effect 

Het reguleren van het parkeren in Leiderdorp. Wat ten gunste komt van de veiligheid, 

leefbaarheid en doorstroming.  

 

3 Argumenten 

1.a De doelstellingen & beleidsuitgangspunten vormen het kader van het Parkeerbeleid. 

Om de doelstellingen te halen zijn er beleidsuitgangspunten geformuleerd. De 

uitgangspunten geven aan op welke manier invulling wordt gegeven om de doelstelling te 

bereiken (door gebruik van het instrumentarium zoals beschreven in deel 2 van het 

parkeerbeleidsplan). 

 

1.b Het vaststellen van parkeernormen geeft eenduidige en transparante regels, waaraan 

de toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen op het gebied van parkeren. 

De CROW richtlijnen geven kencijfers en spreiding waardoor discussie kan ontstaan. De 

enige manier om dit op te lossen is het vaststellen van de normen die zijn toegespitst op 

Leiderdorp. Op die manier is er voor iedere ontwikkeling vooraf een eenduidige lijn voor 

het benodigde aantal parkeerplaatsen.  
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1.c Het stappenplan is nodig om bij eventuele invoering van een parkeerregime de juiste 

afweging te maken.  

Het stappenplan zorgt er voor dat wanneer er een parkeerprobleem ontstaat en er geen 

extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden er toch een oplossing gevonden kan 

worden. Hetzij een vorm van parkeerregulering, hetzij dat er niets gebeurd. Deze keuzes 

worden voorgelegd aan de betrokken burgers/organisaties.  

 

1.d Het inrichtingsbeleid zorgt door de kwaliteitseisen dat parkeerplaatsen zo min mogelijk 

inbreuk geeft in de omgeving. 

Het creëren van parkeerplaatsen in de openbare ruimte doet een aanslag op andere 

functies in die ruimte. Het is van belang dat een parkeerplaats aan heldere kwaliteitseisen 

voldoet, die eventuele inbreuk op de omgeving minimaliseert.  

 

2.1  Door geld beschikbaar te stellen kunnen jaarlijks twee parkeerdrukmetingen 

uitgevoerd worden. 

In het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) wordt gesteld dat na vijf klachten uit een wijk een 

stappenplan in werking treed. Om dit uit te kunnen voeren is het jaarlijkse bedrag nodig. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.a Kaders helpen wel maar nemen niet alle problemen weg. 

Op het moment dat het Parkeerbeleidsplan vastgesteld wordt, is er voor de toekomst een 

duidelijk beleid dat voor iedereen helder en transparant is. Aan de andere kant zullen 

knelpunten die in het verleden zijn ontstaan waar mogelijk opgelost worden.  

Daarnaast is het vrachtwagenparkeren een gegeven in het parkeerbeleidsplan (2012-

2020). Hier zal verder niets aan veranderen.  

 

2.1 Er kunnen meer aanvragen komen dan dat er geld beschikbaar is.  

Bij meer dan twee aanvragen voor een parkeerdrukmeting zullen deze opgeschoven 

worden naar het volgende jaar.  
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5 Milieu 

Bij het uitvoeren van het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) zal de leefbaarheid van 

Leiderdorp verbeteren. Door het reguleren van het parkeren in Leiderdorp ontstaat er een 

situatie die toekomstvast is en aan de parkeervraag kan voldoen. Daarnaast is het 

stimuleren van ‘groene auto’s’ bij uitstek een maatregel om de leefbaarheid te verbeteren.   

 
6 Communicatie en participatie 

Bij het opstellen van het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) zijn verschillende organisaties 

(LOV en het burgerpanel, extern en Ruimtelijke Ordening & Gemeentewerken, intern) 

geraadpleegd om hun input te leveren. 

 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Kosten 

- parkeerdrukmeting 1          €3.000 

- parkeerdrukmeting 2          €3.000 

- uren ambtelijke inzet          €0        + 

              Totaal:  €6.000 

Naast bovenstaande kosten is het mogelijk dat er meer kosten worden gemaakt wanneer 

er wordt gekozen om een parkeerregime in te voeren. Voor de reguleringsvormen die zijn 

beschreven in het Parkeerbeleidsplan (Blauwe zone, vergunningparkeren, betaald 

parkeren en selectieve toegang) zal het in alle gevallen nodig zijn om te handhaven. 

Voor het betaald parkeren zal naast handhaving ook een systeem moeten worden 

aangeschaft om daadwerkelijk te kunnen betalen (bijvoorbeeld een ticketautomaat). Voor 

de selectieve toegang zal een versperring moeten worden aangebracht om daadwerkelijk 

een gebied selectief te kunnen afsluiten. 

Met deze extra kosten dient men rekening te houden wanneer er wordt gekozen voor een 

vorm van een parkeerregime. 

 

Baten 

Niet in geld uit te drukken. Wel positieve effecten voor verkeersdoorstroming, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. 

Wanneer er gekozen zal worden om een vorm van parkeerregime in te voeren zal het voor 

vergunningparkeren een kleine bijdrage opleveren door de verkoop van vergunningen. 
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Voor het betaald parkeren zullen de baten gehaald worden uit de opbrengsten voor het 

betalen voor een parkeerplaats. 

 

Dekking 

Wordt via de kadernota gevraagd.  

 

8 Evaluatie 

In het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) staan verschillende momenten genoemd waarop 

geëvalueerd wordt. 

- Het gehele beleidsplan wordt na vier jaar geëvalueerd. 

- Een- of tweejaarlijkse tellingen (tellingen stappenplan) 

  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Parkeerbeleidsplan (2012-2020)  


