Beleidsregeling
parkeernormen
voor auto en fiets gemeente
Rotterdam 2018 en MaaS

Kenniscafé MaaS-Parkeren
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Inhoud

▪ Informeren over de Rotterdamse beleidsregeling

▪ Relatie met MaaS en toekomst parkeerbeleid
▪ Vragen en discussie
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Waarom herijking van parkeernormen?
▪ Regelen de parkeer- en stallingsbehoefte bij nieuwe
ontwikkelingen en transformatie.

▪ Vormen hét instrument om het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid te
verbinden.
▪ Voortaan geregeld via het bestemmingsplan.
▪ Stad en markt vragen om meer flexibiliteit in de vraagvolgende
autonormen.

▪ Nieuwe fietsnormen maken het mogelijk beter te sturen op
stallingsbehoeften.
▪ Nieuwe regeling speelt beter in op gezamenlijke opgave van
gemeente en ontwikkelaars.
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Trends en ontwikkelingen

Vitale
economie

Aantrekkelijke
woonstad

Gezonde stad
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Wat is de kern van de nieuwe regeling?

✓ Heldere en eenduidige regeling
▪ één gebiedsindeling met drie herkenbare zones
▪ één overzichtelijke functielijst

✓ Flexibiliteit door vrijstellingsmogelijkheden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kleine projecten
parkeren op acceptabele loopafstand
nabijheid van openbaar vervoer
inzet van extra fietsvoorzieningen
inzet van deelauto’s
beschikbaarheid Mobility as a Service

✓ Op toplocaties en met inzet van ontwikkelaar verlaging
parkeereis auto tot 100%
✓ Toevoegen van Rotterdamse fietsparkeernormen
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Hoe ziet dat eruit?

Normentabel met functies

7

Hoe ziet dat eruit?

Aanwezigheidspercentages

8

Gebiedsindeling is samenstelling van diverse kaarten
Vigerende kaart autoparkeernormen niet-wonen
Vigerende kaart autoparkeernormen wonen
Handboek Rotterdamse Stijl
Kaart van de stad I

Kaart van de stad II

Woonvisie: ontwikkelbeeld 2030 woonmilieus
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Gebiedsindeling parkeernormen auto
A. Hoogstedelijk gebied
B. Stadswijken
C. Overig



Met uitzondering van de aan de
eerste uitvoeringsfase van
Feyenoord City gekoppelde
ontwikkelingen.

Voor de parkeernormen fiets is er géén gebiedsindeling
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Afwijken van de parkeereis en
(bijzondere) vrijstellingen
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Afwijken van de parkeereis
Afwijken van de eis parkeren op eigen terrein (artikel 4)
•
•

Structureel (minimaal 10 jaar) alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar zijn binnen een loopafstand.
Sprake is van gebiedsontwikkeling en naar het oordeel van het bevoegd gezag een gemeentelijk belang
rechtvaardigt dat autoparkeerplaatsen op straat worden aangelegd.
Autoparkeren
voor bewoners

Autoparkeren voor
werkenden of bezoekers

Fietsparkeren

A.

Hoogstedelijk gebied

600 m

900 m

300 m

A.

Stadswijken

300 m

600 m

100 m

A.

Overig gebied

100 m

300 m

50 m

Vrijstellingen kleine projecten (artikel 5)
• Kleine projecten zijn volledig vrijgesteld van de parkeereis.
Woonfuncties (gbo totale

Niet-woonfuncties (bvo totale

project)

project)

Parkeereis auto

Vrijgesteld tot 300 m2 gbo

Vrijgesteld tot 600 m2 bvo

Parkeereis fiets

Geen vrijstelling

Vrijgesteld tot 600 m2 bvo,
horecafuncties tot 200 m² bvo
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Vrijstellingen parkeereis auto (artikel 6)
1. Dubbelgebruik en saldering
2. Bijzonder gemeentelijk belang
3. Bijzondere vrijstellingen van de parkeereis
• Nabijheid OV-stations
• Extra fietsparkeerruimte
• Inzet van deelauto’s
• Beschikbaarheid Mobility as a Service
4. Afwijking zorgwoningen
5. Aparte parkeernorm sociale huurwoningen
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Bijzondere vrijstelling nabijheid OV-locatie (artikel 6)
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Vrijstellingen parkeereis auto (artikel 6)
Extra fietsparkeerruimte:
•
•

Ontwikkeling in betaald parkeergebied.
Autoparkeereis met maximaal 10% verlaagd in de verhouding twee fietsparkeerplaatsen in
plaats van één autoparkeerplaats.
Realisatie op eigen terrein en bedoeld voor langparkeerders (bewoners, werkers, studenten).

•

Deelauto’s:
•
•
•

Woningontwikkeling in betaald parkeergebied.
Structureel, minimaal 10 jaar, commercieel aangeboden deelauto’s ter beschikking stellen.
Autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd in de verhouding één autoparkeerplaats met
deelauto in plaats van vijf gewone autoparkeerplaatsen.
De deelauto’s mogen ook worden geplaatst in een nabijgelegen parkeervoorziening op
geoormerkte deelautoparkeerplaatsen.

•

Mobility as a Service (MaaS):
•

Ontwikkeling in betaald parkeergebied gebied voor alle toekomstige gebruikers Mobility as a
Service
Structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, beschikbaar wordt gesteld.
Autoparkeereis met maximaal 20% verlaagd.

•
•

De bijzondere vrijstellingen mogen bij elkaar worden opgeteld.
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Relatie vrijstellingen en straatparkeren
▪ Onduidelijkheid over de rechten op straatvergunningen
▪ Artikel 7: Bewoners en gebruikers van ontwikkelingen waarvoor geheel of

gedeeltelijk vrijstelling is verleend van de parkeereis, hebben ingevolge het
Uitvoeringsbesluit parkeren in beginsel geen recht op een
parkeervergunning op straat binnen het betaald parkeergebied.
▪ Toepassen bijzondere vrijstellingen of (in beginsel) een bijzonder
gemeentelijk leidt tot uitsluiting van straatvergunningen.
▪ Bijzondere vrijstellingen zijn derhalve alleen toe te passen bij gebouwen met
een bijbehorende parkeervoorziening.

▪ Verschil tussen gereguleerde en ongereguleerde gebieden.
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Uitdagingen parkeeradvies
▪ Huidige verdichtingsopgave ook voor parkeren een uitdaging.
▪ Vraag naar woningen i.c.m. parkeereis en verkeersgeneratie houdbaar?
▪ Race to the bottom met het aantal parkeerplaatsen?
▪ Vrijstellingen niet genoeg en verplaatsing van zones.

▪ Wat is de geboden kwaliteit van de alternatieven?
▪ Nieuw beleid dat kansen en mogelijkheden biedt aan ontwikkelaars. Hoe
wordt de gebruikservaring van de bewoners van deze ontwikkelingen?
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Projecten en gebiedsontwikkelingen
▪ Nieuwe beleid succesvol bij losse projecten
▪ Er is bijna geen ontwikkelaar die geen gebruik maakt van de bijzondere
vrijstellingen uit de beleidsregeling. Er is dus zeker vraag!
▪ MaaS-vrijstelling minder vaak toegepast dan andere vrijstellingen.

▪ Te ingewikkeld voor de ontwikkelaars? Veel massa nodig?
▪ Bij gebiedsontwikkelingen wordt veelal gevraagd om een nog hogere ambitie
en uitzonderingen.
▪ Volstaat de beleidsregeling nog?
▪ Van hanteren normen naar visie op mobiliteit

18

4-6-2019

Van parkeeradvies naar mobiliteitsadvies
▪ Shift naar het aanbieden van een parkeerplaats bij een woning naar het
aanbieden van mobiliteit aan de bewoners.
▪ Gebiedsontwikkeling Merwe-vierhavens: in de ambitie een wijk die volledig
gebruikmaakt van hubs. MaaS staat hier centraal.

‘Kan de norm omlaag?’
‘Hoe combineren we de projecten op de korte termijn met de
langetermijnvisie?’
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Conclusie, vragen en discussie
▪ Staan we op een kantelpunt en verdwijnt bij veel nieuwbouw de eigen
parkeervoorziening?

▪ Is het aanbod van MaaS al goed genoeg om hier blind op de vertrouwen?
▪ Lopen we te hard van stapel en moet er nog vooral ‘klassiek’ gebouwd
worden?
Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 1.500 autobezitters. Op steeds meer binnenstedelijke locaties moeten
nieuwbouwkopers een parkeerplaats delen met drie of vier buren. Gemeenten en ontwikkelaars spelen hiermee in op een
verwachte vermindering van het autobezit. ‘Maar het nu rigoureus schrappen van parkeerplaatsen is erg onverstandig,
omdat het veel problemen oplevert’, zegt Maud Weide, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. De parkeerproblemen en
de overlast in steden zullen nog meer toenemen, ook in de omliggende woonwijken. Weide: ‘Vooruitlopen op een verwachte

vermindering van het autobezit doet het misschien goed in beleidsplannen, maar past niet bij de realiteit van veel mensen
voor wie een auto voorlopig nog onmisbaar is.’
Bron: www.eigenhuis.nl
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Indien tijd over…
▪ Extra over Maas:
▪ MaaS-pilot Rotterdam
▪ Regionale MaaS-proef
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Een uitbreidend aanbod
Modaliteiten
Openbaar Vervoer
OV-fiets
Waterbus
Transvision taxi
Greenwheels

Modaliteiten
Beginneraanbod
+
Deelfietsen (Mobike &
Gobike)
Felyx

02

01
04
03
Modaliteiten
Gevorderd aanbod
+
Uber
Watertaxi

Modaliteiten
Bedreven aanbod
+
Snappcar

Aantal deelnemers
100
Onderzoeksperiode
4 maanden +
2 maanden
vervolgaanbod
Reisbudget
€200,- per maand

Onderzoeksmethoden

Interviews

Data analyse

Workshops

Enquêtes

Samenstelling deelnemers
Geslacht

55%
45%
Afkomst

Autobezit

Autochtoon
Surinaams

67%

Marokkaans
Turks
Overig

33%

Leeftijd
18-24
25-34
35-44
45-54
55-65
65+

Besteedbaar
inkomen
Geen
inkomen
< 1.250
1.250 - 1.750

Geografische spreiding

Wie doen mee?
Sophie Janssen

Said Tahiri

Selin Yilmaz

Leeftijd: 42

Leeftijd: 51

Leeftijd: 32

Woont in: Kralingen

Woont in: Rotterdam

Woont in Rotterdam Zuid

Werk: Consultant

Werk: Vrijwilliger

centru

Besteedbaar inkomen: minder dan 1.250 p/m

Oorspronkelijk gebruik:

m
Besteedbaar inkomen: 1.250 – 1.750 p/m
Werk: Beveiliging
Oorspronkelijk gebruik:

Auto & E-bike

OV, fiets

Tram, bus & lopen

“Ik gebruik mijn auto voor alles. Voor mijn
werk, het bezoeken van familie en vrienden,
naar de sportschool en voor boodschappen.
Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor
het laatst het OV heb gebruikt. Het is een
enorme uitdaging voor mij om te zien of ik 4
maanden zonder auto kan!”

“Ik had een auto, maar dat werd me veel te
duur. Ik woon in het centrum en daar kan ik
prima uit de voeten met het OV. Wanneer ik
naar plekken reis die wat meer afgelegen
liggen ben ik vaak erg lang onderweg. Ik
weet niet wat mijn alternatieven zijn en kan
hier dus geen goede keuze in maken.”

“Ik heb een kleine portemonnee en dus niet
veel geld voor vervoer. Dit heeft invloed op
mijn sociale en professionele leven. Door dit
experiment kan ik een beter afgewogen
keuze maken voor mijn mobiliteit en krijg ik
goed inzicht in de kosten. Ik hoop snel weer
een betaalde baan te hebben!”

Besteedbaar inkomen: Meer dan 2.250 p/m

Oorspronkelijk gebruik:

Hoe kijken zij aan tegen
mobiliteit?
Participatie

Kosten

Mobiliteit (of gebrek hieraan) bepaalt

Mobiliteit is duur, maar mensen zijn

in sterke mate participatie in de

ook zeer slecht in het inschatten van

samenleving. Dit maakt gesprekken

hun mobiliteitskosten: groot verschil

over mobiliteit zeer persoonlijk

in perceptie vs. daadwerkelijke kosten
en auto vs. OV

Gewoontegedrag

Flexibiliteit

Mobiliteitsgedrag zit vaak diep

Mensen willen een flexibel

ingesleten. Grote meerderheid geeft

mobiliteitsaanbod en in de afname

wel aan nieuwe diensten te willen

daarvan kunnen op- en afschakelen

proberen, maar doet dit vervolgens

op basis van hun situatie.

uit zichzelf niet

Eerste resultaten - aanbod
Algemeen

- Mensen hebben eerst een of meerdere

positieve ervaringen nodig voor ze een
dienst gaan gebruiken, drempels
wegnemen voor eerste ervaring(en)
helpt
- Aanbod is sterk afhankelijk van
woonlocatie en woonlocatie bepaalt

sterk het verbruik
- Niet alle mobiliteitsaanbieders zijn klaar
voor MaaS

Populairste
deeldienst

Gebruik OV

- Surinaamse groep meest actief

- 55+ reist aanzienlijk minder, maar wel veel

- Aantal gebruikers stijgt iedere

week

met tram en bus
- Jongeren reizen weinig met tram en bus,
maar wel veel met metro en trein
- Mensen met hoge inkomens gaat nauwelijks
met de bus

- OV gebruik wordt lager naarmate het
inkomen hoger wordt

- Populairst onder:
• leeftijdsgroep 25-44
• Autobezitters

Eerste resultaten
Activeren & gedragsverandering
In totaal zijn er in 4 maanden zo’n 14.000 ritten gemaakt. Dit betekent dat er
gemiddeld 35 ritten per deelnemer per maand zijn gemaakt.

69%

95%

22%

53%

Deeldiensten

OV

Deelauto

Over water

69% van de deelnemers heeft
meer dan 1 nieuwe deeldienst
geprobeerd

95% van de deelnemers
heeft wekelijks met het
OV gereisd

22% van de deelnemers met
een auto heeft deelauto’s
geprobeerd, 54% nam een
taxi

53% heeft over het
water gereisd met de
waterbus of watertaxi

Vervolgaanbod 1/2

Vervolgaanbod 2/2

50 euro
100 euro
150 euro
250 euro

- Een aanzienlijk deel van de deelnemers
kiest voor een bundel en dus voor
meer korting, maar ook meer risico
- Er wordt voornamelijk gekozen voor

Pay as you go

lage bundels. Verdere analyse moet

Gestopt

uitwijzen of dit een

Nog niet gereageerd

logische/verstandige keuze is

Voorlopige conclusies
Toegevoegde waarde
gedragsexperimenten

Sociale MaaS

Verschil tussen stated preferences en

MaaS moet mobiliteit voor iedereen

revealed preferences. Mensen

toegankelijk en betaalbaar maken. De

gedragen zich vaak anders dan ze

behoefte aan mobiliteit bleek in alle

zeggen.

groepen aanwezig. Het huidige
vervoersaanbod is nog niet overal
voldoende

Mobiliteit is
gewoontegedrag
Om dit te doorbreken hebben mensen
een stimulans nodig en moeten er
drempels weggenomen worden.
Eerste ervaringen zijn cruciaal voor al
dan niet herhaaldelijk gebruik. De
adoptie van MaaS vraagt om geduld

Prijs als belangrijke factor
Kosten spelen een belangrijke rol in de
mobiliteitskeuze. Beter inzicht in
mobiliteitskosten helpt mensen een
betere keuze te maken. MaaS kan hier
een belangrijke rol in spelen.

Wordt vervolgd…

