
Toelichting  
Parkeerbalans en parkeeronderzoek gebied Winkelcentrum 
Bisonspoor  
 
In deze notitie wordt een uitleg gegeven over het begrip Parkeerbalans en op welke manier gemeente 
Stichtse Vecht en Winter Trust BV hier invulling aan hebben gegeven. Dit naar aanleiding van zorgen 
van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de parkeermogelijkheden in het 
ontwikkelgebied Bisonspoor.   
 
Parkeerbalans  
De parkeerbalans bestaat uit de verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod in een 
gebied. Voor het winkelcentrumgebied Bisonspoor is een parkeerbalans opgesteld. Elke nieuwe 
ontwikkeling hoort te voldoen aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in het GVVP, bijlage 
B parkeernormen. In de regels van het bestemmingsplan is hiervoor expliciet een regel opgenomen 
(artikel 7). In het GVVP wordt aangegeven dat wanneer er binnen een bouwplan meerdere 
gebruiksfuncties voorkomen, zoals wonen, winkelen en werken, een parkeerbalans moet worden 
opgesteld om te bepalen of met de toekomstige uitbreiding van het gebied aan de parkeernorm kan 
worden voldaan.  
 
Verschillende gebruikers, dezelfde parkeervoorzieningen 
Een voorwaarde is wel dat de verschillende gebruikers van dezelfde parkeervoorzieningen gebruik 
kunnen maken. Voor het opstellen van de parkeerbalans worden de parkeernormen en de 
aanwezigheidspercentages toegepast. Bij de functies wonen, werken en winkelen kan er sprake zijn 
van een verschillend patroon van tijden waarop kantoorpersoneel of bewoners de parkeerplek 
gebruiken. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral in de avond na het werk en 's nachts 
groot. Overdag ligt de aanwezigheid lager, omdat onder meer een groot deel van de bewoners met de 
auto naar het werk gaat. Dit biedt weer mogelijkheden om kantoorpersoneel deze ruimte te laten 
benutten. Zo vindt dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaats. Hierdoor kan het zijn dat een deel van 
het parkeren voor het appartementencomplex of voor kantoorpersoneel en winkelend publiek 
afgewenteld kan worden op de nieuwe parkeergarage van BISON Shopping Center.  
 
Omgevingsvergunning 
Bij de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt op basis van de 
parkeerbalans vastgesteld of de nieuwe parkeergarage voldoende ruimte biedt. De overige 
noodzakelijke parkeerplaatsen dienen op eigen terrein gerealiseerd te worden, bijvoorbeeld op de P2 
locatie.  
 
Parkeerbalans en onderzoek in opdracht van Winter Trust BV 
Winter Trust BV heeft in mei 2017 een parkeeronderzoek laten uitvoeren door mobiliteitsadviesbureau 
Goudappel Coffeng. Het rapport is in te zien onder Plannen en onderzoek op www.Bisonspoor2020.nl.  
Om de effecten op de huidige parkeersituatie te bepalen is naast de parkeerbalans tevens de huidige 
parkeersituatie in beeld gebracht. Hiervoor is op de openbare parkeerplaatsen rondom het 
winkelcentrum tevens een parkeertelling uitgevoerd 
 
Onderzoeksgebied mei 2017  
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied opgenomen. Het in blauw aangegeven gebied is 
het gehele onderzoeksgebied “Bisonspoor”. Ten behoeve van de parkeervraag van het 
“winkelcentrum” wordt enkel naar het rode gebied gekeken. Binnen dit parkeeronderzoek zijn 
alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen opgenomen. Dit betekent dat de parkeerplaatsen op 
eigen terrein bij de woningen (gereserveerd met bijvoorbeeld een parkeerbeugel) of de 
parkeerplaatsen bij het Marcsgebouw, niet zijn meegenomen. 
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Figuur: Onderzoeksgebied 
parkeeronderzoek (blauw = geheel 
Bisonspoor, rood = winkelcentrum) 
 

 
Parkeeronderzoek gemeente Stichtse Vecht 
De parkeerbalans is theoretisch kloppend en past in de wijze waarop de gemeente een 
omgevingsvergunning beoordeelt, alvorens deze toe te kennen. De praktijk leert ons dat het 
weerbarstiger is. Ook de zorgen uit de omgeving geven dit signaal af. Om die reden gaat de 
gemeente  een parkeeronderzoek (kentekenonderzoek) uitvoeren dat inzicht moet geven in het 
gebruik van parkeerplekken in de praktijk. We onderzoeken het gebruik van parkeerplekken in 
Bisonspoor maar ook in de aangrenzende wijken en kijken daarbij welke gebruikers, waar parkeren.  
 
De onderzoeksvraag luidt als volgt:  
Welke groepen (forensen, bewoners, bezoekers, personeel winkelcentrum) veroorzaken de 
parkeerdruk en welke oplossingen zijn er mogelijk om de parkeerdruk te beperken. 
Hierbij is het gebied gelegen binnen de blauwe lijn het onderzoeksgebied. 
 

 


