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Bezonning Bisonspoor P2 Maarssen envelop  

maximum envelop;

height: 70m

footprint: circa 110m x 50m



Bezonning Bisonspoor P2 Maarssen envelop december 1

21 december 18.00 uur CET

21 december 12.00 uur CET21 december 9.00 uur CET

21 december 15.00 uur CET



Bezonning Bisonspoor P2 Maarssen envelop maart 2

21 maart 18.00 uur CET

21 maart 12.00 uur CET21 maart 9.00 uur CET

21 maart 15.00 uur CET



Bezonning Bisonspoor P2 Maarssen envelop juni 3

21 juni 18.00 uur CET

21 juni 12.00 uur CET21 juni 9.00 uur CET

21 juni 15.00 uur CET



Bezonning Bisonspoor P2 Maarssen envelop september 4

21 september 18.00 uur CET

21 september 12.00 uur CET21 september 9.00 uur CET

21 september 15.00 uur CET
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Bijlage 1 – Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht 
 
Kernen (12) Categorie 

Maarssen Dorp, Maarssenbroek Sterk stedelijk 

Breukelen (centrum) Sterk stedelijk 

Breukelen (overig),  Loenen aan de Vecht, Vreeland Matig stedelijk 

Loenersloot,  Nigtevecht,  Kockengen Weinig stedelijk 

Tienhoven,  Oud-Zuilen,  Nieuwer Ter Aa,  Nieuwersluis Niet stedelijk 
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Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek 
 
 
 

 
 
Afbeelding b2a: Stedelijke zones Maarssenbroek 
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Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp 
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Afbeelding b2b: Stedelijke zones  Maarssen Dorp 
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Bijlage 2c - Stedelijke zones Breukelen 
 
 

 
 
Afbeelding b2c: Stedelijke zones Breukelen 
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Bijlage 2d - Stedelijke zones Loenen  
 

 
 
Afbeelding b2d: Stedelijke zones Loenen 
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Bijlage 2e - Stedelijke zones Vreeland  
 

 
 
Afbeelding b2e: Stedelijke zones Vreeland 
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Bijlage 3a - Parkeernormen Wonen (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Bijlage 1 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3a-1 

koop, vrijstaand 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,7 1,9 2,2 2,5 

 
matig stedelijk 1,9 2,0 2,3 2,5 

weinig stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

niet stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

 
Tabel: b3a-2 

koop, twee-onder-een-kap 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,6 1,8 2,1 2,3 

 
matig stedelijk 1,8 1,9 2,2 2,3 

weinig stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

niet stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

 
Tabel: b3a-3 

koop, tussen/hoek 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-4 

koop, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 2,0 2,2 

 
matig stedelijk 1,7 1,8 2,1 2,2 

weinig stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 

niet stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 
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Tabel: b3a-5 
koop, etage, midden 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 

weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

niet stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-6 

koop, etage, goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 0,3 pp 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 per woning 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

 
Tabel: b3a-7 

huurhuis, vrije sector 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-8 

huurhuis, sociale huur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 

 
matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 
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Tabel: b3a-9 
huur, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 
weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 
niet stedelijk 1.5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-10 

huur, etage, midden/goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,1 1,2 1,4 1,5 

 
matig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

weinig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

niet stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

 
Tabel: b3a-11 

kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 0,6 0,7 0,8 

 
matig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

weinig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

niet stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

 
Tabel: b3a-12 

kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
matig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

weinig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

niet stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Tabel: b3a-13 
aanleunwoning en serviceflat 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 1,1 1,2 1,3 

 
matig stedelijk 1,1 1,2 1,2 1,3 

weinig stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 

niet stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 
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Bijlage 3b Parkeernormen overige functies (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Tabel 2 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3b-1 

kantoor (zonder baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 2,3 2,8 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 1,8 2,3 2,3 2,8 

weinig stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 

niet stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 
 
 
Tabel: b3b-2 

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 2,0 2,5 3,3 3,8 

matig stedelijk 2,3 2,1 2,6 2,6 3,1 3,3 3,8 

weinig stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 

niet stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 
 
 
Tabel: b3b-3 

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,9 2,4 2,1 2,6 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

weinig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

niet stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
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Tabel: b3b-4 
bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,9 0,5 1,0 0,7 1,2 0,8 1,3 

matig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

weinig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

niet stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
 
 
Tabel: b3b-5 

bedrijfsverzamelgebouw 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,1 1,6 1,3 1,8 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

Opmerking 
Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven 
 
 
Tabel: b3b-6 

buurtsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,4 4,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,5 4,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 3,3 2,2 4,2 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 3,4 2,3 4,3 3,3 5,3 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-7 
discountsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,7 4,6 6,6 6,5 8,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,9 4,8 6,8 6,8 8,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-8 

fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,1 3,6 5,6 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 3,7 5,7 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,6 4,3 6,3 5,2 7,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,7 4,6 6,6 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-9 

fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,5 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,6 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 5,1 3,6 5,6 4,6 6,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,8 6,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-10 

grote supermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,9 5,8 7,8 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 7,0 5,9 7,9 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,6 6,6 8,6 7,6 9,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,8 6,9 8,9 7,8 9,8 n.v.t. n.v.t. 
  

GVVP Stichtse Vecht  Deel B: Nota Parkeernormen                                                         juli 2015 
 
    

Pagina  15 
  

 



 
 

 

Tabel: b3b-11 
groothandel in levensmiddelen 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 6,1 8,1 6,1 8,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 6,3 8,3 6,4 8,4 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-13 

buurt- en dorpscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 2,3 4,3 3,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 2,4 4,4 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-14 
wijkcentrum (klein) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 3,1 5,1 4,0 6,0 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-15 

weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per m1 kraam) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t.  
Opmerkingen  
Indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder 
 
Tabel: b3b-16 

kringloopwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 0,9 1,4 1,4 1,9 2,0 2,5 

matig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,6 2,1 2,0 2,5 

weinig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 

niet stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 
 
Tabel: b3b-17 

bruin- en witgoedzaken 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,4 4,8 6,3 6,6 8,1 8,5 10,0 

matig stedelijk 4,7 5,1 6,6 7,1 8,6 8,5 10,0 

weinig stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 

niet stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 
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Tabel: b3b-18 
woonwarenhuis/woonwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,4 1,9 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
Tabel: b3b-19 

meubelboulevard/woonboulevard 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,0 2,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 1,8 2,3 2,1 2,6 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,3 2,8 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,2 2,7 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-20 

bouwmarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,5 2,0 2,0 2,5 2,2 2,7 

matig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 

weinig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 
 
Tabel: b3b-21 

tuincentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

Opmerking  inclusief buitenruimte 
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Tabel: b3b-22 
groencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

Opmerking  
Inclusief buitenruimte 
 
Tabel: b3b-23 

bibliotheek 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,6 

matig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

weinig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

niet stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 
 
Tabel: b3b-24 

museum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t.  
 
Tabel: b3b-25 

bioscoop 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,2 6,9 8,9 10,1 12,0 12,7 14,7 

matig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

weinig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

niet stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 
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Tabel: b3b-26 
filmtheater/filmhuis 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,6 4,2 6,2 6,7 8,7 8,9 10,9 

matig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

weinig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

niet stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

  
 
Tabel: b3b-27

theater/schouwburg 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,8 6,4 9,4 8,3 10,3 10,5 13,5 

matig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

weinig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

niet stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

  
 
Tabel: b3b-28 

bowlingcentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per bowlingbaan) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,1 1,7 2,7 2,3 3,3 2,3 3,3 

matig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

weinig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

niet stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 
 
 
 
Tabel: b3b-29 

biljart-/snookercentrum 

  

Parkeerkencijfers (per tafel) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,1 0,8 1,3 1,1 1,6 1,5 2,0 

matig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

weinig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

niet stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 
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Tabel: b3b-30 

dansstudio 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,0 3,3 4,3 4,9 5,9 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-31 

fitnessstudio/sportschool 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,2 5,2 6,0 7,0 

matig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

weinig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

niet stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 
 
 
Tabel: b3b-32 

fitnesscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,2 3,9 4,9 5,7 6,7 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-33 

wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 
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Tabel: b3b-34 
sauna, hammam 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,1 7,1 6,8 7,8 

matig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,0 6,8 7,8 

weinig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 

niet stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 
 
 
Tabel: b3b-35 

sporthal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 1,8 2,3 2,4 2,9 3,2 3,7 

matig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

weinig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

niet stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

  
Tabel: b3b-36 

sportzaal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,6 2,1 2,4 2,9 3,3 3,8 

matig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,5 3,0 3,3 3,8 

weinig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

niet stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

  
 
Tabel: b3b-37 

tennishal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

matig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

weinig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

niet stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 
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Tabel: b3b-38 
squashhal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

matig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

weinig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

niet stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 
 
 
Tabel: b3b-39 

zwembad overdekt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

matig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

weinig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

niet stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

  
 
Tabel: b3b-40 

zwembad openlucht 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

matig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

weinig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

niet stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

  
 
Tabel: b3b-41 

sportveld 

  

Parkeerkencijfers  (per hectare netto terrein) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

matig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

weinig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

niet stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 
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Tabel: b3b-42
jachthaven 

  

Parkeerkencijfers  (per ligplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

  
 
Tabel: b3b-43 

golfoefencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per centrum) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 48,7 52,7 54,2 58,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

  
 
Tabel: b3b-44 

golfbaan (18 holes) 

  

Parkeerkencijfers  (per 18 holes, 60 ha) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 85,6 105,6 108,3 128,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

  
 
Tabel: b3b-45 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,4 1,2 6,2 1,9 6,9 2,6 7,6 

matig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

weinig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

niet stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 
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Tabel: b3b-46 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,8 6,8 2,8 7,8 3,6 8,6 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 
 
 
Tabel: b3b-47 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 3,1 6,1 4,0 7,0 4,9 7,9 

matig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,3 7,3 4,9 7,9 

weinig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 

niet stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-48 

kinderboerderij (stadsboerderij) 

  

Verkeersgeneratie  (per gemiddelde boerderij) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-49 

manege (paardenhouderij) 

  

Parkeerkencijfers  (per box) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 
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Tabel: b3b-50
volkstuin 

  

Parkeerkencijfers (per 10 tuinen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

matig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

weinig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

niet stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 
 
 
 
Tabel: b3b-51 

camping (kampeerterrein) 

  

Parkeerkencijfers (per standplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

  
 
Tabel: b3b-52 

bungalowpark (huisjescomplex) 

  

Parkeerkencijfers (per bungalow) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,5 1,7 2,0 2,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-53 

1* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,2 2,4 4,4 4,6 

matig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,3 2,5 4,4 4,6 

weinig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 

niet stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 
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Tabel: b3b-54 
2* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

80% 

sterk stedelijk 1,6 1,9 2,4 3,6 4,1 6,0 6,5 

 
matig stedelijk 1,6 2,0 2,5 3,8 4,3 6,0 6,5 

weinig stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 

niet stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 
 
 
Tabel: b3b-55 

3* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,6 3,6 4,2 5,2 6,3 7,3 

matig stedelijk 2,6 2,8 3,8 4,5 5,5 6,3 7,3 

weinig stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 

niet stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 
 
 
Tabel: b3b-56 

4* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,7 4,4 5,4 6,3 7,3 8,5 9,5 

matig stedelijk 3,9 4,6 5,6 6,7 7,7 8,5 9,5 

weinig stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 

niet stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 
 
 
 
Tabel: b3b-57 

5* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,8 6,8 8,4   9,3 10,9 11,8 13,4 

matig stedelijk 6,1 7,1 8,7   9,8 11,4 11,8 13,4 

weinig stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 

niet stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 
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Tabel: b3b-58 

café/bar/cafetaria 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

  
Tabel: b3b-59 

restaurant 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

 

  
 
Tabel: b3b-60 

discotheek 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,1 10,3 14,3 16,4 20,4 18,8 22,8 

matig stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 

weinig stedelijk 9,0 11,9 15,9 18,9 22,9 18,8 22,8 

niet stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 
 
 
Tabel: b3b-61 

huisartsenpraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

matig stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

weinig stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
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niet stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
 
Tabel: b3b-62 

apotheek 

  

Parkeerkencijfers (per apotheek) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 2,6 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 2,7 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 
 
 
 
Tabel: b3b-63 

fysiotherapiepraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-64 

consultatiebureau 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

matig stedelijk 1,6 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

weinig stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,8 2,3 1,9 2,4 

niet stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,9 2,4 1,9 2,4 
 
 
 
Tabel: b3b-65 

consultatiebureau voor ouderen 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 
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weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 
 
 
Tabel: b3b-66 

tandartsenpraktijk (centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 

niet stedelijk 2,0 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 
 
 
 
Tabel: b3b-67 

gezondheidscentrum 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

matig stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

weinig stedelijk 1,9 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk 2,0 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 
 
 
 
Tabel: b3b-68 

crematorium 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 
 
 
 
Tabel: b3b-69 

begraafplaats 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
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matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
 
Tabel: b3b-70 

penitentiaire inrichting 

  

Parkeerkencijfers (per 10 cellen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

matig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

niet stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 
 
 
Tabel: b3b-71 

religiegebouw 

  

Parkeerkencijfers (per zitplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-72 

Verpleeg- en verzorgingstehuis 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-73 

kinderdagverblijf (creche) 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 
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matig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

weinig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

niet stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

  
 
Tabel: b3b-74 

basisonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per leslokaal) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

matig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

weinig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

niet stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

 
 
Tabel: b3b-75 

middelbare school 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,0 5,0 3,3 5,3 3,9 5,9 

matig stedelijk 4,7 3,5 5,5 3,9 5,9 3,9 5,9 

weinig stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

niet stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

  
 
Tabel: b3b-76 

ROC 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,2 6,2 4,9 6,9 

matig stedelijk 5,7 4,4 6,4 4,8 6,8 4,9 6,9 

weinig stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

niet stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

  
 
Tabel: b3b-77 

avondonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per 10 studenten) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 
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sterk stedelijk 5,0 4,0 6,0 5,0 7,0 9,5 11,5 

matig stedelijk 5,5 4,6 6,6 5,8 7,8 9,5 11,5 

weinig stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,8 7,8 9,5 11,5 

niet stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,9 7,9 9,5 11,5 

  
Tabel: b3b-78 

Verpleeg- en verzorghuiskamer 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

       
sterk stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
matig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
weinig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
niet stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
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Bijlage 4a - Stappenplan invoering parkeerregulering  
    woon- en buurtwinkelgebied 

  

Is melding 
gemaakt van een 
parkeerprobleem 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 

nee 

Is sprake van 
een situatie in 
de  schil van 

  

ja 

Parkeerdruk-
onderzoek 
uitvoeren 

nee 

Parkeerduur-
onderzoek 
uitvoeren 

ja 

Parkeerplaatsen 
realiseren : 

- invoeren 1-
ri-verkeer; 

ja 

Bezettingsgraad 
groter dan 90%? 

ja 

nee 

Parkeren 
reguleren 

nee 

Voldoende 
parkeercapaciteit 
binnen een straal 

   

Uitbreiding van 
parkeerplaatsen 

mogelijk? 

ja Woongebied: 
vergunningen 

Buurtwinkelgebied: 
Parkeerschijf 

(blauwe) - zone 

nee 

Accepteren  
parkeeroverlast. 

Uitbreiding 
parkeercapaciteit 

bij 
herstructurering 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 
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Bijlage 4b - Stappenplan invoering parkeerschijf-(blauwe)zone  
 kernwinkel-menggebied 
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Bijlage 4c - Stappenplan invoering vergunning parkeren  
    kernwinkel-menggebied 
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vastgesteld bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3   

Gemeente Stichtse Vecht   

Projectnummer 417703    

Bijlage 3  Ontwikkelvisie Bisonspoor

blad 55 van 554                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



Bisonspoor 2020
Ontwikkelingsvisie

Samenwerkingsovereenkomst bijlage N°2

December 2017



Dit rapport is samengesteld door Winter Trust B.V. Dit document en de informatie opgenomen in dit document zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoelt als 

discussie- en overlegstuk. Deze informatie mag niet worden verstrekt aan derden of gebruikt worden voor enig andere toepassing zonder expliciete 

schriftelijke toestemming van Winter Trust B.V. 

2

Disclaimer



Deze ontwikkelingsvisie sluit aan op de geïdentificeerde behoeftes zoals beschreven in diverse beleidstukken:

• Retailvisie gemeente Stichtse Vecht, 17 januari 2016 

• Ambitiedocument Bisonspoor, vastgesteld 16 december 2016

• Woningmarktonderzoek, februari 2016

• Woonvisie 2017 – 2022 

• Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan, vastgelegd 29 juni 2017 

Deze ontwikkelingsvisie is opgesteld door Winter Trust in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. 

Bronnen

3



• Inleiding

• Visie (incl. retail visie)

• Gebiedsontwikkeling (map)

• Gebiedsontwikkeling (beschrijving)

• Ontwerpstappen projectdelen

• Planning 

• Samenvatting

• De verwachtte resultaten

• Duurzaamheid & Branding

• Samenwerking & communicatie

Inhoud

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



Achtergrond, historie en ligging

Bisonspoor ligt in Maarssenbroek, een uitbreidingswijk uit de jaren ’70/’80. Maarssenbroek is de grootste woonkern in de gemeente Stichtse Vecht met 

circa 23.000 inwoners. Maarssen heeft een aantal locaties met een winkelfunctie. Bisonspoor ligt naast het NS-station Maarssen, een stedelijke gebied 

dat enkele ruimtelijke aanpassingen heeft gehad. Door de ligging tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht is deze wijk met auto en openbaar vervoer 

goed bereikbaar.

Behoefte aan woningen

Diverse commerciële en niet commerciële onderzoeken wijzen uit dat er in Nederland de komende jaren behoefte is aan woonruimte. In maart van 2016 

heeft Nederland een inwonertal van 17 mln. bereikt en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia zal groeien naar 18 mln. 

In een woningmarktonderzoek uit februari 2016, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, zijn een aantal trends en ontwikkelingen die een 

beeld geven van de woningbehoefte binnen de gemeente. In het bijzonder in- en rondom de wijk Bisonspoor. De prognose woonbehoefte toont een vraag 

naar huurwoningen in Maarssenbroek van ruim 3.000 (huurwoningen in 2020). De prognose is positief te noemen voor de woonbehoefte in de prijsrange 

700 – 1000 euro, geschat op 2.362 woningen voor heel Stichtse Vecht. Zie bijlage 5.7 & 5.8 in rapport: ‘Woningmarktonderzoek februari 2016’. 

Op dit moment kan gesproken worden over een mismatch tussen de marktvraag naar woningen en overschot in aanbod van kantoorruimte. Ook de 

samenstelling van de huidige woonvoorraad sluit niet aan bij de demografische ontwikkelingen. Het percentage huishoudens dat ´scheef´ woont in de 

gemeente Stichtse Vecht wordt geraamd op 22%.  

Daarnaast volgt met de vergrijzende bevolking een toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen en (zorg)voorzieningen. Naar verwachting 

zullen vooral kapitaal krachtige en boven modale inkomens groepen zelf in hun zorg moeten voorzien. Hier liggen mogelijkheden op het gebied van zorg-

en wellnessconcepten voor ouderen en duurzame, levensloopbestendige woonvoorzieningen in Maarssenbroek, de directe omgeving en meer specifiek 

in Bisonspoor. 

Inleiding (I/II)
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Retail ontwikkelingen
De retailmarkt staat onder druk, online winkelen maar ook regionale ontwikkelingen zoals de bouw van multifunctioneel centrum Leidsche Rijn drukken op 
de bezoekersaantallen in het winkelcentrum. De gemeente Stichtse Vecht benoemt in hun Retail visie: Bisonspoor, Maarssendorp, Breukelen en Loenen 
aan de Vecht als winkelgebieden met een compact en gevarieerd winkelaanbod. 

Kantoorontwikkelingen
Winter Trust heeft op dit moment zes kantoortorens met in totaal 32.000 m² verhuurbaar oppervlak waarvan ca. 70% leeg staat. De vier kantoortorens die
op het winkelcentrum staan zijn in 2012 gerenoveerd en bieden ruimte aan diverse ondernemingen. De twee torens op de parkeergarages zijn niet 
gerenoveerd.  Door de kantoortorens op de parkeergarages te slopen, wordt de kantoor leegstand in de omgeving teruggedrongen van 70% naar 50%.  

Huidige situatie
Het winkelcentrum is een groot overdekt complex verdeeld over twee etages met gratis parkeervoorzieningen. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de 
twee parkeergarages komt op een totaal van 961, daarnaast zijn er 187 parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Er bevinden zich in het winkelcentrum food 
alsmede non-food winkels en er zijn een aantal horecagelegenheden (in totaal ca. 80 ondernemers). Er is een tekort in diversiteit (o.a. horeca) om te 
voorzien in omgevingsbehoefte.  

In de omgeving staan diverse huurwoningen, waarvan 180 gebouwd op het winkelcentrum en in beheer van Winter Trust. Deze zijn allemaal goed 
bereikbaar vanaf de openbare weg en er is voldoende parkeergelegenheid. 

Door Goudappel Coffeng is een studie gedaan naar o.a. de parkeerdruk en –behoefte. Zij concluderen o.a. dat in de huidige situatie op piekmomenten 
slechts 70% van de 1.148 beschikbare parkeerplaatsen gebruikt wordt. Voorts is aangetoond dat door middel van de ontwikkelplannen meer 
parkeerplaatsen worden toegevoegd dan strikt noodzakelijk. In de huidige situatie is de restcapaciteit van de huidige voorraad parkeerplaatsen al 
ruimschoots voldoende. De uitstraling van de woningen in beheer van Winter Trust kan worden verbeterd, passend bij de totale aanpassing en uitstraling 
van de woon/winkelomgeving zoals hieronder beschreven wordt. 

In het ambitiedocument ‘Bisonspoor klaar voor de toekomst’ worden uitgangspunten, beleidskaders en ambitie verder omschreven.

Inleiding (II/II)
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Bisonspoor is een locatie met economische groeipotentie. Om deze potentie te verwezenlijken zijn diverse stappen nodig om te komen tot een

toekomstbestendig concept. De geïdentificeerde kansen voor het gebied zijn benoemd in het ‘Ambitiedocument Bisonspoor’ dat eind 2016 is

vastgesteld.

We willen meer halen uit het multifunctionele karakter van de omgeving: wonen, werken en winkelen:

• We creëren nieuwe parkeervoorzieningen die voorzien in de behoefte van bezoekers en de ondernemers in het complex. We verwijzen voor details

rondom parkeerbehoefte naar het uitgevoerde onderzoek door Goudappel Coffeng.

• De renovatie van het winkelcentrum, aan binnen- en buitenzijde, maakt huren in het winkelcentrum aantrekkelijker en draagt naar verwachting bij aan

een prettige en meer hedendaagse winkelervaring en hoogwaardige verblijfskwaliteit.

• De transformatie en opwaardering van het kantorencomplex zorgt voor een professioneel en goed bereikbaar business centrum met meer

bedrijvigheid en ruimte voor groei. Wat uiteindelijk kan leiden tot meer werkgelegenheid.

• De realisatie van extra woningen zorgt voor een positieve economische impuls en een gevarieerder woonklimaat. Het realiseren van een zorgconcept

bij de nieuwbouw vervult een expliciete wens van bewoners en omwonenden van Bisonspoor.

• Door het inrichten van een prettige omgeving, met zorgvuldig ingerichte openbare ruimten, duidelijke bewegwijzering en belevingsgerichte

evenementen willen we bezoekers meer uitnodigen en een gevoel van een thuis geven.

Bisonspoor verbindt kantoren, winkels, parkeren en wonen in een vernieuwend, duurzaam en aantrekkelijk gebied in Maarssenbroek. Een plek 
waar de vele functies elkaar verstreken. Waar zowel plaats is voor de individu als voor sociale interactie. 

Na de opwaardering van de kwaliteit van het gebied is Bisonspoor een toekomstbestendig centrum waar je kunt ontwikkelen, ondernemen en 
werken. Een bedrijvige plek voor bewoners, werknemers en ondernemers. 

Visie
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Er wordt in alle opzichten gebouwd aan een positieve werk- en leefomgeving. Binnen de kaders van het project is daarnaast aandacht voor 
duurzaamheid, branding en communicatie. Om deze visie te realiseren zal er voor het winkelcentrum gewerkt worden aan de volgende
elementen:  

Winkelconcept gericht op mix en vernieuwing 

In het winkelcentrum willen we een optimale mix aan retail en horeca samenbrengen, en werken met innovatieve (soms ook tijdelijke) winkelconcepten. 

Entertainment & engagement 

De beleving van het winkelcentrum is een toegevoegde waarde die start bij de (online) ‘customer journey’. De klant moet in alle contactmomenten, zowel 

online als offline, het winkelcentrum herkennen. Hiervoor wordt gewerkt aan de positionering in de markt (branding) voor wonen, werken en winkelen in 

Bisonspoor. 

Look & Feel en bewegwijzering 

Binnen het winkelcentrum komt een meer natuurlijke ambiance: planten, houten elementen en een lichte, ruimtelijke omgeving, samen met nieuwe 

richtlijnen in bewegwijzering draagt dit bij aan een aantrekkelijker winkelcentrum.  

Integratie werken en wonen 

De verschillende functies wonen, werken en winkelen versterken elkaar, waardoor een gunstig economisch klimaat ontstaat en koopgedrag wordt 

gestimuleerd. De transformatie van het gehele centrum, zal het aantrekkelijker maken voor ondernemers om zich in zowel het winkelcentrum als de 

kantoren te vestigen. 

Al deze bovengenoemde punten, samen met de transformatie van het openbaar gebied helpen bij het creëren van een positiever wijkprofiel.

Retail visie (I/II)
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VERNIEUWENDE CUSTOMER EXPERIENCE

WINKELCONCEPT MIX EN VERNIEUWING

ENTERTAINMENT EN ENGAGEMENT

LOOK & FEEL EN BEWEGWIJZERING

INTEGRATIE WERKEN & WONEN

ZORGEN VOOR TERUGKERENDE EN NIEUWE BEZOEKERS
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In het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan opgesteld door buro MA.AN zien we dat een betere afstemming en samenhang van de

functies en architectonische kwaliteit, het gebied aantrekkelijker maken. Zo ontstaat meer differentiatie in Bisonspoor en aansluiting met de

wijk. Bovendien kan er beter worden geanticipeerd op mogelijke functiewijzigingen in Bisonspoor.

• Het is de doelstelling van Winter Trust om de kantoortorens vijf en zes (oude en leegstaande kantoorpanden – 12.000m2) te slopen zodat er ruimte

gemaakt kan worden voor nieuwe woongebouwen. Dit is in lijn met de wens van gemeente en provincie om kantoorruimte te ‘transformeren’ naar

woonruimte. Dit is conform de afspraak die gemaakt is tussen Winter Trust en de gemeente bij de vaststelling van het ambitiedocument.

Parkeren & brug

• De nieuwe 5-laagste parkeergarage biedt met ca. 1.100 parkeerplaatsen meer capaciteit dan de twee huidige parkeergarages (P1 en P2) samen (nu
961). P1 wordt een modern complex met nieuwe toegangstechnieken en kolomvrije parkeervakken. Voor bezoekers blijft P1 in de huidige
omstandigheden gratis maar wel gereguleerd. Drie liften zorgen voor comfort voor winkelend publiek.

• Het dak van de nieuwe parkeergarage wordt voorbereid voor plaatsing van PV panelen, in een business case worden de mogelijkheden voor het
implementeren van deze PV panelen verkend.

• Een 2-laagse brugverbinding ontsluit de parkeergarage met het winkelcentrum en het nieuwe Business Center.

Business Center

• Op de 2e etage van het huidige kantorencomplex wordt een Business Center toegevoegd. Dit complex moet een katalysator zijn voor ZZP’ers en
bedrijven van verschillende groottes. Voorzieningen zoals onder andere: vergaderzalen, flexplekken, een receptie, dienstverlening en horeca worden
ontsloten door een nieuw atrium dat toegang geeft tot het gehele kantorencomplex.

• Het Business Center wordt door middel van een trap naar 3e etage met de huidige kantoren aangesloten.
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Winkelcentrum

• Het winkelcentrum krijgt in- en extern een eigentijdse uitstraling. Ruimtelijk en licht en met betere zicht- en looproutes. Winkelunits krijgen een nieuwe
winkelpui en op diverse plekken in het winkelcentrum wordt de ruimte opnieuw ingedeeld. Aan de buitenzijde komt een nieuwe gevel.

• De renovatie omvat: vloeren, plafond en meubilair. Het binnenplein krijgt een upgrade: nieuwe lift, trap en roltrappen en (her)inrichting van de
terrassen en een nieuwe dakconstructie. De zichtbaarheid van 1e etage wordt verbeterd door openingen in de vloer langs de viderand.

• Voor de buitenzijde van het winkelcentrum is modulaire gevelbekleding ontworpen die aanpasbaar is en kan worden toegepast om te anticiperen op
het veranderde winkelaanbod. Etalages kunnen meer naar buiten worden gericht. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en verblijfsklimaat van het
openbaar gebied. Entrees en faciliteiten worden herkenbaarder en de uitstraling van het winkelcentrum wordt verbeterd.

Huidige appartementen

• De huidige huurwoningen van Winter Trust zijn een onmiskenbaar onderdeel van het complex en worden in de herontwikkeling betrokken. De centrale
verwarming wordt vernieuwd en isolatie wordt verbeterd. Ook het aanzicht wordt verbeterd door het aanpassen van balkons en balustrades.

Openbare ruimte

• Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit plan, opgesteld door Buro MA.AN toont een toekomstige kwaliteit en uitstraling van het openbare
gebied beschreven in beeld en woord. Bisonspoor wordt een autoluw gebied dat uitnodigt om te wonen, winkelen en recreëren. Een comfortabel
verblijfsgebied als totaal belevenis. Een plek waar diverse functies op loopafstand en in de korte nabijheid aanwezig zijn. Waar fietsers en
voetgangers, gezamenlijk gebruik maken van het plein.

• De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de kwaliteit van de architectuur en in samenhang met de
duurzaamheidsmaatregelen en functionele eisen, vormgegeven tot een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Gebiedsontwikkeling 10 stappen (II/III)
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Woningen P2

• Er zijn 250 tot 350 nieuwe huurwoningen gepland waarbij de nadruk zal liggen op huurwoningen in een huurcategorie van circa 700 tot 1000 euro per
maand, tot een maximum van 1500 euro. Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd in een bijzonder gebouw, met een uitgesproken architectuur.
Door de hoogte van de woontorens, maximaal 75 meter, zal de oriëntatie in de wijk verbeteren, en een prachtig uitzicht worden gecreëerd voor
toekomstige bewoners. Dit landmark zal de aandacht vestigen op de skyline van Maarssenbroek.

• Op de begane grond worden commerciële ruimtes opgenomen met maximaal oppervlakte van 1.000m2. Er wordt voorzien in aanvullende
parkeervoorzieningen afhankelijk van behoefte (en gerelateerd aan) reeds beschikbare parkeerplaatsen in de nieuwe centrale parkeergarage (X01).

Herontwikkeling Toren 6

• Er is een massastudie gedaan voor (een) woongebouw(en) op de nieuwe parkeergarage (nu kantoortoren 6). Deze massastudie toont een woontoren
met circa 100 – 150 appartementen (100% sociale huisvesting, mits punt X10 kan worden herontwikkeld). De plint kan commercieel worden ingevuld.

Nieuw politiekantoor

• Er wordt gekeken of de locatie naast X06 een geschikte plek is het huidige politiekantoor, nu gevestigd op Bisonspoor 333. Daarop volgend wordt
verkend of het verplaatsen van de garage en het Tango tankstation, binnen of buiten het plangebied (nader te bepalen) mogelijk is.

Herontwikkeling P3

• Winter Trust onderzoekt de mogelijkheden om invulling te geven aan de behoefte aan zorgfaciliteiten (zoals beschreven in het woononderzoek) op
locatie van de huidige expeditie. Een nieuwe entree zal de P2 woningen (project X06) met het winkelcentrum verbinden. Voor de expeditie op
maaiveld moet in dit scenario, voorzieningen worden getroffen.

Herontwikkeling huidige politiekantoor

• De huidige locatie van het politiekantoor biedt mogelijkheden voor herontwikkeling, dit is opgenomen in een massastudie. Hier kunnen aanvullende
functies voor het gebied invulling krijgen zoals woonruimte (200 – 300 woningen) maar ook commerciële invulling in de plint en/of
parkeervoorzieningen.

Gebiedsontwikkeling 10 stappen (III/III)

17

D

X07

X08

X09

X10

X06

SV WT



18



FS

SO

VO

DO
TO

19

Ontwerpstappen projectdelen

X01

Parkeren

X02

Business 

Center

X03

Winkel-

centrum
X04

Huidige 

appt. 

X07

Nieuwe

Toren 6

X08

Nieuwe 

Politie 

X09

Herontwikkeling 

P3

X10

Huidige 

Politie

X06

Woningen 

P2

X05

Openbare 

ruimte

E

SV WT



Code Scope Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

X01 Parkeren & brug 

X02 Business Center 

X03 Winkelcentrum* 

X04 Huidige appartementen 

X05 Openbare ruimte

X06 Woningen P2

X07 Herontwikkeling Toren 6

X08 Nieuw politiekantoor 

X09 Herontwikkeling P3

X10
Herontwikkeling  
politiekantoor 

Planning

2018 2019 2020 2021 2022

20SV WT
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* Externe renovatie wordt afgerond na de interne renovatie, afhankelijk van 
bestemmingsplan wijzigingen 



Code Scope Sloop Nieuwbouw Locatie Hoogte Parkeren Comm. Appt. Oplevering

X01 Parkeren & brug 650 p. 30 000    P1 13m 1.125    - - Q3 2018

X02 Business Center - 2 000    P4 19m - 2.000    - Q4 2018

X03 Winkelcentrum* - 2 000    - - - 2.000    - Q2 2019

X04
Huidige 

appartementen 
- - - - - - 180 Q2 2019

X05 Openbare ruimte - 22 000    - - - - - Q4 2022

X06 Woningen P2
350 p.

6.000m2
45 000    P2, T5 70m 80-200 1.000 +/- 300 Q2 2021

X07
Herontwikkeling 

Toren 6
6.000m2 15 000    T6 37m - 1.000 +/- 100 Q2 2021

X08 Nieuw politiekantoor - 2 500    BS 383 27m 30-40     2.500 - Q3 2021

X09 Herontwikkeling P3 70 p. 5 000    P3 27m - 3.000 - Q1 2022

X10
Herontwikkeling  

politiekantoor 
3.000m2 35 000    BS 333 60m - 2.000 +/- 200 Q4 2022

Totaal plan
1.000 p.

15.000m2
158 500    - - +1.300 +10.000 +/- 600 Q4 2022

Samenvatting: +1.300 parkeren, +10.000m2 
commerciële functies en +600 appartementen 
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De uitgebreide (her)ontwikkeling van Bisonspoor zoals omschreven in de ontwikkelingsvisie brengt een veelvoud aan positieve resultaten met 
zich mee voor de gemeente Stichtse Vecht en in het bijzonder Maarssenbroek. Hieronder geven we een niet uitputtende opsomming van 
voordelen op het gebied van economie, welzijn en gemeente.

Economie

• Met ca. 500 nieuwe woningen en een gemiddeld huishouden grootte in Nederland van 2.2 personen kunnen we naar verwachting ca. 1.100 nieuwe 
inwoners verwachten in de gemeente. Uitgaande van een modaal inkomen in Nederland van € 36.500 per persoon ligt het verwachte inkomen tussen 
de  €18.25 mln. en € 36.5 mln. per jaar. 
Deze inkomsten zullen voor een aanzienlijk deel worden uitgegeven binnen de gemeente met als voordelen voor de bedrijven en winkels: meer 
omzet, meer groei , meer werkgelegenheid. De voordelen voor de gemeente behelzen o.a.: hogere inkomsten gemeentelijke belastingen, 
aantrekkelijker woon- en leefklimaat, belangrijkere positie als scharnierpunt tussen Amsterdam en Utrecht met uiteindelijk meer werkgelegenheid en 
minder leegstand.

• Door de upgrade van het winkelcentrum en de voorzieningen voor de kantoren verkleinen we de leegstand. Deze bedrijvigheid vergroot het 
economisch potentieel voor de gemeente en winkels. Een zichzelf versterkend effect. 

• Nieuwe woningvoorraad zorgt o.a. door verschuivingen binnen woningvoorraad voor verjonging van de inwoner demografie. 

• Winter Trust vervult ca. 20% van de geschatte woningbehoefte voor Stichtse Vecht uit het woningmarktonderzoek 2016.
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Welzijn

• De verbeteringen aan vastgoed en openbaar gebied met daarbij meer aandacht voor leefbaarheid zullen het gevoel van welzijn vergroten. Voorts 
zullen deze verbeteringen bijdragen aan een beter verblijfsklimaat.

• Er ontstaat meer ruimte voor winkelen als vermaak wat uiteindelijk zal leiden tot een hogere waardering van Maarssenbroek en Stichtse Vecht als 
woonklimaat.

• Het openbaar gebied krijgt een nieuw karakter wat aansluit bij het nieuwe ontwerp van het winkelcentrum. Dit gebied nodigt uit om te verblijven en 
recreëren wat de levendigheid en overlast en vandalisme tegen gaat. Tevens ontstaat er meer ruimte voor nieuwe initiatieven zoals kerstmarkt, 
schaatsbaan en (andere) vormen van entertainment.

• De ambitie om nieuwe zorgconcepten toe te voegen zal er voor zorgen dat zorg dichter binnen handbereik is.

Gemeente

• Eigenaar is bereid is een aanzienlijke investering te doen in het vastgoed met als gevolg een algeheel betere uitstraling van het gebied.

• In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken samen te werken op het gebied van investeringen in duurzaamheid.

• De diverse bouwactiviteiten brengen aanzienlijke leges inkomsten met zich mee (3.5% over + € 100 mln.).

• Voor de samenwerking tijdens de ontwikkeling wordt door Eigenaar anterieure kosten betaald (€ 0.2 - 0.3 mln.).

• Voor de ontwikkeling zal Eigenaar ca. € 1.25 mln. betalen aan de gemeente voor de verwerving van benodigde gronden.

• Een kwalitatief betere woon-werkomgeving zal de woningwaarde doen stijgen en daarmee de WOZ belasting inkomsten.
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Duurzaamheid

Vanaf circa 2002 zijn energie besparende maatregelen genomen in het complex Bisonspoor, dit heeft voor zowel het kantoordeel alsmede het winkeldeel  

geleid tot een B label. De investering in een duurzame leef- en werkomgeving zal ook gedurende de komende jaren doorgaan. Uitvoering van 

toekomstige duurzaamheidsmaatregelen is mede-afhankelijk van de financiële en technische haalbaarheid. In het kader van duurzaamheid wordt ten alle 

tijden voldaan aan de wettelijke vereisten. De economisch en technisch haalbaarheid hiervan wordt steeds bekeken als een integraal onderdeel van de 

ruimtelijke transformatie en passend bij de uitstraling van het gehele complex. We verwijzen voor verdere uitwerking rondom duurzaamheidsmaatregelen 

naar het document Duurzaamheid dat als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. 

Naast de reguliere duurzaamheidsmaatregelen, wil Winter Trust met haar bezit langdurige waarde ontwikkeling genereren. Door het plangebied van meer

verschillende functies te voorzien ontstaat er meer differentiatie in gebouwtypologie, architectuur en openbare ruimte. Zo kan er beter worden

geanticipeerd op toekomstige functieveranderingen in een steeds veranderende leefomgeving en zal Bisonspoor meer duurzaam blijken als geheel. De

nieuwe gebouw structuur maakt het gebied in basis daarmee duurzamer. Dit is zichtbaar onder andere in de flexibiliteit van de nieuwe gevelconstructie

van het winkelcentrum, in de plint, maar ook in de opgave voor het realiseren van levensloopbestendige woningen of zorgconcepten. Zo denken we aan

te sluiten bij toekomstige economische en demografische ontwikkelingen en behoeften in de wijk.

Branding 

Tot slot investeren we eveneens in de positionering, marketing, communicatie en beleving van Bisonspoor als merk en begrip. Dit geldt voor- tijdens maar 

zeker ook na het transformatie- en verbouwingstraject. Hiervoor zal een meerjarig marketingplan worden opgesteld waarin de strategie voor wonen, 

werken en winkelen in Bisonspoor met slimme positionering en heldere propositie wordt uitgewerkt. Ook wordt een positionering traject ingegaan. Het 

(her)lanceren van de naam en nieuwe, passende visuele identiteit, is daar een onderdeel van. Op deze manier denken we alle elementen en 

ontwikkelingen samen te brengen voor de bezoekers, bewoners en ondernemers zodat zij een positieve associatie met de locatie als plek en merk, 

krijgen en houden. 

Duurzaamheid & Branding
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Gemeente Stichtse Vecht
Winter Trust wil graag samen met de gemeente de kwaliteit bereiken die in dit document beschreven staat. Samenwerking is dus van belang, zeker als 
we kijken naar opkomende en concurrerende winkelconcepten zoals Leidsche Rijn, maar ook naar bestaande winkelcomplexen zoals Terwijde en 
Overvecht. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Winter Trust en de gemeente Stichtse Vecht zullen uitdagingen, ambities, samenwerking en 
afspraken worden opgesteld om dit ontwikkeltraject optimaal samen aan te gaan.  Wij stellen daarbij voor om de bestaande overlegstructuur te blijven 
hanteren voor optimale afstemming gedurende de ontwikkeltrajecten. In de samenwerkingsovereenkomst is dit nader uitgewerkt.

Ook de welstandcommissie van de gemeente Stichtse Vecht wordt actief betrokken en geïnformeerd rondom de planvorming. Met de welstandcommissie 
is in het voorafgaande traject afstemming gezocht rondom het stedenbouwkundig kader en de ruimtelijke kwaliteit van de architectuur te borgen. 

Projectcommunicatie Bisonspoor2020
De communicatie projectgroep voor Bisonspoor2020 werkt met een communicatieframe. Dit frame is het basisdocument waarmee gaandeweg het traject 
de communicatie wordt ingericht en bijgestuurd. Door te werken met een framework waarin de verschillende stappen in het ontwikkelproces worden 
beschreven, kan beter worden gestuurd op; urgentie, inbreng, voortgang, planning, afstemming en boodschap. Het maakt de communicatie meer flexibel 
en relevant gedurende het ontwikkeltraject en biedt houvast bij; het vaststellen van de uitgangspunten. Vanzelfsprekend is een stakeholder analyse met 
belanghebbenden uit de omgeving onderdeel van dit framework. Het communicatieframework is een van de bijlagen in de samenwerkingsovereenkomst. 

Samenwerking en communicatie (I/II)
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Betrokken partijen in voorbereiding en uitvoering 
Specialisten van gerenommeerde organisaties brengen ervaring en expertise in dit traject. Een doorsnede van betrokken partijen staat hieronder:

Samenwerking en communicatie (II/II)
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Eigendom nota
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Project Omvang Eigendom Nota

X01 Parkeren & brug Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X02 Business Center Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X03 Winkelcentrum Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X04 Huidige appartementen Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X05 Openbare ruimte Gemeente Stichtse Vecht RAAD bevestiging 

X06 Woningen P2 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X07 Herontwikkeling Toren 6 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X08 Nieuw politiekantoor Interco Ned B.V. Zelfde eigenaar van M.D. BV

X09 Herontwikkeling P3 Maatschappij Doelenstraat B.V. -

X10 Herontwikkeling  politiekantoor Politie Intentieovereenkomst getekend

X01

X02

X03

X04

X05

X06

X07

X08

X09

X10

SV WT
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Design specificaties



Project X01

Parkeren & brug

De nieuwe 5-laagse parkeergarage biedt met
ca. 1.100 parkeerplaatsen meer capaciteit dan
de twee huidige parkeergarages (P1 en P2)
samen (nu 961). P1 wordt een modern complex
met nieuwe toegangstechnieken en kolomvrije
parkeervakken. Voor bezoekers blijft P1 in de
huidige omstandigheden gratis maar wel
gereguleerd. Drie liften zorgen voor comfort
voor winkelend publiek.

Het dak van de nieuwe parkeergarage wordt
voorbereid voor plaatsing van PV panelen, in
een business case worden de mogelijkheden
voor het implementeren van deze PV panelen
verkend.

Een 2-laagste brugverbinding ontsluit de
parkeergarage met het winkelcentrum en het
nieuwe Business Center.

34



Project X02

Business Center 

Op de 2e etage van het huidige
kantorencomplex wordt een Business Center
toegevoegd. Dit complex moet een katalysator
zijn voor ZZP’ers en bedrijven van
verschillende groottes.

Voorzieningen zoals onder andere:
vergaderzalen, flexplekken, een receptie,
dienstverlening en horeca worden ontsloten
door een nieuw atrium dat toegang geeft tot het
gehele kantorencomplex.

Het Business Center wordt door middel van
een trap naar 3e etage met de huidige kantoren
aangesloten.
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Project X03
Winkelcentrum 

Het winkelcentrum krijgt in- en extern een eigentijdse
uitstraling. Ruimtelijk en licht en met betere zicht- en
looproutes. Winkelunits krijgen een nieuwe winkelpui
en op diverse plekken in het winkelcentrum wordt de
ruimte opnieuw ingedeeld. Aan de buitenzijde komt een
nieuwe gevel.

De renovatie omvat: vloeren, plafond en meubilair. Ook
het binnenplein krijgt een upgrade: nieuwe lift, trap en
roltrappen, (her)inrichting van de terrassen en een
nieue dakconstructie. De zichtbaarheid van 1e etage
wordt verbeterd door openingen in de vloer langs
viderand.

Voor de buitenzijde van het winkelcentrum is modulaire
gevelbekleding ontworpen die aanpasbaar is en kan
worden toegepast om te anticiperen op het veranderde
winkelaanbod. Etalages kunnen meer naar buiten
worden gericht. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid
en verblijfsklimaat van het openbaar gebied. Entrees en
faciliteiten worden herkenbaarder en de uitstraling van
het winkelcentrum wordt verbeterd.
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Project X04
Huidige appartementen

De huidige huurwoningen van Winter Trust zijn 

een onmiskenbaar onderdeel van het complex 

en worden in de herontwikkeling betrokken. De 

centrale verwarming wordt vernieuwd en 

isolatie wordt verbeterd. Ook het aanzicht wordt 

verbeterd door aanpassen van balkons en 

balustrades.
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Project X05
Openbare ruimte

Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit
plan, opgesteld door Buro MA.AN toont een
toekomstige kwaliteit en uitstraling van het
openbare gebied beschreven in beeld en
woord.

Bisonspoor wordt een autoluw gebied dat
uitnodigt om te wonen, winkelen, recreëren en
werken. Een comfortabel verblijfsgebied als
totaalbelevenis. Een plek waar diverse functies
op loopafstand en in de nabijheid aanwezig
zijn. Waar fietsers en voetgangers, gezamenlijk
gebruik maken van het plein.

De kwaliteit van de inrichting van de openbare
ruimte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de
kwaliteit van de architectuur en in samenhang
met de duurzaamheidsmaatregelen en
functionele eisen, vormgegeven tot een
aantrekkelijk verblijfsgebied.
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Project X06
Woningen P2

Er zijn 250 tot 350 nieuwe huurwoningen
gepland waarbij de nadruk zal liggen op
huurwoningen in een huurcategorie van circa
700 tot 1000 euro per maand, tot een maximum
van 1500 euro.

Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd in
een bijzonder gebouw, met een uitgesproken
architectuur. Door de hoogte van de
woontorens, van max. 75 meter, zal de
oriëntatie in de wijk verbeteren, en een prachtig
uitzicht worden gecreëerd voor toekomstige
bewoners. Dit landmark zal de aandacht
vestigen op de skyline van Maarssenbroek.

Op de begane grond worden commerciële
ruimtes opgenomen met maximaal oppervlakte
van 1.000m2. Er wordt voorzien in aanvullende
parkeervoorzieningen afhankelijk van behoefte
(en gerelateerd aan) reeds beschikbare
parkeerplaatsen in de nieuwe centrale
parkeergarage (X01).
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Project X07
Herontwikkeling T6

Er is een massastudie gedaan voor (een) 

woongebouw(en) op de nieuwe parkeergarage 

(nu kantoortoren 6). 

Deze massastudie toont een woontoren met 

circa 100 – 150 appartementen (100% sociale 

huisvesting, mits punt X10 kan worden 

herontwikkeld). De plint kan commercieel 

worden ingevuld. 
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Project X08
Nieuw politiekantoor 

Er wordt gekeken of de locatie naast X06 een
geschikte plek is het huidige politiekantoor, nu
gevestigd op Bisonspoor 333.

Daarop volgend wordt verkend of het
verplaatsen van de garage en het Tango
tankstation, binnen of buiten het plangebied
(nader te bepalen) mogelijk is.
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Project X09
Health Care Center 

Winter Trust onderzoekt de mogelijkheden om
invulling te geven aan de behoefte aan
zorgfaciliteiten (zoals beschreven in het
woononderzoek) op locatie van de huidige
expeditie.

Een nieuwe entree zal de P2 woningen (project
X06) met het winkelcentrum verbinden. Voor de
expeditie op maaiveld moet in dit scenario,
voorzieningen worden getroffen.
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Project X10
Huidige Politiekantoor

De huidige locatie van het politiekantoor biedt 

mogelijkheden voor herontwikkeling, dit is 

opgenomen in een massastudie. Hier kunnen 

aanvullende functies voor het gebied invulling 

krijgen zoals woonruimte (200 – 300 

woningen). Commerciële invulling in de plint 

en/of  parkeervoorzieningen.
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memonummer 02.1 
datum 30 oktober 2018 
aan F. de Jong 

C. Riffeser 
 

van J. Drenth  
project Bestemmingsplan en onderzoeken voor woningbouwlocatie P2/P3 Bisonspoor Maarssen 
projectnr. 0417703 
betreft Verkeerscijfers P2+P3 

 

1. Aanleiding 
In memo 01 van 17 augustus 2017 is voor de (her)ontwikkeling van de locatie Bisonspoor P2 en P3 de 
verkeersproductie en –attractie berekend op basis van CROW 317 en het op dat moment geldende 
programma. 
 
In voorliggende memo is de berekening  opnieuw uitgevoerd, zij het nu voor een aangepast programma. Voor 
wat betreft de uitgangspunten voor de berekening wordt verwezen naar memo 01 van 17 augustus 2017. 
Voor de verkeersgeneratiecijfers is opnieuw uitgegaan van CROW 317. 

 

2. Programma 
Het programma voor de ontwikkeling op de P2 en P3 locatie is als volgt:   
- 360 woningen 
-  100 zorgwoningen 
- 4000 m2 commerciële voorzieningen 
- politiekantoor van 2500 m2 (op de kop van e P2 locatie, noordelijke hoek Bisonspoor /Safariweg). 

Afbeelding 1: ligging plangebied 
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Het grote, langwerpige blok is P2, P3 is het kleinere vierkantere blok. Tussenin loopt het Bisonspoor. Onder 
beide gebouwen wordt een parkeergarage gerealiseerd, die wordt ontsloten via de Safariweg.  

 
In gebied P2 zijn nu aanwezig: 

 - 6.000 m2 leegstaand kantoor + parkeergarage 
- Garage/werkplaats (Vakgarage) met car wash, ca. 560 m2 
- Brandstofverkooppunt (Tango), ca. 730 m2 
 
P3 is een bestaand parkeerterrein. 
 

3. Verkeersgeneratie 
Met het verdwijnen van de aanwezige functies vervallen ook de verkeersbewegingen van/naar die functies, 
althans voor zover die niet reeds eerder zijn vervallen (leegstand kantoren + parkeergarage). Het parkeren 
van parkeerterrein P3 wordt teruggebracht in de nieuwe ontwikkeling. Resteert nog de bestaande 
verkeersbewegingen van de garage/werkplaats en het brandstofverkooppunt. Deze kunnen in mindering 
gebracht worden op de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkeling(en). 
 
- Een garage/werkplaats wordt gerekend tot bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief. Parameters 

‘matig stedelijk’ (worst case) en ‘rest bebouwde kom’, maximum kencijfer (idem worst-case). Dit 
levert een verkeersgeneratie op van 9,1 tot 10,9 per 100 m2 bvo. Bij 560 m2, betekent dat afgerond 
60 verkeersbewegingen per weekdag. 

  
- Van het brandstofverkooppunt zijn in CROW 317 geen verkeersgeneratiecijfers opgenomen. Ook zijn 

geen bezoekers- of omzetcijfers beschikbaar. Hiervoor wordt uitgegaan van (een gemiddelde van) 
vergelijkbare ontwikkelingen elders. Het aantal bezoekers ligt in de range van 250 tot 700 bezoekers 
per dag voor onbemande tankstations (verkeersgeneratie max. 1.400 mvt/etm).  

 Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat het merendeel van het bezoek aan dit 
tankstation gecombineerd zal worden met wo-we of wo-wi verplaatsingen (inschatting 90%) en het 
vervallen van het tankstation derhalve maar beperkt tot minder verkeer (140 mvt/etm) zal leiden. 

 
Het totaal aan verkeersbewegingen dat komt te vervallen bedraagt daarmee -200 mvt/etm 
(weekdaggemiddelde). 
 
- De 70 parkeerplaatsen op P3 vervallen, maar worden in de garage gecompenseerd. Als gevolg 

daarvan wijzigt de routekeuze (niet meer via Bisonspoor). Hiervoor is uitgegaan van 3 wisseling per 
parkeerplaats /dag. Resulterend in 420 verkeersbewegingen.   

 
Voor de nieuwe ontwikkeling(en) is van de volgende generatiecijfers uitgegaan.  
- 360 appartementen (op P2). Deze zijn gelijkelijk verdeeld over de categorieën huur middensegment 

en sociale huur. Hiervoor gelden verkeersgeneratiecijfers van  3,2 tot 4,0 mvt/etm (‘huur etage 
midden/goedkoop’, hoogste waarden). Voor weekdagen geldt hiervoor een verkeersgeneratie van 
1440 mvt/etm. 

 
-  100 zorgappartementen (op P3). Hiervoor is uitgegaan van de categorie ‘aanleunwoning/serviceflat’. 

 De verkeersgeneratiecijfers daarvan bedraagt 2,1 tot 2,8 mvt/etm. Op basis daarvan bedraagt de 
 verkeersproductie/-attractie 280 mvt/etm. 

 
- Voor de 4.000 m2 commerciële voorzieningen is uitgegaan van het kencijfer voor de 

verkeersgeneratie van een ‘wijkcentrum gemiddeld’. Hiervoor geldt een waarde van 49,3-73,1. Bij 
4.000 m2 resulteert dan een verkeersgeneratie van 2.924 verkeersbewegingen per weekdag. 

 
- Voor de 2.500 m2 politiekantoor is uitgegaan van het CROW-kencijfer voor ‘commerciële 

dienstverlening (kantoor met baliefunctie)’. De verkeersgeneratie bedraagt 12,4 tot 14,8 
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verkeersbewegingen per 100 m2 bvo. Bij 2.500 m2 bedraagt het aantal verkeersbewegingen 370 mvt 
op een gemiddelde weekdag. 

 
Door de toevoeging van het programma worden in totaal 5.014 verkeersbewegingen /etm extra gemaakt. 
Netto resteren dan na aftrek van wat wegvalt 4.814 mvt/etm. Daarnaast is sprake van de 420 
verkeersbewegingen van P3 die niet langer via het Bisonspoor maar via de Safariweg rijden.  
 
De genoemde aantallen zijn de ritten van en naar bij elkaar opgeteld. 
 

4. Verdeling verkeer 
De nieuwe ontwikkeling wordt ontsloten via de in-/uitgang van de parkeergarage aan de Safariweg. Naar 
verwachting zal het politiekantoor een eigen ontsluiting krijgen, nabij de noordelijke aansluiting van het 
Bisonspoor op de Safariweg. 
 
Onderstaande tabellen geven een weergave van de weekdagintensiteiten in 2030 op de Safariweg in 
noordwestelijke richting (richting 1) en de Safariweg in zuidoostelijke richting (richting 2). Ten behoeve van 
de geluidsberekeningen hebben wij daarin een onderscheid gemaakt in de tijdsvakken 07.00 – 19.00 uur 
(dag), 19.00 - 23.00 uur (avond) en 23.00 - 07.00 uur (nacht). 
 
Safariweg 
Opgemerkt wordt dat, door de toename van de intensiteit op de Safariweg, met name de noordelijke en 
zuidelijke ontsluiting Bisonspoor/Safariweg en ook de tussenliggende aansluitingen zwaarder belast worden.  

 
 
De scheidslijn ligt ter hoogte van de in-/uitgang van de parkeergarage. 
 
Bisonspoor 
Voor het Bisonspoor is de voornaamste wijziging dat het verkeer dat van P3 gebruik maakte niet langer die 
route gebruikt, maar naar de in-/uitgang van de parkeergarage aan de Safariweg rijdt (ingrepen in 
bovenstaande tabellen). Dit effect zal met name merkbaar zijn op het oostelijk kant van het Bisonspoor. 

  

Safariweg: Richting 1

Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal

Dag 6854 321 89 7264 7582 352 96 7962

Avond 1296 48 4 1348 1491 56 6 1543

Nacht 483 35 5 523 554 38 6 593

Totaal 8633 403 98 9135 9543 446 109 10098

Safariweg: Richting 2

Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal

Dag 6363 291 86 6740 9275 411 119 9532

Avond 1015 37 4 1056 1795 71 13 1835

Nacht 537 33 7 577 822 45 10 857

Totaal 7915 361 97 8373 11556 527 141 12224

2030 autonoom 2030 plansituatie

2030 plansituatie2030 autonoom
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Voor het Bisonspoor geldt: 
 

 
 

 
 
Door het wegvallen van P3 neemt de intensiteit op het oostelijk deel van het Bisonspoor af. 
 
De toename op de Safariweg is deels het gevolg van autonome groei (tot 2030) en deels het gevolg van het 
realiseren van het programma. Hoewel sprake is een toename van het verkeer, is de inschatting dat de 
Safariweg deze toename zal kunnen verwerken. Nader onderzoek, naar met name de aansluitingen, zal 
moeten uitwijzen of aanpassingen nodig zijn. 

Bisonspoor1 (oostkant)

Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal

Dag 2008 10 3 2022 1668 10 3 1682

Avond 319 1 0 320 264 1 0 265

Nacht 155 1 0 156 129 1 0 -239

Totaal 2482 12 4 2500 2062 12 4 2080

2030 autonoom 2030 plansituatie

Bisonspoor2 (westkant)

Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal Licht Mid. Zw. Zwaar Totaal

Dag 2008 10 3 2022 2008 10 3 2022

Avond 319 1 0 320 319 1 0 320

Nacht 155 1 0 156 155 1 0 156

Totaal 2482 12 4 2500 2482 12 4 2500

2030 autonoom 2030 plansituatie
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Parkeerbalans Winkelcentrum Bisonspoor programmawijzigingen, vaststaand

Projectcode: WET005 deze aantallen kunnen nog wijzigen, afhankelijk van de varianten en keuzes die worden gemaakt

datum: 13 juni 2017 eindresultaat

Winkelcentrum Bisonspoor: huidige situatie

zaterdag

parkeervraag drukste moment 706 715             727          pp obv telling 2017 (donderdag 14.00 uur, vrijdag 16.00 uur, zaterdag 14.00 uur)

correctie van telling naar gemiddelde bezetting 15 -6                28            pp obv bezoekersaantallen Q1 2017  donderdag (+ 4,3% tov 348 bezoekers), vrijdag (- 1,2% tov 541 bezoekers), vrijdag (+ 5,4% tov 518 bezoekers)

totale parkeervraag (gemiddelde dag) 721               709            755         pp

parkeeraanbod 1.148             1.148          1.148      pp obv telling 2017

restcapaciteit obv telling 278               290            244         pp

Correctie Marcs (fitness) parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- fitness -9 -9               -          pp opgave Wintertrust d.d 15-3-2017 500 m2 0,035 17,5 50% 8,75 0% 0

* fitness is op zaterdagmiddag gesloten

correctie leegstand huidig winkelcentrum omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- winkelcentrum 18                  18               31            pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 810 m2 0,038 30,78 60% 18,468 100% 30,78

1860 huidige leegstand

1050 structurele, reguliere frictieleegstand 5% van totaal winkelaanbod 21.000 m2 

- kantoren 168                168             -           pp 12000 m2 0,014 168 100% 168 0% 0

totale parkeervraag correctie leegstand 186               186            31           pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017* 13000 huidige leegstand

1000 structurele, reguliere frictieleegstand 5% van totaal kantooraanbod 20.000 m2 

restcapaciteit huidige situatie 100 112 213 pp (restcapaciteit obv telling minus totale parkeervraag correctie leegstand)

Ontwikkeling fase 1:

zaterdag omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- uitbreiding kantoren 21                  21               -           pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 1500 m2 0,014 21 100% 21 0% 0

- uitbreiding winkelcentrum 29                  29               48            pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 1260 m2 0,038 47,88 60% 28,728 100% 47,88

totale parkeervraag excl. P&R 50                 50               48           pp

reservering pp voor P&R 0 -              pp Variant: mogelijk wil NS een aantal pp voor P&R kopen.

Correctie huidig P&R gebruik bij winkelcentrum -90 -90 0

Totale wijziging parkeervraag fase 1 -40                -40             48           pp

Wijzigingen parkeeraanbod

- realisatie parkeergarage P1 1.125             1.125          1.125      pp

- sloop huidige parkeergarage P1 -628               -628            -628        pp obv telling 2017

- verdwijnen parkeerterrein tegenover P1 -47                 -47              -47           pp obv telling 2017

totale wijzigingen in aanbod 450               450            450         pp

Saldo

Resultaat parkeerbalans fase 1 490                490             402          (wijzigingen aanbod fase 1 minus wijziging parkeervraag fase 1)

Resultaat parkeerbalans fase 1 incl. benutten bestaande restcapaciteit 591                603             615          restcapaciteit na fase 1 (wijzigingen aanbod fase 1 minus wijzigingen parkeervraag fase 1 plus restcapaciteit huidige situatie)

nog te realiseren pp in fase 1 -                 -              -           

Ontwikkeling fase 2 (noordelijk plangebied)

zaterdag omvang parkeernorm parkeervraag

parkeervraag max aanw% parkeervraag aanw% parkeervraag

- uitbreiding commerciele ruimten 74                  74               124          pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 3250 m2 0,038 123,5 60% 74,1 100% 123,5

- uitbreiding gezondheidszorg 60                  60               6              pp 2500 m2** 0,024 59,85 100% 59,85 10% 5,985

- uitbreiding bioscoop -                 -              -           pp m2 0,042 0 25% 0 40% 0

- uitbreiding woningen (goedkoop/middeldure huur) 154                154             185          pp opgave Wintertrust d.d 3-2-2017 280 w* 1,1 308 50% 154 60% 184,8 1750

- uitbreiding woningen sociaal (goedkoop/middeldure huur) 44                  44               53            pp 80 w* 1,1 88 50% 44 60% 52,8

- uitbreiding woningen zorg (aanleunwoning/serviceflat) 25                  25               30            pp 100 w* 0,5 50 50% 25 60% 30

totale wijziging parkeervraag fase 2 357               357            397         pp * 200 - 300 woningen u

** parkeernorm gebaseerd op gezondheidscentrum met omrekening (1,33 behandelkamers = 100 m2 bvo)

Wijzigingen parkeeraanbod

- sloop huidige parkeergarage P2 -333               -333            -333        pp obv telling 2017

- sloop p-terrein tegenover P2 -70                 -70              -70           pp obv telling 2017 parkeerterrein wordt opgeheven ten behoeve van realisatie commerciele ruimte

- nieuwe garage P2 -                 -              -           pp

totale wijzigingen in aanbod fase 2 -403              -403           -403        pp

Saldo

Resultaat parkeerbalans fase 1+2 -270               -270            -398        pp (resultaat parkeerbalans fase 1 plus wijzigingen aanbod fase 2 minus wijzigingen parkeervraag fase 2)

Resultaat parkeerbalans fase 1+2 incl. benutten bestaande restcapaciteit -169               -157            -185        pp restcapaciteit na fase 1 en 2 (resultaat parkeerbalans fase 1 plus wijzigingen aanbod fase 2 minus wijzigingen parkeervraag fase 2)

nog te realiseren pp 169                157             185          pp
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werkdag 

(donderdag)

 werkdag 

(vrijdag) 

uitgaande van maximale acceptabele parkeerdruk van 87% op een gemiddelde dag. Tijdens een piekdag is dan sprake van 100% bezetting. 
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1. Samenvatting 
Ter voorbereiding op een actualisatie van de Woonvisie heeft de gemeente Stichtse Vecht door Inbo 

een woningmarktonderzoek laten verrichten. Dit woningmarktonderzoek is een combinatie van een 

kwantitatieve en een kwalitatieve analyse. Dat wil zeggen dat gebruik gemaakt is van het 

woningmarktmodel Socrates 2014 om de woonbehoefte te kwantificeren en dat de voorlopige 

uitkomsten hiervan getoetst en aangescherpt zijn tijdens consultatiegesprekken, een workshop met 

vertegenwoordigers van woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, bewonersorganisatie 

en de gemeente alsmede een informatieve bespreking met de commissie fysiek domein.  

 

Uit dit woningmarktonderzoek komen de volgende acht bevindingen, dilemma’s en mogelijke 

opgaven naar voren:  

a. De lokale woonbehoefte (een absolute toename van 581 in 2020 en 1.011 in 2025) is aanzienlijk 

beperkter dan de woningmarktpotentie. Dat wil zeggen dat de gemeente voor de keuze staat om 

de woningvoorraad passend te krijgen op basis van de geraamde lokale woonbehoefte dan wel 

aanvullende ruimte biedt om te voorzien in vraag vanuit de regio. Deze vraag vanuit de regio is in 

het kader van de woningmarktanalyse niet gekwantificeerd, maar wordt door betrokken partijen 

vanwege de locatiekwaliteiten en de prijsverhoudingen als aanzienlijk ingeschat.  

b. Op basis van de beschikbare informatie geeft de geraamde lokale woonbehoefte geen aanleiding 

om buiten de rode contouren te gaan bouwen.  

c. De samenstelling van de huidige sociale woningvoorraad sluit niet aan bij de demografische 

ontwikkelingen. Deze demografische ontwikkelingen vragen om kleine (en lees ook: betaalbare 

woningen), terwijl de huidige voorraad vooral uit grote woningen bestaat.  

d. Er wordt een substantiële vraag naar sociale koop voorzien (een absolute toename van 503 tot 

2025), terwijl het aandeel extra huurwoningen onder of net boven de liberalisatiegrens lager is 

(een absolute toename van 137 tot 2025) dan de vigerende taakstelling van 30%.  

e. Er wordt een toenemend beroep op aanpassingen aan de woning in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning gesignaleerd, waarvan de verwachting is dat dit door de 

demografische ontwikkelingen in de gemeente eerder toe- dan afneemt. Wanneer passender 

zou worden toegewezen, zou een deel van het beroep op de Wmo voorkomen kunnen worden. 

Een dergelijke toewijzing laat de huisvestingsverordening nu niet toe, hetgeen zou vragen om 

een of meer pilots op het gebied van het experimenteerartikel van de huisvestingsverordening.  

f. Geraamd wordt dat in Stichtse Vecht meer dan 20% scheef woont. Dat wil zeggen dat in ruim één 

op de vijf huurwoningen onder de liberalisatiegrens een huishouden woont met inmiddels een 

belastbaar jaarinkomen dat hoger is dan 38.950 euro. Om hierin verandering te brengen, zal 

vooral ingezet moeten worden op een aantrekkelijk alternatief in de vrije huur- of koopsector. De 

ervaring in andere gemeenten leert dat overige instrumenten om actief op te treden tegen 

scheefhuurders ontbreken en dat het bieden van een aantrekkelijk alternatief lastig te realiseren 

is.   

g. De verkoop van gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed door de gemeente of verkoop van 

sociale huurwoningen door corporaties kan goed bijdragen aan het realiseren van een passende 

woningvoorraad. Maatwerk per locatie geeft de ruimte om tot nadere afweging en voorwaarden 

te komen.  

h. De actualisatie van de Woonvisie kan sectoraal of meer integraal benaderd worden. In het eerste 

geval blijft de Woonvisie beperkt tot het realiseren van randvoorwaarden voor een passende 

woningvoorraad. In het tweede geval kan via de huidige woningvoorraad, transformatie en 

nieuwbouw het woonbeleid ook bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het in 
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stand houden van voorzieningen in kernen, de huisvesting van statushouders en/of het 

tegengaan van leegstand in de kantorensector.  

 

In de paragrafen 4.1 t/m 4.7 worden deze bevindingen, dilemma’s en opgaven nader geduid en, waar 

mogelijk en relevant, voorzien van een kwantitatieve onderbouwing.  

 

2. Vraag- en doelstelling 
De gemeente Stichtse Vecht is voornemens om het woonbeleid, zoals vastgelegd in de Woonvisie 

2013-2016, te actualiseren. Als opmaat hiervoor is onderhavig woningmarktonderzoek verricht met 

als doel om trends op de woningmarkt in beeld te brengen alsmede om voor zowel de korte (2020) 

als langere termijn (2025) opgaven, ambities en/of dilemma’s te signaleren.   

 

3. Gevolgde werkwijze 
Voor dit woningmarktonderzoek is een combinatie van bronnen benut. Het gaat hierbij om 

kwantitatieve bronnen over de bevolkingsontwikkeling en ontwikkeling op de woningmarkt van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en de Primos en Socrates modellen van AbF Research. Daarnaast 

zijn onderzoeksgegevens van de woningcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken benut, de 

Regionale Corporatiemonitor 2015 en het in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht verrichtte 

onderzoek naar toekomstbestendig wonen door Companen. Aanvullend hierop zijn 

consultatiegesprekken gevoerd en is een workshop belegd over de eerste conclusies uit dit 

woningmarktonderzoek met tal van betrokkenen op de woningmarkt. Tevens is in deze workshop, 

waar zo’n 50 belangstellenden aanwezig waren, specifieker ingegaan op de kwaliteiten, kansen en 

opgaven in de uiteenlopende kernen van Stichtse Vecht.  

 

De uitkomsten van de deskresearch, de consultatieronde en de workshop hebben geleid tot zeven 

aangescherpte bevindingen, dilemma’s en opgaven. Deze zijn gepresenteerd aan de commissie fysiek 

domein op 19 januari 2016 en hebben aanleiding gegeven voor een eerste gedachtenuitwisseling 

met vertegenwoordigers van de gemeenteraad.  

 

4. Resultaten van het woningmarktonderzoek 
 

4.1  Woonbehoefte versus marktpotentie 

De lokale woonbehoefte is op basis van de kwantitatieve prognose geraamd op 581 extra 

woningen in 2020 en 1.011 extra woningen in 2025. De locatiekwaliteiten van het merendeel 

van de kernen en de prijskwaliteitsverhoudingen in Stichtse Vecht zorgen ervoor dat de 

marktpotentie hoger is. Dit werpt de vraag op: volgt de gemeente de lokale woonbehoefte of 

kiest men voor aanvullende woningbouw om hiermee te voldoen aan extra vraag uit de 

regio?   

 

Bevolkingsontwikkeling en – samenstelling in de afgelopen jaren 

De bevolking en het aantal huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht zijn tussen 2011 en 2015 

geleidelijk toegenomen. Het aantal huishoudens groeide in de periode 2011-2015 met 2,5% naar 

27.426 huishoudens. Daarmee was de groei van het aantal huishoudens sterker dan de groei van de 

bevolking. Het aantal inwoners nam in dezelfde periode toe tot 63.943, een groei van 1,2%. Dat 

betekent dat de gemiddelde huishoudensgrootte iets is terug gelopen. Dat het aantal huishoudens 

sneller groeit dan de bevolking kent een aantal oorzaken. Belangrijkste oorzaak is de relatieve 

toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en het aantal huishoudens zonder kinderen. Het 
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aantal alleenstaanden nam toe de afgelopen jaren, terwijl het aantal gezinnen met kinderen daalde. 

Die ontwikkeling hangt samen met de vergrijzing van de samenleving. De afgelopen jaren is het 

relatieve aantal inwoners van 65 jaar en ouder gestegen, terwijl met name de groep inwoners tussen 

45 en 65 jaar is gedaald. Per kern zijn er overigens duidelijke verschillen waarneembaar. Oud Zuilen 

kent bijvoorbeeld een relatief jonge bevolking en weinig eenpersoonshuishoudens. Maarssen-dorp 

en Breukelen daarentegen kennen een grote groep eenpersoonshuishoudens en hebben een relatief 

oude bevolking. 
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Tabel 4.1 | Verdeling huishoudenssamenstelling per kern 2014 (CBS Statline, CBS wijkindeling 
2014) 

eenpersoonshuishoudens Meerpersoons zonder kinderen Huishoudens met kinderen
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Tabel 4.2 | Verdeling huishoudens naar leeftijd per kern 2014 (CBS Statline, CBS 
wijkindeling 2014) 

tot 15 jaar 15 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar en ouder
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Kwantitatieve prognose van bevolkingsontwikkeling en – samenstelling voor 2020 en 2025 

Ten behoeve van de prognose van de bevolkingsontwikkeling, - samenstelling en de woonbehoefte 

die daaruit voorkomt wordt gebruik gemaakt van het Socrates 2014 model. Het dient te worden 

vermeld dat prognose modellen vrijwel nooit zuiver vraaggericht zijn, het aanbod aan woonruimte is 

immers zeer bepalend voor waar huishoudens zich zullen vestigen. De bestaande woningvoorraad en 

plancapaciteit vormen om die reden een belangrijk uitgangspunten bij het opstellen van ramingen 

voor de toekomst. Dat maakt de prognoses gevoelig voor externe invloeden, waarvan de effecten 

toenemen naarmate het schaalniveau kleiner wordt. De cijfers in dit onderzoek dienen derhalve 

primair ter signalering van trends en ontwikkelingen. 

 

De vergrijzing en huishoudensverdunning van de afgelopen jaren zullen de komende jaren 

doorzetten. Het aantal inwoners in de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2020 geraamd op 64.454 en 

in 2025 op 64.932, een groei van minder dan 1%. De groei van het aantal huishoudens ligt een stuk 

hoger. Het aantal huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht wordt voor 2020 geraamd op 28.859 

en voor 2025 op 29.379, een procentuele groei van bijna 6% (het betreft hier alle huishoudens, 

inclusief geïnstitutionaliseerde huishoudens). 

 

 

  
 

Het aantal eenpersoonshuishoudens en gezinnen zonder kinderen zal de komende jaren stijgen. Het 

aantal gezinnen met kinderen zal zowel relatief als absoluut dalen. De afname van het aantal 

gezinnen met kinderen wordt voor 2025 geraamd op 252 huishoudens. Deze 

huishoudensontwikkeling hangt samen met een verdere vergrijzing van de bevolking. De groei van 

het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder wordt geraamd op 49%. Dat gaat hoofdzakelijk ten 

koste van het aantal huishoudens tussen de 45 en de 65 jaar. Deze groep zal afnemen met 9%, ofwel 

938 huishoudens.  
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Tabel 4.3 | Indexcijfer (2015 = 100) bevolkings- en huishoudensontwikkeling 2015-2025 
(Bron: AbF, 2014) 
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Op basis van de geraamde huishoudensontwikkeling in de gemeente Stichtse Vecht is er de komende 

jaren sprake van een bescheiden toename van het aantal inwoners en een matige groei van het 

aantal huishoudens. Deze groei gaat samen met een verandering van de huishoudenssamenstelling; 

huishoudens worden kleiner en met name het aandeel huishoudens van senioren neemt toe. 

 

Kwalitatieve analyse en marktpotentie  

In 2015 telt de gemeente Stichtse Vecht 26.110 zelfstandige woningen (exclusief zogenaamde 

bewoonde andere ruimtes, BAR). De woonbehoefte (zelfstandige huur- en koopwoningen) in Stichtse 

Vecht wordt in 2020 geraamd op 26.692 en in 2025 op 27.121, hetgeen een toename is van 

respectievelijk 582 en 1.011 woningen. De huidige planvoorraad in de gemeente Stichtse Vecht 

bedraagt circa 1.000 woningen. Er is dus vrijwel sprake van een evenwicht tussen geraamde 

woonbehoefte op basis van de woonbehoefteprognoses en de planvoorraad, met als kanttekening 
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Tabel 4.4 | Prognose Huishoudensontwikkeling 2015-2025 naar leeftijd (Bron AbF, 2014)
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dat een deel  van deze planvoorraad al uitgewerkt is in (aanzetten) tot concrete plannen en een 

ander deel vooralsnog intenties betreft.  

 

De geraamde demografische ontwikkeling heeft tot gevolg dat er voornamelijk behoefte ontstaat aan 

kleine, betaalbare meergezinswoningen (woningen die samen met andere woon, c.q. bedrijfsruimten 

een geheel pand vormen, bijvoorbeeld appartementen), zowel in de koop- als huursector. Wat 

betreft de eengezinswoningen ramen de prognoses juist een dalende behoefte in de huursector. In 

de koopsector is wel sprake van een toenemende behoefte aan eengezinswoningen. 

 

 

 

Per kern zijn er grote verschillen in de geraamde ontwikkeling van de woonbehoefte tot 2025 (zie 

tabel 4.7). De sterkste ontwikkeling wordt geraamd in Maarssenbroek, vooral in de koopsector. In de 

huursector wordt de grootste ontwikkeling in woonbehoefte geraamd voor Breukelen, terwijl er voor 

Maarssen-dorp en Nigtevecht juist een daling geraamd wordt. 
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Tabel 4.6 | Prognose ontwikkeling woonbehoefte 2015-2025 naar type en 
eigendom (Bron: AbF, 2014)
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Tabel 4.7 | Prognose toe- en afname woonbehoefte 2015-2025 per kern naar eigendom 
(Bron: AbF, 2014)
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Uit de consultatiegesprekken met lokale experts en op basis van de workshop met stakeholders kan 

worden geconcludeerd dat er een grotere markt voor woningbouw in Stichtse Vecht is. De woon- en 

leefkwaliteiten van het merendeel van de kernen is hoog en dat roept een potentieel grotere 

marktvraag op. Als woon- en leefkwaliteiten worden genoemd: het gevarieerde voorzieningenniveau 

in een aantal kernen, de strategische ligging binnen de Randstad, de goede bereikbaarheid via auto 

en de aanwezigheid van een treinverbinding, de landschappelijke omgeving, de cultuurhistorische 

kwaliteiten en de leefbaarheid, sfeer en omgangsvormen.  Als belangrijke doelgroepen worden 

genoemd: senioren die weliswaar in de nabijheid van het voorzieningenniveau van grote steden 

willen wonen, maar een wat rustiger dagelijkse woonomgeving prefereren. Daarnaast wordt een 

grote markt gezien in gezinnen die in de oververhitte woningmarkten van Amsterdam en Utrecht op 

zoek zijn naar een grotere, maar tegelijkertijd ook betaalbare woning. De woningmarkt van Stichtse 

Vecht is hiervoor een aantrekkelijke optie.  

 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 en 2028 is sprake van een woningbouwopgave van 

40.295 woningen voor de regio Utrecht. Het leeuwendeel daarvan, 32.545 woning betreft 

binnenstedelijke woningbouw. Zo ook het programma voor de gemeente Stichtse vecht, namelijk 

1.800 woningen binnenstedelijke woningbouw. De bestaande plancapaciteit van 1.004 woningen 

(excl. raming voor Hof van Breukelen) in combinatie met de reeds gerealiseerde voorraad van 554 

woningen vanaf 2013 (Systeem Woningvoorraad) betekent dat naar verwachting 1.558 woningen 

van de geprogrammeerde 1.800 kunnen zijn gerealiseerd in 2025.  

 

In het kader van onderhavige woningmarktonderzoek is geen ruimtelijke verkenning gedaan naar de 

ontwikkelingsruimte binnen de rode contouren. Ook is geen onderzoek gedaan naar de leegstand, 

noch naar de herbestemmingspotentie. Dit betekent dat geen onderbouwde uitspraak kan worden 

gedaan over de ontwikkelingsruimte cq. beperkingen van het rode contourenbeleid van de provincie. 

De praktijk wijst echter uit dat voor het afwijken van dit contourenbeleid alsmede van de 

randvoorwaarden die de ladder voor duurzame verstedelijking stelt zwaarwegende argumenten 

moeten zijn. Veelal gaat het dan om zulke beperkingen dat een gemeente niet kan voldoen aan de 

‘eigen’ woonbehoefte. Hiervan lijkt in Stichtse Vecht geen sprake te zijn.  

 

4.2  Druk op de sociale voorraad 

De druk op de sociale woningvoorraad is voor de korte en langere termijn overzienbaar. De 

woonbehoefte naar woningen onder de aftoppingsgrenzen neemt af en het aantal actief 

woningzoekenden is aanzienlijk lager dan het ingeschreven aantal woningzoekenden. 

 

In de gemeente Stichtse Vecht wordt een grote druk op de voorraad sociale huurwoningen, de 

kernvoorraad verondersteld, dat wil zeggen naar woningen met een netto maandhuur die onder de 

liberalisatiegrens liggen (710,68 euro/maand, prijspeil 2016). Vaak wordt gesteld dat er sprake is van 

lange wachttijden onder woningzoekenden.  

 

Bij die veronderstelling is echter een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is er sprake van 

een grote groep mensen die weliswaar staat ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar die 

niet actief op zoek is naar een woning. Bovendien is er sprake van een mismatch tussen het aanbod 

van relatief grote sociale huurwoningen en het beroep dat gedaan wordt op de sociale voorraad 

(vooral 1-2 persoonshuishoudens). Recent enquêteonderzoek van Woningbouwvereniging Vecht en 

Omstreken aan dat 37% van het aantal mensen dat zich als woningzoekende heeft ingeschreven, 

aangeeft voorlopig niet te willen verhuizen en dus een ‘passief woningzoekende’ is. Slechts 44% van 

het aantal mensen dat zegt op zoek te zijn naar een woning in Stichtse Vecht is dat ook binnen twee 
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jaar. In de praktijk is het aantal ingeschrevenen dat ook de daad bij het woord voegt en reageert op 

een vrijgekomen woning zelfs nog lager. Slechts 7,5 % van het totaal aantal ingeschrevenen die op 

zoek zijn naar een woning in de U16 gemeenten, reageerde ook daadwerkelijk op een woning in het 

laatste kwartaal van 2014 (Corporatiemonitor, 2015). De woonbehoefteprognose raamt dan ook een 

daling van de behoefte aan huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen (maximaal 596,75 euro, 

prijspeil 2014) van enkele tientallen woningen in 2025. 

 

Het relatief grote aantal ingeschrevenen in relatie tot het aantal actief woningzoekenden heeft onder 

andere tot gevolg dat de gemiddelde inschrijfduur hoog is. In 2014 stond een starter die een woning 

kreeg toegewezen door een corporatie gemiddeld 7,5 jaar ingeschreven. Voor een doorstromer was 

dat zelfs 9,5 jaar. Actief woningzoekenden zijn echter selectief in de woning die zij accepteren. 

Gemiddeld werd iedere woning in Stichtse Vecht die in 2014 werd aangeboden 3,2 maal geweigerd 

voordat deze werd geaccepteerd door een huishouden. Aanvullend voor Stichtse Vecht geldt dat er 

sprake is van relatief veel huishoudens die als gevolg van kernbinding voorrang krijgen op een 

woning (kernbinding is van kracht in: Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht, Oud-Zuilen, 

Tienhoven/Oud Maarssenveen, Vreeland en Westbroek/Achttienhoven). Wanneer een huishoudens 

drie jaar of langer woont in een kern, dan heeft een huishouden voorrang bij toewijzing. Ondanks de 

lange wachttijden komt het daarom voor dat er in bepaalde kernen woningen worden toegewezen 

aan huishoudens die pas enkele maanden staan ingeschreven.   

De mate waarin huishoudens die zich in hebben geschreven voor een huurwoning ook daadwerkelijk 

succes hebben in die zoektocht wordt uitgedrukt in slaagkans. Het geeft een percentage weer van 

het aantal actief woningzoekenden dat een woning toegewezen krijgt in een bepaalde periode. De 

slaagkans voor huishoudens was per kwartaal gemiddeld 3,5 in de gemeente Stichtse Vecht in de 

periode 2014 (Q3) -2015 (Q2). Doorstromers (3,8) hadden een grotere slaagkans dan starters (3,3) en 

in Breukelen lag de gemiddelde slaagkans (2,6) aanzienlijk lager dan in Maarssen (3,9). 
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Tabel 4.8 | Prognose woningbehoefte huur naar prijsniveau (Bron: AbF, 2014)
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Tabel 4.10 | Sociale voorraad in de gemeente 
Stichtse Vecht naar oppervlakte (Bron: RWU 

Monitor)
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De bestaande voorraad sociale huurwoningen (huur lager dan 710,68 euro/maand, prijspeil 2016) 

bestaat uit grote woningen met veel kamers (op basis van corporatiebezit). 49% van de sociale 

voorraad in de gemeente Stichtse Vecht is een woning met 4 of meer kamers. 62% van de woningen 

in de sociale voorraad in de gemeente Stichtse Vecht heeft een oppervlakte tussen de 50m2 en 

75m2, 26% is groter. Regionaal gezien is vooral het aandeel woningen tussen de 50m2 en 75m2 

opvallend. Gemiddeld genomen beschikken de U10 gemeenten over een voorraad die zowel meer 

kleine (<50m2) als grote (>75m2) woningen kent. Dat verschil vertaalt zich ook naar de 

prijscategorieën in de sociale woningvoorraad. Stichtse Vecht kent relatief veel woningen met een 

rekenhuur tussen de kwaliteitskortingsgrens (403,05 euro/maand prijspeil 2015) en de 

aftoppingsgrenzen (max. 618,24 euro/maand prijspeil 2015) en opvallend weinig aanbod daaronder. 

Gemiddeld genomen is de WOZ waarde van het corporatiebezit aanzienlijk hoger dan elders in de 

U10 gemeenten. 43% van de voorraad heeft een WOZ waarde van meer dan 175.000 euro, terwijl 

gemiddeld voor de U10 gemeenten dat aandeel op 34% ligt. Kortom, de huidige voorraad sociale 

huurwoningen in corporatiebezit bestaat uit relatief grote en prijzige woningen met veel kamers.  

Dit aanbod sluit niet goed aan bij de vraag en de demografische ontwikkeling. In 2014 zijn er in de 

gemeente Stichtse Vecht 280 woningen door corporaties toegewezen, maar liefst 248 (89%) daarvan 

zijn toegewezen aan één- of tweepersoonshuishoudens. Op basis van de (geraamde) demografische 

ontwikkeling mag worden aangenomen dat dit aandeel alleen nog maar verder zal stijgen. Dat leidt 

tot een behoefte naar kleinere, betaalbare meergezinswoningen voor oudere één- en 

tweepersoonshuishoudens.  

 

 

       
 

Met de veronderstelde druk op de sociale woningvoorraad in Stichtse Vecht lijkt het mee te vallen. 

Een groot deel van de ‘woningzoekenden’ is niet voornemens om binnen afzienbare tijd te verhuizen 

en de behoefte aan huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen neemt de komende jaren af. Voor 

met name de kernen Maarssen, Maarssenbroek, Nigtevecht en Vreeland wordt geraamd dat de 

behoefte aan goedkope huisvesting zal teruglopen. Voor kernen als Breukelen en Kockengen wordt 

een beperkte toename van de behoefte geraamd.  

 

Tabel 4.9 | Sociale voorraad in de gemeente 
Stichtse Vecht naar aantal kamers (Bron: RWU 

Monitor)

4 kamers

5+ kamers

3 kamers

2 kamers
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Corporaties en gemeente Stichtse Vecht zullen de komende jaren aanvullend geconfronteerd worden 

met de een toenemende vraag naar huisvesting voor statushouders. De instroom van migranten uit 

het buitenland is weliswaar standaard meegenomen in de woonbehoefteprognose, de zeer sterke 

toename van het aantal migranten dat een asielaanvraag doet in Nederland de afgelopen tijd is dat 

niet. Wat getalsmatig de effecten zullen zijn voor de gemeente Stichtse Vecht voor de langere 

termijn is op dit moment niet te overzien, maar dat er een aanvullend beroep gedaan zal worden op 

de goedkope(re) voorraad in de gemeente lijkt reëel. Hierover is eind 2015 een Bestuursakkoord 

gesloten tussen de VNG en het rijk. De concrete gevolgen daarvan worden in de loop van 2016 

duidelijk. 

 

 

4.3  Taakstelling voor de sociale voorraad 

De komende jaren is er vooral behoefte aan sociale koopwoningen, terwijl de huidige 

afspraak is dat bij projecten met meer dan 12 nieuwbouwwoningen 30% sociale 

huurwoningen gerealiseerd moeten worden. De geraamde woonbehoefte vraagt om een 

taakstelling ten aanzien van sociale voorraad, maar hoofdzakelijk in het koopsegment. 

 

De gemeente Stichtse Vecht hanteert sinds oktober 2015 de afspraak dat 30% sociale woningbouw 

moet worden gerealiseerd bij nieuwe bouwprojecten. Bij projecten van meer dan 12 woningen dient 

dit gerealiseerd te worden in 30% sociale huur (huurwoning met een huur tot 710,68 euro/maand, 

prijspeil 2016). Wanneer de ontwikkelende partij hierover geen overeenstemming weet te bereiken 

met een corporatie,  kan de sociale huuropgave ingevuld worden met sociale koop (koopwoning tot 

200.000 euro). Bij projecten van 6 tot 12 woningen dient 30% sociale koop gerealiseerd te worden.  

 

De totale toename van de woonbehoefte in Stichtse Vecht wordt tot 2025 geraamd op 1.011 

woningen. Slechts 137 van deze 1.011 woningen betreffen een huurwoning op of net boven de 

liberalisatiegrens (699,48 euro prijspeil 2014). Slechts 13% van de totale extra behoefte aan wonen 

komt voor rekening van de sociale huur. 

 

De vraag naar sociale koopwoningen daarentegen is aanzienlijk groter, namelijk 503, ofwel 49% van 

de totaal geraamde toename in woonbehoefte tot 2025. Op basis van de behoefteraming kan 

worden geconcludeerd dat een taakstellend percentage van 30% sociaal zeker wenselijk is, 62% van 

de geraamde toename in woonbehoefte betreft namelijk de sociale voorraad, huur en koop. De 

huidige systematiek lijkt echter ten onrechte de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, 

terwijl er overwegend sprake is van vraag naar sociale koopwoningen.  
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4.4  Afspraken over passender woningtoewijziging 

Corporaties signaleren een toenemend beroep op aanpassingen aan de woning in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wanneer passender wordt toegewezen zou een 

deel van dit beroep op de Wmo – en dus aanvullende kosten – voorkomen kunnen worden. 

Een pilot in het kader van de woningtoewijzing is wenselijk. 

 

Onderzoek van Companen (februari 2015) toont aan dat er een sterk stijgende behoefte is aan met 

name geschikt wonen, woningen waarbij alle primaire functies zich op één woonlaag bevinden. Het 

huidige aanbod van geschikte woningen bedraagt 5.500. De vraag daarentegen bedraagt 7.200 en zal 

de komende jaren naar verwachting alleen maar verder toenemen, naar 8.700 in 2025. Er is dus 

sprake van een tekort van 3.200 geschikte woningen in met name Maarssenbroek, Kockengen, 

Maarssen, Loenen aan de Vecht en Breukelen. De woningvoorraad in de gemeente Stichtse Vecht 

kent echter in potentie 10.000 geschikte woningen. In combinatie met de geraamde nieuwbouw van 

zo’n 1.000 woningen zijn er dus 11.000 potentieel geschikte woningen. 

 

Door het scheiden van wonen en zorg is de druk op de gemeente met de  uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning toegenomen. In de praktijk betekent dit onder meer dat bewoners 

aanvragen doen voor ondersteuning bij zelfstandig wonen. Deze aanvragen gaan, wanneer bewoners 

menen deze ondersteuning niet zelf te kunnen regelen via familie, vrienden of buren, enerzijds om 

hulp bij het huis schoonmaken, boodschappen of de was doen, eten koken of klusjes in en om het 

huis en anderzijds om het fysiek toegankelijk maken van de woningen zoals de douche, keuken of 

trap. Laatstgenoemde aanvragen doen een toenemend beroep op financiële ondersteuning door de 

gemeente, niet in de laatste plaats omdat woningen aangepast moeten worden. 

 

Door als gemeente eisen te stellen bij nieuwbouw en deze levensloopbestendig te maken kan een 

substantieel deel van de opgave van 3.200 woningen worden ondervangen. Wanneer er bij de bouw 

van nieuwe woningen rekening wordt gehouden met de aanpasbaarheid, zijn de meerkosten 

bovendien beperkt. Corporaties zouden investeringen in het verduurzamen van de voorraad 

eenvoudiger kunnen plegen wanneer zij instrumenten zouden hebben om geschikte woningen 
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duurzaam in te kunnen zetten voor de doelgroep. Bovendien kan, wanneer bij de woningtoewijzing 

reeds vooraf rekening gehouden zou kunnen worden met een passende(r) woning, het beroep op de 

Wmo beperkt worden. De huidige huisvestingsverordening laat een dergelijke voorsortering niet toe, 

maar zou ertoe kunnen leiden dat bij een passender toewijzing reeds geschikt gemaakte woningen 

specifieker toegewezen worden aan bewoners die hierdoor geen aanvraag meer hoeven te doen. 

Nadere afspraken of een pilot om  te verkennen wat dit voor meerwaarde heeft, wordt door de 

corporaties voorgesteld.  

 

4.5  Scheefwonen 

Huishoudens die scheefwonen belemmeren de toegang tot en doorstroming in de sociale 

woningvoorraad. Passende toewijzing vanaf 1 januari 2016 beperkt de toename van 

scheefwonen. Voor het verminderen van goedkoop scheefwonen, opgebouwd in de 

voorafgaande jaren, hebben corporaties en de gemeente echter nauwelijks aanvullende 

interventiemogelijkheden.  

 

Het percentage huishoudens dat scheef woont in de gemeente Stichtse Vecht wordt geraamd op 

22%. Dat betekent dat in ruim één op de vijf huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens 

(710,68 euro, prijspeil 2016) een huishouden woont met een belastbaar jaarinkomen dat hoger is 

dan 38.950 euro. Van huishoudens met een dergelijk inkomen wordt verwacht dat zij in staat zijn een 

koopwoning aan te schaffen of dat zij een huurwoning in de vrije sector kunnen betalen. Veel van 

deze huishoudens hadden bij toewijzing recht op een sociale huurwoning, maar zijn deze door 
inkomensgroei financieel ontgroeid of behoren door wijziging in de regelgeving niet meer tot de 

doelgroep. 

 

In de praktijk blijkt dat huishoudens die hun woning financieel zijn ontgroeid daar toch blijven 

wonen. Deze huishoudens wonen namelijk in een aantrekkelijke, voor Stichtse Vecht veelal ook nog 

eens grote en goedkope woning. De inkomensafhankelijke huurverhoging die verhuurders sinds 2013 

mogen heffen (inflatie + max. 4%), stimuleert huishoudens met een hoog inkomen middels een 

boetesysteem om door te groeien. In de praktijk zijn de effecten hiervan echter beperkt.  

 

Naast financieel scheefwonen zijn er ook veel huishoudens die in een huurwoning wonen die niet 

past bij de huishoudenssamenstelling, te denken valt aan ouderen die in een te groot huis blijven 

wonen, nadat bijvoorbeeld de kinderen uit huis zijn.  

 

De meest direct betrokken partijen, i.c. woningcorporaties en de gemeenten, ontbreekt het aan 

instrumenten om effectief op te treden tegen scheefhuurders. Een succesvolle aanpak schuilt in de 

kunst van het verleiden. Het is van belang dat er goede, betaalbare alternatieven beschikbaar zijn 

voor huishoudens die goedkoop scheefwonen.  

 

Middeldure huurwoningen (tussen 700 en 800 euro en soms lopend tot 900 euro per maand) en 

koopwoningen tot €250.000 voor middeninkomens zijn zo’n alternatief. Het aanbod (landelijk 

geraamd op zo’n 5% van de totale woningvoorraad) is echter aanzienlijk lager dan de oplopende 

vraag. De recente aandacht voor dit ontbrekende woonproduct, de opkomst van nieuwe partijen die 

in dit ‘gat van de markt springen’, de ontwikkeling van nieuwe woonproducten en alternatieve 

huurcontracten alsmede specifieke prijsafspraken tussen gemeenten en marktpartijen 

rechtvaardigen de verwachting dat het aanbod zal toenemen in de loop der tijden. Ook in Stichtse 

Vecht kan hierop ingespeeld worden.  
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4.6  Verkoopbeleid strategisch blijven inzetten 

Verkoop van (maatschappelijk) vastgoed kan zowel door de gemeente als door 

woningcorporaties strategisch worden ingezet.  

 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Stichtse Vecht per situatie afgewogen onder welke 

financiële, ruimtelijke en/of programmatische voorwaarden overgegaan wordt tot verkoop van 

maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed. Zo is een praktijk van maatwerk ontstaan. Uit de 

consultaties kan worden opgemaakt dat maatwerk het beste aansluit bij contextspecifieke opgaven 

en zo ook ruimte biedt voor het openbaar bestuur om tot nadere afwegingen te komen. De voorkeur 

wordt gegeven aan maatwerk boven regulier verkoopbeleid.  

 

Corporaties beschikken, zoals eerder aangegeven, over een voorraad die niet goed aansluit bij de 

(toekomstige) vraag naar sociale huurwoningen. De voorraad kent relatief grote woningen, terwijl er 

juist vraag is naar en ontstaat vanuit eenpersoonshuishoudens en gezinnen zonder kinderen. 

Tegelijkertijd is geconstateerd dat er een sterke behoefte bestaat aan sociale koopwoningen (onder 

de 200.000 euro). Een voor de hand liggende oplossing is de ‘sociale’ verkoop van grote 

eengezinswoningen door corporaties. Dat schept enerzijds financiële armslag voor corporaties om 

passende nieuwbouw te plegen in de sociale sector en komt anderzijds tegemoet aan de sterke vraag 

naar sociale koop. Bovendien biedt het een betaalbaar alternatief in de verkoop aan scheefwonende 

huishoudens. 

 

4.7  Wonen kan dienend zijn aan andere maatschappelijke opgaven 

De bijzonder kwaliteiten en daardoor grote woningmarktpotentie van de gemeente Stichtse 

Vecht geeft aanleiding om het woonbeleid in te zetten ten behoeve van aangrenzende 

maatschappelijke opgaven. 

 

Met het actualiseren van de Woonvisie, waarvoor onderhavige woningmarktanalyse de opmaat is, 

heeft het gemeentebestuur de gelegenheid om het woonbeleid op uiteenlopende wijze aan te laten 

sluiten op de maatschappelijke opgaven. Zo kan het woonbeleid vooral kwantitatief benaderd 

worden. Dat wil zeggen: zorgen dat het planaanbod kwantitatief aansluit op de geraamde 

woonbehoefte. Dit is, zoals eerder gesteld, vrijwel al het geval. Voorwaarde is dan wel dat de zachte 

plancapaciteit in de loop der jaren verandert in concrete realisatie. Het gemeentebestuur kan het 

woonbeleid ook kwalitatief benaderen. Dat wil zeggen dat naast voldoende woningen ook sprake is 

van een goede match tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling. Zoals eveneens gesteld, 

staan partijen de komende jaren dan wel voor een behoorlijke transitieopgave, niet in de laatste 

plaats in de sociale woningvoorraad. Tot slot kan het woonbeleid ook breder ingezet worden, door 

aan te sluiten bij verschillende maatschappelijke opgaven.  

 

Via het woonbeleid kan een stimulans gegeven worden aan herbestemming van leegstaand 

vastgoed, niet in de laatste plaats structureel leegstaande kantoren. Enkele gemeenten in Nederland, 

zoals Nieuwegein, hebben dit al als onderdeel van het gemeentelijk beleid gemaakt. In het kader van 

de aanvullende huisvestingsvraag van Vergunninghouders starten ook recentelijk andere gemeenten 

met het stimuleren van herbestemming.  

Via het woonbeleid kunnen impulsen gegeven worden aan de leefbaarheid en het in stand houden 

van het voorzieningenniveau in kernen.  

Via wonen met welzijn en zorg kan antwoord gegeven worden op de toenemende vraag naar 

begeleid wonen voor dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang, jongeren uit de residentiële 

jeugdzorg, dementerende thuiswonenden en andere doelgroepen.  
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Afgaande op de consultatiegesprekken en de workshop wordt het gemeentebestuur voorgesteld om 

de actualisatie van het woonbeleid niet te beperken tot het bieden van voorwaarden voor voldoende 

en passende woningen, maar per kern tot een uitwerking te komen waarmee ook andere 

maatschappelijke opgaven ondersteund worden.  
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5. Bijlage (al dan niet kabinet) 
 

Bijlage 5.1 | Verdeling huishoudens naar huishoudenssamenstelling per kern (bron: CBS Statline)   

 

Eenpersoons-
huishoudens 

Meerpersoons-
huishouden 
zonder kinderen 

Huishoudens met 
kinderen 

Stichtse Vecht 31% 30% 39% 

Maarssen 33% 32% 35% 

Maarssenbroek 28% 30% 42% 

Oud-Zuilen 20% 32% 47% 

Plassengebied 35% 31% 34% 

Breukelen 36% 27% 36% 

Plassengebied Breukelen 40% 35% 25% 

W. van het Amsterdam-Rijnkanaal 23% 33% 44% 

Kockengen 29% 30% 41% 

Loenen 32% 31% 37% 

Oud-Over en Mijnden 26% 33% 41% 

Nigtevecht 29% 32% 39% 

 

 

Bijlage 5.2 | Verdeling huishoudens naar leeftijd per kern (bron: CBS Statline)   

 

tot 15 
 

15 tot 25 
 

25 tot 45 
 

45 tot 65 
 

65 jaar en 
ouder 

Stichtse Vecht 18% 11% 23% 31% 17% 

Maarssen 16% 10% 20% 30% 24% 

Maarssenbroek 17% 12% 27% 31% 13% 

Oud-Zuilen 24% 8% 32% 27% 8% 

Plassengebied 15% 11% 20% 36% 18% 

Breukelen 18% 11% 21% 29% 20% 

Plassengebied Breukelen 12% 7% 22% 42% 18% 

W. van het Amsterdam-Rijnkanaal 22% 13% 20% 29% 15% 

Kockengen 19% 12% 22% 30% 17% 

Loenen 19% 10% 19% 31% 21% 

Oud-Over en Mijnden 20% 11% 19% 32% 18% 

Nigtevecht 20% 10% 19% 33% 18% 

 

 

Bijlage 5.3 | Prognose bevolking en huishoudens gemeente Stichtse Vecht 2015-2025  (Bron: AbF 

Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Bevolking 63.936 64.454 64.932 

Huishoudens 27.771 28.959 29.379 
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Bijlage 5.4 | Prognose huishoudens naar leeftijd gemeente Stichtse Vecht 2015-2025  (Bron: AbF 

Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Huishoudens <30 jaar 2.013 2.601 2.601 

Huishoudens 30-44 jaar 6.406 6.090 6.166 

Huishoudens 45-64 jaar 11.552 11.269 10.614 

Huishoudens 65-74 jaar 4.458 5.090 5.010 

Huishoudens 75 jaar en ouder 3.342 3.909 4.988 

Totaal 27.771 28.959 29.379 

 

 

Bijlage 5.5 | Prognose huishoudens naar huishoudenssamenstelling gemeente Stichtse Vecht 2015-

2025  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Alleenstaand 8.695 9.614 9.784 

Paar zonder kind 8.432 8.816 9.203 

Gezin met kinderen 10.644 10.529 10.392 

Totaal 27.771 28.959 29.379 

 

 

Bijlage 5.6 | Prognose woonbehoefte gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar eigendom en 

woningtype  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

Huur  9.354 9.676 9.679 

Huur eengezinswoningen 5.285 5.317 5.115 

Huur Meergezinswoningen  4.069 4.359 4.564 

Koop  16.756 17.016 17.442 

Koop Eengezinswoningen  14.897 14.972 15.181 

Koop Meergezinswoningen  1.859 2.044 2.261 

Bewoonde andere ruimte (BAR)  1.302 1.604 1.486 

Totaal (excl. BAR) 26.110 26.692 27.121 
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Bijlage 5.7 | Prognose woonbehoefte gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar kern en eigendom  

(Bron: AbF Socrates 2014) 

 Huur Koop 

 2015 2020 2025 2015 2020 2025 

Breukelen 1.407 1.445 1.495 1.790 1.746 1.793 

Kockengen 409 446 449 715 727 700 

Loenen 743 757 776 862 805 805 

Maarssen 405 418 360 1.328 1.365 1.349 

Maarssenbroek 3.161 3.171 3.271 5.840 5.914 6.253 

Nieuwe ter Aa 47 50 60 119 123 130 

Nieuwersluis 41 44 48 85 87 92 

Nigtevecht 220 194 171 339 379 394 

Oud Zuilen 183 188 214 721 735 728 

Tienhoven 34 32 26 132 136 148 

Vreeland 214 186 171 428 442 466 

Overig 2.490 2.745 2.638 4.397 4.557 4.584 

Totaal 9.354 9.676 9.679 16.756 17.016 17.442 

 

 

 

Bijlage 5.8 | Prognose woonbehoefte huursector gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar 

prijssegment  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

 Huur <361 euro 1.066 774 738 

 Huur 361-460 euro 1.593 1.362 1.420 

 Huur 460-554 euro 2.737 2.600 2.577 

 Huur 554-652 euro 1.905 2.578 2.505 

 Huur 652-800 euro 1.223 1.316 1.412 

 Huur >800 euro 830 1.046 1.027 

Totaal 9.354 9.676 9.679 

 

 

 

Bijlage 5.9 | Prognose woonbehoefte koopsector gemeente Stichtse Vecht 2015-2025 naar 

prijssegment  (Bron: AbF Socrates 2014) 

 2015 2020 2025 

 Koop <168.000  417 548 659 

 Koop 168-200.000  1.646 1.782 1.907 

 Koop 200-250.000  4.385 4.396 4.404 

 Koop 250-320.000  3.309 3.312 3.327 

 Koop 320-430.000  3.453 3.454 3.531 

 Koop >430.000  3.546 3.524 3.614 

Totaal 16.756 17.016 17.442 

 

  


