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 versie 7  

 

Eindhoven, 28 februari 2014 

WERKGROEP 

PICUSKADE/NRE 

Thema verkeer 

De Nachtegaallaan en Tongelresestraat zijn essentieel voor het NRE-terrein. Zij liggen parallel aan het plangebied en zorgen 
voor de toe- en afvoer van het motorisch verkeer. De toevoer (IN) loopt zowel via de Tongelresestraat als de Nachtegaallaan. 

Afvoer(UIT) loopt enkel via de Nachtegaallaan. Deze straat sluit op haar beurt aan op de ontsluitingsweg Kanaal-Zuid. Dit is de 
belangrijkste ontsluiting van het hele gebied doordat deze direct leidt richting de Rondweg van Eindhoven en als zodanig nu ook 
is opgenomen in Eindhoven op Weg. 

Kan de Kanaaldijk-Zuid ook nu al gebruikt worden als toe- en afvoervoerweg? 

Nee, dat is niet mogelijk, omdat de Nachtegaallaan een 1 richtingsweg is en omdat de verbindingsweg op het terrein ontbreekt, 
het is mogelijk over het huidige terrein met kleine aanpassingen 2 verbindingswegen te maken. 

Hier al blijkt dus uit, dat de verkeerssituatie zodanig is, dat een integrale aanpak noodzakelijk is en dit kan volgens een 
organische weg plaatsvinden. 

In de raadsinformatiebrief , raadsnummer 13R5370 wordt voorgesteld om het invoeren van betaald parkeren op het NRE terrein 
in te voeren en er kan deels gebruik gemaakt worden van dubbelgebruik van parkeerplaatsen, dat betekend dat het hek om het 
NRE-terrein niet meer wordt afgesloten. 

Als het terrein van het NRE wordt opengesteld voor parkeren, dan komen er 107 parkeerplaatsen bij en de verbindingsweg kan 
ook onmiddellijk uitgevoerd worden. Deze plaatsen kunnen tijdens werktijden gereserveerd worden, omdat de gemeente 
kentekencontrole uitvoert is dit technisch te regelen. 

Voor ambtenaren dienen er 155 parkeerplaatsen te komen, voor gebouw 3 dienen er elders 48 parkeerplaatsen bij te 
komen.(opgave gemeente) 

Verkeersintensiteiten 

Het onderzoek van Royal Haskoning DHV komt niet overeen met de werkelijkheid, omdat er geen rekening is gehouden met 
Eindhoven op Weg. 

Als de verbindingsweg er niet is krijgen we een verkeersafwikkeling over de Tongelresestraat, Dommelhoefstraat en 
Treurenburgstraat van en naar de parkeergarage. 

Het NRE-terrein dient dan bereikt te worden via de Fuutlaan en Parklaan en via de Tongelresestraat en  Dommelhoefstraat 
,Fazantlaan en Nachtegaallaan. 

 

NRE-TERREIN     

Er komen 712 ambtenarenplaatsen op het terrein.  

Royal Haskoning DHV geeft aan, dat dit een gebouw is zonder baliefunctie en dus een mindere ritgeneratie heeft dan 0,6. Die 
factor 0,6 heb ik wel gebruikt in mijn berekeningsmethode. Volgens mij is dit de gemeentelijke dienst met de meeste ambulante 
ambtenaren (veel werk is buitenhuis op straat), dus lijkt mij die aanname niet aannemelijk. 

De gemeente hanteert echter het handboek huisvesting punt 2.3 blz 13, waar slechts 0,34 de factor is en deze manier van 
rekenen komt niet overeen met die van het CROW. 
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Voor bezoekers zijn er 23 parkeerplaatsen. 

De gemeente Eindhoven voert een ontmoedigingsbeleid voor ambtenaren m.b.t. de auto, dit leidt ertoe dat in de loop van 2014 
de tarieven omhoog gaan om op het NRE te parkeren . 

Alleen de komst van de ambtenaren leidt er nu al toe, dat er een parkeerprobleem ontstaat op de Picushof en omliggende 
straten en dat die problematiek zal toenemen bij een ander personeelsbeleid. 

 

PARKEREN 

Voor het bepalen van de parkeernorm heb ik gebruik gemaakt van: 

• Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Maart 2012 
• Onderzoek gebied Picus/NRE, Eindhoven 28 november 2013 door Royal Haskoning DHV 
• CROW A.S.V.V. handboek 
• Handboek huisvesting gemeente Eindhoven. 

Conclusie 

Volgens mijn berekeningen is er een ernstig tekort aan parkeerplaatsen, behalve als wij het gehele terrein gebruiken en 
organisch laten afkalven. 

Een groot verschil zit hem o.a. in de aanname van de normgegevens. Ik ben overal van max uitgegaan en de gemeente gaat 
altijd uit van min. 

In het worst-case scenario komen er nog 350 wooneenheden bij in fase 3, waar laten wij de auto’s.  Dat kan alleen in een 
parkeergarage, echter, de oude gebouwen blijven staan dus  het aantal huizen lijkt mij dit geen haalbare kaart meer. 

 

Te weinig  parkeerplaatsen 

gemeente  74 stuks 

Zij geven zelf aan  47 stuks, zijn die van parkeerbeheer?   

DAF-museum  95 stuks op een topdag 

Wooninc  158 stuks, ik heb begrepen dat het bouwvolume vermindert, dit kan deze berekening, bij gelijkblijvende 
aantal parkeerplaatsen gunstig beïnvloeden. 

Er zijn op het terrein nog 170 parkeervakken aanwezig, ik heb niet nagegaan, of de toename nog groter kan zijn als de hekken 
worden verwijderd. 

Als overloopterreinen kunnen het terrein van der Meulen Ansems nog een mogelijkheid scheppen en misschien is het mogelijk 
om de parkeergarage van de Lage Landen ook nog te gebruiken. 

 

Reactie op Onderzoek gebied Picus/NRE, Eindhoven 

Beoordeling van de verkeerstoename en methode Harders 

De wachttijden voor verkeer dat de Dommelhoefstraat wil in- en uitrijden bedraagt vanuit alle richtingen minder dan 15 
seconden. 

Met de methode Harders heeft men die tijd vastgesteld, alleen voor het kruispunt en met het doorgaan van de nieuwe 
verbindingsweg.(9x genoemd in het stuk van RoyalHaskoningDHV) 

Richting 2 400pae/uur richting stad 

Richting 3 40 pae/uur richting Rondweg 
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Ik denk dat deze aantallen niet correct zijn. De bewegwijzering is vanaf de Rondweg over de Tongelresestraat naar het DAF-
museum en de meeste mensen rijden dezelfde weg terug. 

Door de bewoners wordt de Tongelresestraat gebruikt voor hun reis naar het noorden en oosten 

Op dit moment is de wachttijd op de kruising Tongelresestraat met de Kanaaldijk-Zuid vaak al langer dan 15 seconden en wordt 
de kruising dichtgezet. 

Een verbetering kan zijn om de extra 4 parkeerplaatsen op de Tongelresestraat aan bussen toe te kennen. 

De Picushof bij de Dommelhoefstraat inrijden en bij de Lakerstraat eruit rijden. 

De Kanaaldijk-noord fietspad maken met voorrang voor fietsers om de Tongelresestraat over te steken en een vervolg geven 
over het NRE terrein indien mogelijk. 

Eindhoven op Weg 

De Nachtegaallaan aanpassen bij de kruising Kanaalstraat, die men vanaf die richting niet meer mag inrijden. 

Er komt een linksaf strook en een rechtdoor en dat herhalen wij bij de Bleekstraat. 

Als wij dat ook doen bij de Tongelresestraat richting Geldropseweg zal het verkeer zich dienen te verplaatsen naar de 
Kanaaldijk-Zuid. 

Bijkomend voordeel is dat vanuit Woensel men niet meer door de stad kan rijden, echter wel via de rondweg en daardoor de 
Nachtegaallaan wordt ontlast. 

 

Toedeling verkeersintensiteiten fase 2 

bladzijde 29 

Hier is een toename van verkeer van 30% op de Kanaalstraat. Deze toename willen wij juist vermijden in Eindhoven op weg. 

Bij de herinrichting van Mariënhaghe kan hier een andere verkeerssituatie gaan ontstaan. 

De toename op de Tongelresestraat  richting zuid van 15% is voor mij niet verklaarbaar, want waar moeten zij naar toe? 

Door het 1-richtingverkeer komen zij weer uit op de Kanaaldijk-Zuid. 

Dit verkeer dienen wij zo goed te bedienen, dat zij automatisch naar de Rondweg gaan. 

Bij deze toename zullen ook meer mensen gebruik gaan maken richting het zuiden van de Gabriel Metsulaan en Leenderweg. 

Dit wordt mede veroorzaakt door de afstelling van de verkeerslichten op de Rondweg. Hier bedraagt de wachttijd al regelmatig 3 
á 4 cycli. Dit is ook een reden waarom vrachtwagens naar de Rondweg gaan via de Tongelresestraat. 

 

Voor voetgangers zijn er op dit terrein ook weinig faciliteiten, wij stellen voor om overal het Handboek toegankelijkheid van de  

gemeente Eindhoven toe te passen 

 

conclusie 

Het terrein van NRE openstellen voor algemeen gebruik en alle overig poorten ook open maken. 

De verbindingsweg is er dan al en die naar de Patrijsstraat kan ook aangelegd worden. 

Het plan van RoyalHaskoningDHV aanpassen aan Eindhoven op Weg. 
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DAF	  museum	   bezoekers	  2013	   	  factor	   	  	   gecorrigeerd	  	  
aantal	   43.000	   	  	   	  	   	  	  
per	  dag	   138	   0,4	   55,2	   55	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
vrijwilligers	  topdag	   50	   0,8	   40	   40	  

vrijwilligers	  gemiddeld	   25	   0,8	   20	   20	  
totaal	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

 

ambtenaren	  	   712	   	  	   	  	   	  	  
aanwezige	  parkeerplaatsen	   	  130	   	  	   	  	   130	  
benodigde	  parkeerplaatsen	   242	   0,6(0,34)	   242	   242	  

 

 

 

 

it	  gebiedsontwikkelingen	  nre	  terreinRaadsnummer 12R5030 
Inboeknummer 11bst01283 
Dossiernummer 12.39.203 
25 september 2012	  

3.1 Ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling wordt een projectplan en 
planexploitatie opgesteld wat moet resulteren in een go/no besluit 
3.2 Er is een parkeerstrategie nodig die afgestemd wordt met de projecten 
gemeentelijke huisvesting en Verduurzaming Mobiliteit Ambtelijke Huisvesting 
Omdat alle gebouwen worden behouden en de woontoren plus parkeergarage is 
geschrapt, is parkeren ondergronds geen optie meer. Het streven is echter om de 
automobiliteit zo laag mogelijk te houden, waarbij de gemeentelijke parkeernormen 
uitgangspunt zijn. Er ligt daarmee een gezamenlijke opdracht voor de projecten 
gemeentelijke huisvesting, NRE terrein en Verduurzaming Mobiliteit Ambtelijke 
Huisvesting om te kijken naar een parkeer- en mobiliteitsstrategie. 
3.3 Er zal een brede financiële afweging nodig bij het opstellen van de planexploitatie 
3.4 Om verder verval tegen te gaan en de veiligheid te waarborgen wordt op korte 
termijn gezocht naar veiligheidsmaatregelen en tijdelijk beheer 

Kanttekeningen 
1.2 Gebiedsontwikkeling van het NRE terrein kan mogelijk concurreren met 
geprioriteerde locaties uit de prioriteitennota als het gaat om appartementen 
1.5 Risico parkeeroverlast vanwege onvoldoende parkeerplaatsen 
2.1 Risico op verlies kapitaal en cultuurhistorisch waardeverlies 
2.1 Gezien de slechte onderhoudsstaat moet de positie van de Peelcentrale (pand 10) 
opnieuw overwogen worden als er geen nieuwe eindgebruiker komt 
Planning en uitvoering 
Sept.–nov. 2012: opstellen projectplan + planexploitatie. Okt. 2012: marktconsultatie 
Nov. 2012: projectplan + planexploitatie naar college. Go/no go besluit. 
Dec. 2012: start verkoop panden.	  
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van het volgende stuk snap ik niet alles, maar het eerste deel lijkt me wel om te weten voor je donderdag gaat. 

http://www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80037-/NL.IMRO.0772.80037-
0201/rb_NL.IMRO.0772.80037-0201_4.html 

volgens deze site, vandaag gevonden, heeft  de parkeernorm pas een halvering als het binnen 200 meter van een HOV 
halte is. 

In	  de	  huidige	  systematiek	  wordt	  gewerkt	  met	  één	  norm,	  waaraan	  bij	  een	  bouwaanvraag	  voldaan	  
moet	  worden.	  In	  de	  praktijk	  worden	  geringe	  afwijkingen	  (tot	  max.	  10%)	  meestal	  geaccepteerd.	  In	  het	  
nieuwe	  voorstel	  wordt,	  conform	  de	  CROW-‐richtlijnen,	  gewerkt	  met	  een	  minimum	  en	  een	  maximum	  
norm.	  De	  parkeereis	  is	  nu	  dat	  bij	  een	  bouwaanvraag	  op	  eigen	  terrein	  een	  parkeercapaciteit	  
gerealiseerd	  wordt	  die	  ligt	  tussen	  de	  minimum	  en	  de	  maximum	  norm.	  Uitzonderingen	  zijn	  in	  speciale	  
omstandigheden	  mogelijk	  en	  worden	  hierna	  uitgewerkt.	  Als	  in	  die	  gevallen	  op	  eigen	  terrein	  minder	  
gerealiseerd	  hoeft	  te	  worden	  en	  de	  restcapaciteit	  in	  de	  openbare	  ruimte	  wordt	  opgevangen,	  dan	  zal	  
er	  in	  principe	  altijd	  sprake	  zijn	  van	  een	  financiële	  tegemoetkoming.	  Gezien	  de	  juridische	  beperkingen	  
aan	  de	  bestedingen	  van	  dergelijke	  tegemoetkomingen	  is	  het	  wenselijk	  deze	  te	  storten	  in	  een	  
separate	  bestemmingsreserve	  (Parkeerfonds).	  Als	  mocht	  blijken	  dat	  én	  de	  parkeerbehoefte	  niet	  op	  
eigen	  terrein	  kan	  worden	  opgelost	  én	  er	  geen	  (economisch)	  haalbare	  alternatief	  voorhanden	  is	  
waarmee	  voorkomen	  wordt	  dat	  de	  extra	  parkeerbehoefte	  wordt	  afgewenteld	  op	  de	  omgeving,	  dan	  
zal	  er	  vanuit	  parkeeroptiek	  over	  de	  bouwaanvraag	  een	  negatief	  advies	  worden	  verstrekt.	  

Minder dan de norm 

Conform de CROW-richtlijn zal de parkeereis opgebouwd zijn uit een gebruikersdeel en een 

bezoekersdeel. Per toepassing kunnen deze twee onderdelen leiden tot behoorlijk afwijkende eisen 

en in sommige gevallen vragen om verschillende oplossingen. 

In het centrum hoeft het bezoekersgedeelte van de parkeereis niet noodzakelijk op eigen terrein te 

worden gerealiseerd. Er kan eventueel daarvoor een beroep gedaan worden op de beschikbare 

publieke (betaalde) parkeervoorzieningen. Uiteraard blijft een storting in het Parkeerfonds nog 

steeds noodzakelijk.  

Als buiten het centrum (Schilwijken of Rest) redelijkerwijs op eigen terrein niet aan de parkeereis 

kan worden voldaan, dan kan voor het bezoekersdeel een beroep gedaan worden op de openbare 

ruimte als na onafhankelijk onderzoek blijkt dat daarmee de parkeerdruk in de directe omgeving 

(straal van 150m) in de regel onder de 90% zal blijven. Ook in dit geval blijft een storting in het 

Parkeerfonds noodzakelijk. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de aanvrager. 

Onder dezelfde voorwaarde is een dergelijk beroep op de openbare ruimte ook mogelijk voor het 

gebruikersdeel van de parkeereis in geval het de functie wonen betreft. De mogelijkheid om buiten 

het centrum een beroep te kunnen doen op de openbare ruimte voor het voldoen aan de 

parkeereis is beperkt tot maximaal 5 parkeerplaatsen per aanvraag. 

Van het voldoen aan de parkeereis op eigen terrein kan worden afgeweken, ook voor het 

gebruikersdeel, indien de aanvrager kan aantonen in de directe omgeving (zie definitie maximale 

afstand (straal) in tabel) op andere definitieve wijze in de parkeerbehoefte te hebben voorzien. Als 

dit is door middel van abonnementen in een naburige publieke parkeergarage, dan blijft een 

storting in het Parkeerfonds noodzakelijk. De reden hiervoor is dat daarmee de beschikbare 

publieke parkeercapaciteit vermindert. Uiteraard mag het hier niet gaan om parkeerplaatsen die al 

in andere zin gekoppeld zijn aan een bestaande of nog te realiseren functie, tenzij uit de CROW-
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tabel “Gelijktijdige aanwezigheid” (zie hierna) blijkt dat dit dubbelgebruik binnen de beschikbare 

capaciteit naast elkaar kan plaatsvinden. 

Bijdragen (schadeloosstelling) Parkeerfonds per niet gerealiseerde parkeerplaats (prijspeil 2008) en 

maximale straal (hemelsbreed) bij voldoen aan parkeereis op andere locatie: 

   Gebruikersdeel    Bezoekersdeel    Max. straal    
Centrum    € 20.000    € 10.000    200 m    
Schilwijken    € 15.000    € 10.000    150 m    
Rest    € 10.000    € 10.000    100 m    

Opmerking:  

• De parkeeroplossing-op-afstand moet een definitief karakter hebben. Dat houdt in dat via 

een zaakrechtelijke overeenkomst de beschikbaarheid van de plaatsen voor een periode 

van tenminste 10 jaar is gegarandeerd. Als op enig moment de beschikbaarheid van de 

parkeercapaciteit komt te vervallen, dan is de eigenaar/gebruiker van dat moment 

verplicht een alternatieve oplossing te implementeren. Er kan dan in principe geen beroep 

gedaan worden op parkeercapaciteit in de openbare ruimte.  

• Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in geval van maatschappelijk 

belang, waarbij het beschikbaar komen van de te realiseren functie belangrijker wordt 

geacht dan de gevolgen voor de parkeerproblematiek, vrijstelling te verlenen voor het 

moeten voldoen aan de parkeereis. Daarmee vervalt niet de verplichting voor de aanvrager 

de volgens de tabel berekende tegemoetkoming te storten in het parkeerfonds. Alleen in 

bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om ook 

daarvoor een vrijstelling te verlenen. 

• Als bij een bouwaanvraag de parkeereis leidt tot een berekende parkeercapaciteit van 

minder dan 1,5 parkeerplaatsen en er redelijkerwijs geen mogelijkheid is deze plaatsen op 

eigen terrein te realiseren, dan mag zonder de verplichting een parkeerbalans op te stellen 

vrijstelling worden verleend. Uiteraard blijft een storting in het Parkeerfonds verplicht. Dit 

geldt ook voor belanghebbendengebieden met een hoge parkeerdruk, omdat daar de 

parkeerdruk met een vergunningensysteem, eventueel incl. wachtlijst, wordt gereguleerd.  

• Voor de genoemde bedragen is het niet altijd mogelijk een parkeerplaats te realiseren. In 

het centrum, bijvoorbeeld, kost een parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage al 

snel meer dan €30.000. Afkopen betekent echter niet dat men vervolgens een 

gratisparkeerplaats heeft. In het centrum zal men nog steeds een abonnement moeten 

kopen. Ook in de andere gebieden wordt betaling niet uitgesloten. 

• In de tabel zijn ook normen opgenomen voor zogenaamde Kiss & Ride stroken (vooral bij 

scholen). Omdat deze parkeerplaatsen een duidelijk ander karakter hebben, meer 

vergelijkbaar met laden en lossen, vallen ze niet onder de afkoopregeling. Als de gemeente 

zou besluiten ondanks het niet voldoen aan de Kiss & Ride capaciteit toch een 

bouwvergunning te verstrekken, dan hoeft geen storting plaats te vinden in het 

Parkeerfonds.  

• Met de voorgestelde bedragen zal het jaren duren voordat het Parkeerfonds een zodanig 

volume heeft dat vanuit zo'n Parkeerfonds een substantiële bijdrage geleverd kan worden 
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aan het structureel oplossen van parkeeroverlast in specifieke (woon)gebieden. Het is 

noodzakelijk om hier versnelling in aan te brengen. Aanvullend aan de bijdragen afkomstig 

van het afkopen van de parkeereis bij ontwikkelingen zou het Parkeerfonds ook gevoed 

kunnen worden met de (onzekere) opbrengsten uit de 'profit sharing'-regeling van de PPS 

Parkeergarages met P1, die vanaf 2008 in werking treedt. Op basis van de door P1 

gerealiseerde omzetten in 2007 is de verwachting dat deze (jaarlijkse) bijdrage de eerste 

jaren tenminste €250.000 zal bedragen.  

• In het verleden hebben diverse gemeente ervaring opgedaan met de inrichting van een 

Parkeerfonds. Niet alle ervaringen zijn positief. In het bijzonder wordt de eis van het 

moeten realiseren van parkeerplaatsen binnen een bepaalde straal van de 

bouwontwikkeling als te belastend ervaren. De nieuwe WRO biedt via de grex-wet meer 

ruimte om als gemeente de eventuele parkeerproblematiek op te lossen. Wat dat precies 

betekent voor de wijze waarop het Parkeerfonds wordt ingevuld vergt nog wat extra tijd. 

Vandaar dat het definitieve voorstel over de wijze van invulling van het Parkeerfonds in een 

apart raadsvoorstel zal worden geformuleerd.  

Meer dan de norm 

Het is denkbaar dat een aanvrager meer capaciteit wil realiseren dan het maximum zoals dat op 

basis van de parkeernormen is berekend. Op voorhand is deze mogelijkheid niet uitgesloten, 

omdat deze meercapaciteit mogelijk kan worden ingezet voor compensatie van naburige 

ontwikkelingen of ter vermindering van de parkeerdruk in de directe omgeving. Wel zal de 

gemeente in dat geval eerst moeten onderzoeken wat de consequenties zijn van de mogelijke extra 

verkeersbewegingen die het gevolg zijn van de meercapaciteit. Als die gevolgen niet wenselijk 

blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat dat teveel ten koste gaat van de verkeersveiligheid of de 

luchtkwaliteit in de directe omgeving, dan zal de aanvrager gehouden worden aan de maximum 

parkeernorm.  

Als er verkeerstechnisch of milieutechnisch geen bezwaar is tegen de extra capaciteit, dan zal 

vanuit parkeren geen bezwaar gemaakt worden tegen de bouwaanvraag onder de voorwaarde dat 

deze extra capaciteit dan ook beschikbaar komt voor derden, eventueel tegen markconforme 

betaling. Dit kan bijvoorbeeld via abonnementen of publieke toegankelijkheid. 

Het parkeerbeleid is ondersteunend aan het mobiliteitsbeleid. Daarin wordt meer en meer gekozen 

om terughoudend te zijn in het faciliteren van de auto in het gebied binnen de Ring. Vandaar dat in 

de praktijk van de mogelijkheid van extra parkeercapaciteit boven de maximum norm slechts 

gebruik gemaakt zal kunnen worden voor locaties aan of buiten de Ring en langs enkele grotere 

verkeersaders binnen de Ring, zoals John F. Kennedylaan en Prof. Dr. Dorgelolaan. 

Andere gebruikers 

Als bij een functie ten gevolge van de parkeereis parkeercapaciteit wordt gerealiseerd, dan is deze 

capaciteit ook primair bedoeld voor de gebruikers en bezoekers van de betreffende functie. Het is 

de eigenaar van de parkeerplaatsen niet toegestaan de aan de functie gekoppelde capaciteit, 

geheel of gedeeltelijk, structureel anders in te zetten, tenzij de eigenaar op basis van 

ervaringscijfers en een actuele parkeerbalans kan aantonen dat het gebruik van de 
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parkeerplaatsen door een andere dan de beoogde doelgroep(en) geen nadelige gevolgen heeft voor 

de directe omgeving. Bij voorkeur wordt een dergelijke koppeling via een notariële akte 

afgedwongen. 

Verrekening 

Ook bij verbouwplannen wordt op basis van de parkeernormen een parkeereis berekend. Daarbij 

hoeft echter niet volledig gecompenseerd te worden voor eventuele tekorten uit het verleden. De 

volgende rekensystematiek zal bij (ver)bouwplannen worden toegepast. Op basis van de huidige 

parkeernormen wordt berekend: 

het (fictieve) bezoekersdeel dat bij de bestaande functie in de openbare ruimte wordt opgevangen 

(x2) 

de minimum parkeereis behorende bij de nieuwe functie (y1 gebruikersdeel; y2 bezoekersdeel) 

Als minimum parkeereis geldt nu de volgende waarde: als y2 > x2, dan y1 + (y2 – x2), anders y1. 

Oftewel, het tekort voor het bezoekersdeel uit het verleden hoeft niet te worden gecompenseerd, 

maar op eigen terrein dient minimaal het gebruikersdeel te worden gerealiseerd. 

De maximum parkeernorm blijft onveranderd. 

Ook voor nieuwbouwplannen op een locatie met een bestaande functie zal deze systematiek 

worden toegepast, omdat op deze manier door de realisatie van de bouwplannen de 

parkeerproblematiek in de directe omgeving niet slechter wordt. 

Functies te realiseren op een parkeervoorziening 

Bij bouwinitiatieven voor een bestaande gemeentelijke parkeervoorziening moet rekening 

gehouden worden met de effecten van het verlies van de bestaande parkeercapaciteit. In principe 

moet het verlies aan capaciteit binnen het project zodanig worden gecompenseerd dat er geen 

structureel nadelig effect is op de parkeerdruk in de directe omgeving. Bovendien zullen door de 

gemeente aangegane verplichtingen moeten worden gerespecteerd. In de regel vereist dit 

maatwerk en aanvullend afspraken tussen aanvrager en gemeente 
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Eindhoven,	  28-‐02-‐2014	  
Onderwerp:	  parkeerplaatsen	  NRE/PICUS	  
	  
Aan:	  werkgroep	  NRE/Picuskade	  
	  
Parkeerplaatsen	  
NRE	  
bruto	  vloer	  oppervlak	   	   (bvo)	  125.500	  
bezoekers	   	   23	  	   bezoekersplaatsen,	  na	  werktijd	  openbaar	  gebruiken?	  
	   	   	   107	   personeelsplaatsen,	  ’s-‐avonds	  openbaar,	  RIB13R5370	  ja,	  allemaal?	  
tekort	   	   	   48	   	  plaatsen	  RIB	  13R5370,	  elders	  inhuren,	  waar?	  
aantal	  werkplekken	   500	  
flexfactoor	  67%	  	   750	   eigen	  medewerkers+flexibele	  schil-‐>	  inhuur	  
x	  0,95	  thuiswerkers	   712	  
werkplek	  ambtenaar	   	   25-‐35m2	  bvo	  
parkeerplaatsen	   151	  
HOV	   de	  afstand	  bedraagt	  meer	  dan	  200m,	  is	  dus	  niet	  van	  toepassing	  met	  

het	  bepalen	  van	  het	  aantal	  parkeerplaatsen	  
Dafmuseum	  
Tongelresestraat	  	   5	   bestaand	  
Tongelresestraat	   4	   worden	  aangelegd	  
P-‐terrein	  	   	   9	  	   blijven	  die	  na	  de	  uitbreiding,	  dat	  is	  niet	  waarschijnlijk,	  waar	  blijven	  de	  	  
	   	   	   	   2	  gehandicaptenparkeerplaatsen?	  
Parkeergarage	   	   25	  	   overdag,	  ’s-‐avonds	  wordt	  niet	  meegenomen,	  omdat	  het	  niet	  regulier	  	  
	   	   	   	   is.	  
Vrijwilligers	   	   	   niet	  meegenomen	  
	  
	  
Parkeergarage	  t.b.v.	  Picus	  	  fase	  1	  
7	  Lakerstraat(W)	   	   	   90	   deze	  zijn	  niet	  opgenomen	  in	  de	  verkeersintensiteiten	  
	   	   	   	   	   	   deze	  garage	  is	  niet	  openbaar,	  eigendom	  Wooninc	  
	   	   	   	   	   	   de	  tel	  lus	  heeft	  de	  parkeergarage,	  lag	  na	  de	  ingang	  	  
	   	   	   	   	   	   maar	  het	  	  aantal	  bewegingen	  blijft	  onder	  de	  norm	  
Dommelhoefstraat-‐Lakerstraat	   	   38	   afgesloten	  parkeerterrein	  voor	  bewoners.	  
5	  Dommelhoefstraat(O)	   	   19	   openbaar,	  de	  genoemde	  	  100%	  is	  het	  aantal	  	  
	   	   	   	   	   	   verkeersgeneratie	  	  en	  niet	  het	  aantal	  voertuigen	  
	   	   	   	   	   	   toename	  1200%	  
14	  Treurenburgstraat(Z)	   	   6	   openbaar	  
	  
straat	  tussen	  DAF-‐museum	  en	  Dommelhoefstraat	  ,	  eigendom	  Wooninc,	  ja	  en	  dat	  blijft	  waarschijnlijk	  
zo.	  
Bewonersparkeren	   16	   vergunninghouders	  
parkeren	   	   11	   openbaar	  
Picuskantoor	  
uitbreiding	   	  	   12	  	   openbaar	  of	  parkeergarage,	  dit	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  bekend,	  	  
	   	   	   	   maar	  dat	  kan	  in	  de	  straat	  bij	  wooninc.	  
	  
Mogelijke	  extra	  parkeerplaatsen	  
terrein	  van	  der	  Meulen-‐Ansems,	  ontwikkelen	  tot	  parkeerplaats,	  zolang	  er	  niet	  gebouwd	  wordt	  
Parkeergarage	  van	  de	  Lage	  Landen,	  vermindering	  van	  personeel.	  
NRE	  terrein	  marktdeel	  ,	  parkeerplaatsen	  ontwikkelen,	  zolang	  er	  nog	  geen	  besluiten	  genomen	  zijn.	  
Ik	  schat	  dat	  er	  dan	  ongeveer	  170	  plaatsen	  mogelijk	  zijn	  en	  vermoedelijk	  meer.	  
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Parkeergarage	  Picuskade	   	   aantal	  plaatsen	  	   	   193	  
opgave	  Wooninc	   	   	   opgave	  gemeente	   	   	   norm	   CROW	   aantal
	   aantal	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   gem	   wg	  
8	   drive-‐in	  	   	   	   10	   meer	  dan120	  m2	   1,5	   1,5	   15	   15	  
9	  	  	  	  	   veranda’s	   	   	   70	   tussen	  80	  en	  120	  m2	   1,4	   1,4	   98	   98	  
67	  	   studio’s	  	   	   	   82	   woning	  klein	  tot	  80m2	   1,3	   1,2	   106	   98	  
77	  	   appartementen	  	   	   83	   kamer	  verhuur	   	   0,4	   0,6	   33	   50	  
31	   erfwoningen	   	   	   	   totaal	   	   	   	   	   252	   261	  
36	  	   appartementen	  
16	  	   museumstudio’s	  
244	   	   	   	   	   245	  
	  
Er	  zitten	  verschillen	  tussen	  de	  norm	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  CROW,	  maar	  de	  gemeente	  hanteert	  de	  
norm	  uit	  de	  Nota	  Parkeernormen	  gemeente	  Eindhoven	  en	  die	  kunnen	  afwijken.	  
Bij	  de	  norm	  is	  uitgegaan	  van	  het	  laagste	  aantal,	  bij	  het	  hogere	  aantal	  kom	  ik	  op	  303	  parkeerplaatsen.	  
	  
DAF-‐museum	  
Hierbij	  is	  ook	  het	  aantal	  plaatsen	  voor	  het	  DAF-‐museum	  bepaald,	  met	  de	  norm	  voor	  bvo,	  
bvo	  bestaand	   5710	  
bvo	  nieuw	   1100	  
Ik	  heb	  de	  echte	  aantal	  bezoekers	  genomen	  43.	  000	  in	  2013,	  138	  bezoekers	  per	  dag.	  
Met	  omrekeningsfactor	  van	  0,4	  kom	  ik	  op	  55	  parkeerplaatsen	  voor	  bezoekers.	  
Voor	  de	  vrijwilligers	  heb	  ik	  er	  ,	  met	  0,8	  minimaal	  20	  plaatsen	  nodig	  met	  op	  topdagen	  40	  plaatsen.	  
	  
Voor	  bestaande	  gebouwen	  gelden	  de	  regels	  voor	  de	  parkeernorm	  niet,	  omdat	  zij	  gebouwd	  kunnen	  
zijn,	  toen	  die	  nog	  niet	  bestonden.	  
Dit	  stuk	  is	  een	  opsomming	  van	  feiten,	  zover	  ik	  die	  heb	  kunnen	  achterhalen.	  
De	  werkgroep	  kan	  die	  gebruiken	  om	  een	  standpunt	  te	  bepalen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


