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Edelhoogachtbare Vrouwe, Heer,

Namens de gemeenteraad van Alkmaar (hierna: de raad), dien ik hierbij als advocaat-gemachtigde
een zienswijze in met betrekking tot het verslag van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
(hierna: StAB) van 23 juli 2OI8.

Het verslag van de StAB heeft betrekking op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
'Noordwest Ziekenhuis Alkmaar'van 14 december 2017 {hierna: het bestemmingsplan), waarmee de
(ver)nieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar (hierna: NWZ) mogelijk wordt gemaakt. Het
verslag geeft de raad aanleiding een aantalonderwerpen nader toe te lichten.

1. Schetsontwerp

Op pagina 3, 18 en 19 van het verslag van de SIAB geeft de SIAB aan dat het meest recente
schetsontwerp voor het ziekenhuis niet bij de besluitvorming is betrokken. Dit schetsontwerp neemt
naar het oordeel van de StAB minder ruimte van de Westerhout in beslag dan het bestemmingsplan
toestaat.

Zienswiize raad

Het is juist dat het meest recente schetsontwerp niet bij de vaststelling van het bestemmingsplan is

betrokken. Dit schetsontwerp is na de vaststelling van het bestemmingsplan uitgewerkt door een
architect. Ook dit is slechts een schetsontwerp. Het ontwerp wordt nog nader ontwikkeld.

De raad heeft beleidsvrijheid bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bepaalt de mate van
gedetailleerdheid van een bestemmingsplan.l De wijze van uitvoering van een bestemmingsplan,

zoals de specifieke inrichting van gronden binnen het plangebied, is een uitvoeringsaspect dat in een
bestemmingsplanprocedure niet aan de orde komt. De Afdeling heeft in een uitspraak van 9 mei
2417 en 8 maart 20L7 hieromtrent het volgende overwogen:

1 ABRS, 9 september 2015, ECLt:NL:RVS:2015:2814.
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'De voorzieningenrechter overweegt dot, zools ook onder 17.1. is vermeld, in het koder von

een bestemmingsplanprocedure ter beoordeling staot of het plan strekt ten behoeve von een

goede ruimtelijke ordening en niet in strijd is met het recht. De wijze von uitvoering van het
bestemmingsplan - biivoorbeeld de specifíeke inrichting von gronden binnen het plongebied,

of de wijze wodrop binnen de bouwvlokken wordt gebouwd - kon in een

bestemmingsplonprocedure níet aon de orde komen. Nu de eventuele verwisseling van kovel
76 en 17 en de werkzaomheden die op deze kavel worden uitgevoerd, uitvoeringsospecten
betreffen, kan de voorzieningenrechter hierop in het kader von deze procedure niet ingoon.

Het betoog foolt.'2

'77.3. De Afdelinq stelt voorop dat ortikel 3, lid 3.7, von de planregels er niet oon in de weg

stoot dot de desbetreffende gronden worden ingericht als hoogstomboomgoord. Voorts

wordt overwogen dat de daadwerkelijke inrichting von de gronden woarodn de bestemming
"Groen" is toegekend een uitvoeringsaspect betreft dat in de onderhavige procedure niet aan
de orde kon komen.'3

lndien ten behoeve van de (ver)nieuwbouw bomen gekapt moeten worden, dan moet op grond van
de Bomenverordening Alkmaar 2Ot7 de noodzaak daarvan worden aangetoond. Ook dient de

noodzaak te worden aangetoond voor het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherm ing.

Op grond van het bovenstaande heeft de raad het bestemmingsplan in redelijkheid kunnen
vaststellen.

2. Bestemming'Gemengd'

De SIAB geeft in haar verslag aan dat voor de gronden met de bestemming 'Gemengd' geen

parkeervraag is berekend. Het toegelaten gebruik van de gebouwen Westerlicht en Cadettenschool
zou een extra aanloop van bezoekers met zich mee kunnen brengen. De SIAB stelt vast dat voor de

berekening van de parkeervraag niet is uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het
bestem m ingspla n.a

Zienswiize raad

Op grond van het bestemmingsplan mogen de gronden met de bestemming 'Gemengd' gebruikt

worden voor maatschappelijke voorzieningen, medisch-gerelateerde díenstverlening en

dienstverlening. ln artikel 3.4 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheíd opgenomen op
grond waarvan het college medewerking kan verlenen aan de realisatie van onder andere
(zorg)woningen, horeca bed ríjven en een hotel.

2 ABRS, 9 meí 2077, ECLI:NL:RVS:20t7 :727L.
3 ABRS, 8 maart 2017, ECL|:NL:RVS:2017:600.
a Verslag SIAB, p. 5,52,60.
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De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het geval de ziekenhuisfunctíes in de toekomst kleiner
worden. Op dat moment kunnen ruímtes vrijgespeeld worden. De meest logische ruimtes om af te
stoten zijn de Cadettenschool en/of Westerlicht. lndien de ziekenhuisfuncties afnemen ontstaat er
ruimte binnen de huidige parkeerbalans die gebruikt kan worden voor de nieuwe functies. Eventuele
aanvullende parkeerplaatsen worden op het eigen terrein opgelost. Planologisch is in mogelijkheden
voor extra parkeerplaatsen, al dan niet met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid, voorzien.

Naar aanleiding van het verslag van de SIAB is inzichtelUk gemaakt wat planologisch maximaal
mogelijk is binnen de bestemming 'Gemengd' en of de uitgangspunten zoals deze bij de vaststelling
zijn toegepast juist zijn. Deze notitie treft u bijgaand aan als bijlage 1. Daaruít blijkt dat binnen de
bestemming 'Gemengd' een maximale invulling van l-2.300 m2 aan dienstverlening mogelijk is. Dit
leidt tot een toename van de parkeervraag met 197 parkeerplaatsen bij de minimale norm en 259
parkeerplaatsen bij de maximale norm.

ln de notitie is berekend dat het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om bij recht j..55j_

parkeerplaatsen te realiseren. Zowel bij toepassing van de minimale norm voor dienstverlening
(1.250 + I97 = 1".447 parkeerplaatsen) als bij toepassing van de maximale norm voor dienstverlening
(1.250 + 259 = 1.509 parkeerplaatsen) kan de extra parkeervraag binnen het bestemmingsplan
worden opgelost.

Daarnaast is de maximale invulling bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid bepaald. Daarbij is de
extra parkeervraag voor de toegestane functies binnen de wijzigingsbevoegdheid beoordeeld.
Daaruit blijkt dat de parkeervraag voor een aantal functies, waaronder (zorg)woningen, een lagere
parkeerbehoefte heeft dan de bij recht toegestane functie van dienstverlening. Een hogere
parkeerbehoefte ontstaat bij functies zoals een sauna, restaurant of evenementenhal. Bij j.OO%

invulling van Westerlicht en de Cadettenschool met een sauna of een restaurant ontstaat een
parkeerbehoefte die binnen het plangebied opgelost kan worden. Alleen bij een invulling als
evenementenhal, wat overigens niet voor de hand ligt vanwege de monumentale status van beide
panden, ls toepassing van de afwijkingsbevoegdheid nodig om meer gestapelde
parkeervoorzieningen te realiseren.

Uit jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat een wijzigingsbevoegdheid niet mag worden opgenomen
in het bestemmingsplan als vaststaat dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat
geen toepassing kan worden gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid, omdat niet aan de
parkeernormen kan worden voldaan. De raad verwijst hieromtrent naar een uitspraak van de
Afdeling van 2'J- januari 2AL5, waarin het volgende is overwogen:

'6.L. De road stelt dat het wijzigingsplan zal moeten voldoen aon de porkeernormen en dat de
proiectontwikkeloor een vrije inrichtingskeuze von het ptangebied heeft. De rood stett dat in
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ieder gevol een invulling vsn het plon mogelijk is woorbíj aon de parkeernormen wordt
voldaon. (...)

6.2. lngevolge ortikel 22, lid 22.3, oonhef en onder f, van de planregels kon uitsluitend
toepassing worden gegeven oon de wijzigingsbevoegdheid indien porkeren zal ploatsvinden
conform de Noto porkeernormen, zools opgenomen in bijloge 2 en votledig zal worden
opgelost binnen het wijzigingsgebied.

6.3. Gelet op de toelichting van de raad en Vergeer projectontwikketing ter zitting, ziet de
Afdeling in hetgeen is oongevoerd geen oanteiding voor het oordeel dat de rood zich niet in
redeliikheid op het standpunt heeft kunnen stellen dot een invulling van de
wiizigingsbevoegdheid mogelijk is woarbij oan de porkeernormen wordt voldoon. De Afdeling
ziet doarom geen oanleiding voor het oordeel dot de road op voorhand in redetijkheid had
moeten inzien dot geen toepossing kon worden gegeven oan de wijzigingsbevoegdheid
omdot niet oan de parkeernormen kon worden voldoan.,s

ln een uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 ging het eveneens om de vaststelling van een
bestemmingsplan waarin een wijzigingsbevoegdheid was opgenomen. De Afdeling overwoog ten
aanzien van de wijzigingsbevoegdheid als volgt:

'6.6. Voor de tweede fase kan de wijzigingsbevoegdheid in ortikel 12, tid 12.L, onder o, van de
planregels worden oongewend. De opnome von een wijzigingsbevoegdheid in een
bestemmingsplon houdt in dot het eventuele gebruik doorvan in beginsel in overeenstemming
met een goede ruimtelijke ordening moet worden geacht. Om die reden dient bij de
vaststelling von de wiizigingsbevoegdheid te worden onderzocht of bíj de toepassing hiervan
sproke is von een aanvoordbore planologische situatie. In deze situatie brengt dit met zich dot
het mogeliik moet ziin om in voldoende parkeerplootsen te kunnen voorzien op het moment
dat von de wiizigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Het is derhalve niet nodig dot deze
porkeerplaatsen al worden voorzien op het moment dat de eerste fose von het
woningbouwproiect oonvangt. Artikei L2, lid 1-2.2, onder h, von de plonregels verpticht er toe
dot indien gebruik wordt gemookt van de wijzigingsbevoegdheid het oontal parkeerplootsen
dient te voldoen oon de geldende porkeernoto.

De rood heeft toegelicht dot in totodl voor de tweede fose 19 porkeerplaatsen nodig zijn
uitgoonde von de parkeernorm zoals die gold ten t|de von de voststelling von het pton. Dit is
door [appellant] en onderen niet bestreden. ln de eerste fose worden negen porkeerplootsen
meer gereoliseerd don nodig om aon de porkeernorm te voldoen. De raad heeft onbestreden
gesteld dat de tien extro parkeerploatsen kunnen worden voorzien ter plootse von de
gymzoal. Hiermee heeft de road inzichtelijk gemookt dot oon de parkeernorm kon worden

' ABRS, 21 januari 2015, ECL|:NL:RVS:2015:101
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voldaon. De rood heeft zich derholve in redetijkheid op het stondpunt kunnen stellen dot een
invulling van de wijzigingsbevoegdheid mogelijk is woorbij sprake is von een oanvoordbare
p I o n ol og ische s ituotie.'6

Ook uit deze uitspraak blijkt dat het bij de vaststelling van een bestemmíngsplan in beginsel mogelijk
moet ziin om in voldoende parkeerplaatsen te voorzien op het moment dat van de
wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. De parkeerplaatsen hoeven niet al bij de vaststelling
van het bestemmingsplan te zijn voorzien.

Op grond van bovenstaande berekeningen van de parkeerbehoefte en de mogelijkheid om
voldoende parkeervoorzieningen op het terrein te realiseren is de raad van oordeel dat ten tijde van
de vaststelling van het bestemmingsplan (inclusief de wijzigingsbevoegdheid) sprake was van een
aanvaardbare planologische situatie en dat de parkeervraag níet is onderschat. De raad heeft de
wijzigingsbevoegdheid in redelijkheid ku nnen vaststellen.

3. Parkeerdruk

De StAB is van oordeel dat de parkeerdruk zowel bíj variant l- en varianï 2 zal verslechteren en
problematisch zal worden (dat wil zeggen: boven 8O%).7

Zienswiize raad

De parkeeroplossingen in variant 1en variant 2 voorkomen een verdere belasting van de
parkeerdruk in de omliggende straten van NWZ. De bestaande beschikbare parkeerplaatsen ten
behoeve van het personeel worden herverdeeld, zodat die parkeerplaatsen vrijkomen voor
bezoekers. De parkeerplaatsen voor personeel worden toegekend in straten waar de
parkeerbezetting lager is dan 60% en in de Singelgarage. De parkeerdruk in straten met een hoge
parkeerbezetting wordt daardoor ontzien. Er zijn tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in totaal 299
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in straten met een parkeerbezetting van maximaal 60% en in de
Singelgarage. Om in alle woonstraten onder een bezettingsgraad van 80% te blijven zijn er 186
parkeerplaatsen beschikbaar. Voor een nadere toelichting verwijst de raad naar bijgaande notitie
(bijlage 2).

De genoemde extra 1-50 parkeerplaatsen bij variant 1 en de 52 parkeerplaatsen bíj variant 2 kunnen
zodoende zonder de parkeerdruk te verhogen gerealiseerd worden in omliggende straten en in de
Singelgarage. De raad deelt het oordeel van de SIAB niet dat de parkeerdruk in de omliggende
straten van NWZ hierdoor problematischer wordt. De parkeeroplossingen zoals vastgelegd in de
varianten 'J- en2 voorkomen juist die extra parkeerdruk in omliggende straten.

6 ABRs, 8 juni 2016,
7 Verslag SIAB, p. 5,

ECLI ;NL: RVS:2016:1604.

56,57.
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Anders dan de StAB is de raad van oordeel dat met de gekozen oplossingen de parkeerdruk in de

omliggende straten niet verslechtert.

4. Loopafstanden

De StAB geeft in haar verslag aan dat een deel van de parkeerders bij variant L een loopafstand moet

overbruggen die volgens de Parkeernormennota niet aan de richtlijn voldoet.s

Zienswiize raad

ln de Parkeernormennota is voor parkeren ten behoeve van zorgvoorzieningen een maximale

loopafstand van 150 meter vastgelegd. Voor werkgelegenheid is deze afstand 800 meter.

ln een eerdere fase van de planvorming heeft de raad tijdelijke parkeervoorzieningen voor bezoekers

voorzien in het openbaargebied binnen de 150 meter loopafstand van het ziekenhuis. Dit zou echter

betekenen dat er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd moeten worden in bestaand openbaar groen.

Om aantasting van het openbaar groen voor tijdelijk parkeren te voorkomen is naar een oplossing

gezocht die gebruik maakt van de reeds aanwezige parkeervoorzieningen. Dit heeft geleid tot de

parkeeroplossingen variant 1 en variant 2 zoals opgenomen in de toelichting bij het

bestemm ingspla n.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de raad afgezien van het aanleggen van tijdelijke
parkeervoorzieningen in het openbaar groen en gekozen voor het benutten van de reeds aanwezige

voorzieningen. De loopafstand voor bezoekers is weergegeven in onderstaande tabel. Hierin is

zichtbaar gemaakt hoeveel bezoekers meer dan 150 meter moeten lopen. ln variant L betreft het

134 bezoekers en in variant 2136 bezoekers die een afstand moeten overbruggen tussen de L50 en

400 meter. Ter vergelijking is ook de loopafstand bepaald indien wordt uitgegaan van de minimale

parkeernorm. ln dat geval moeten 67 bezoekers een afstand van maximaal400 meter overbruggen.
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De keuze van de gemeenteraad om het parkeren binnen de bestaande voorzieningen op te lossen
leidt tot maximaal L36 bezoekers die tussen de 150 en 400 meter moeten lopen. Voor dit aantal
wordt een uitzondering op het beleid acceptabel geacht. ln de eindsituatíe kunnen alle bezoekers
binnen een loopafstand van 150 meter parkeren.

De gekozen parkeeroplossing voor het personeel voorziet grotendeels in een maximale loopafstand
van 800 meter. ln de tijdelijke situatie moeten bij variant 1 95 werknemers parkeren bij het
transferium en bij varianL2 zijn dit er 75.e Het transferium ligt níet binnen een loopafstand van g00

meter. Er komen voorzieningen (zoals leenfietsen en fietskluizen) bij het transferium om de afstand
naar het ziekenhuis te overbruggen. ln de eindsituatie parkeert het personeel volledig binnen een
loopafstand van 800 meter. ln overleg met het ziekenhuis wordt de situatie waarbij een deel van het
personeel op een grotere afstand dan 800 meter moet parkeren voor de tijdelijke situatie acceptabel
geacht.

De hierboven beschreven, tijdelijke parkeeroplossing wordt op termijn vervangen door een
permanente parkeeroplossing. Voorvariant l wordt de permanente parkeeroplossing na circa 3 jaar
gerealiseerd en voor variant 2 na circa 17 jaar. De locatie van de labotheek (249 parkeerplaatsen) en
de bestaande vergunningen in de openbare ruimte en in de Singelgarage (140 parkeerplaatsen)
blijven ook in de eindsituatie behouden. Er ontstaat dan een situatie waarbij op het ziekenhuisterrein
861 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Op deze wijze worden 250 extra parkeerplaatsen gecreëerd ten
opzichte van de huidige situatie. ln de eindsítuatíe parkeren alle bezoekers binnen een loopafstand
van 150 meter en alle werknemers binnen een loopastand van maximaal 800 meter.

Strikte naleving van de afstanden in de Parkeernormennota zou gevolgen hebben die tijdens de
(ver)nieuwbouw onevenredig zijn in verhouding tot de met de Parkeernormennota te dienen doelen.
Nu is gekozen voor het behoud van openbaar groen en de langere loopafstanden van tijdelijke aard
zíjn, is de raad van oordeel dat in deze situatie in redelijkheid mag worden afgeweken van het
beleid.

Wellicht ten overvloede merkt de raad op dat naleving van de loopafstanden geen rechtstreeks
belang is van appellanten.lo

5. Waterhuishouding

De SIAB stelt vast dat in dit stadium geen onderzoek is verricht naar de gevolgen van de
ondergrondse pa rkeerga rage voo r de waterh uishouding.ll

3 Toelichting bij het bestemmingsplan, p. 75.
1c Artikel 8:69a Awb
11 Verslag SIAB, p. 7.
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Zíenswiize raad

Ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage is bij de voorbereíding van het bestemmingsplan
hydrologisch onderzoek gedaan. De voorgenomen bouw van een (deels) ondergrondse
parkeergarage heeft effect op de grondwaterstand. ln het hydrologisch onderzoek wordt in paragraaf
5 aanbevolen om de effecten door een grondwatermodel inzichtelijk te maken voorafgaand aan de
werkzaamheden.12

Voorts is in de artikelen 6.3.1 en 6.3.2 van het bestemmingsplan geborgd dat een ondergrondse
parkeergarage uitsluitend gerealiseerd mag worden indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt
van de waterhuishoudíng.

Het hydrologisch onderzoek zoals bij het bestemmingsplan is gevoegd voorziet ín voldoende inzicht
in de bodemopbouw en eventuele gevolgen voor de waterhuishouding. Gelet hierop heeft de raad in
redelijkheid de afw'rjkíngsbevoegdheid voor het realiseren van een parkeergarage vast kunnen
stellen.

6. Compensatiegroen

Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' zijn drie zones aangeduid met de gebiedsaanduiding
'Overige zone - voorwaardelijke verplichting.' De StAB geeft in haar verslag aan dat de
gebiedsaanduiding 'Overige zone voorwaardelijke verplichting 3' de gronden met
gebiedsaanduiding 'Overige zone voorwaardelijke verplichting 2' en 'Overige zone
voorwaa rdelijke verplichting - 4' ove rla pt.13

Zienswiize raad

Het klopt dat de zone met gebiedsaanduiding 'Overige zone - voorwaardelijke verplichting - 3', de
twee andere zones overlapt. Dit doet niets af aan het feit dat al het groen in de Westerhout dat
wordt gekapt ten behoeve van het ziekenhuis moet worden gecompenseerd zoals vastgelegd in de
artikelen 1.2.1.,72.2,12.3 en van het bestemmingsplan.

ln artikel 'J.2.1' en I2.2 van het bestemmingsplan is vastgelegd dat nadat ten minste 1.500 m2

parkachtig groen is gecompenseerd binnen het gebied met de aanduiding'Overige zone
voorwaardelijke verplichting - 1-', compensatíe plaatsvindt in de verhouding 1.:L tot een maximum
verplichting van 3.000 m2 aaneengesloten parkachtig groen binnen de gronden met de aanduiding
'Overige zone - voorwaardelijke verplichting - 2'.

ln artikel 12.3 van het bestemmingsplan is vastgelegd dat gelijktijdig of nadat ten minste 3.000 m2

parkachtig groen is gecompenseerd binnen het gebied met de aanduiding 'Overige zone -

voorwaardelijke verplichting - 2', compensatie plaatsvindt in de verhouding 1:1 tot een maximum

12 Ontwateringsberekening demping watergang Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, 18 oktober 2017.
13 Verslag StAB, p. 19.
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verplíchting van 600 m2 aaneengesloten parkachtig groen binnen de gronden met de aanduiding
'Overige zone - voorwaardelijke verplichting - 3'.

Artikel 12.4van het bestemmingsplan regelt dat binnen de gronden met de aanduiding 'Overige zone
- voorwaardelijke verplichting - 4' een recreatieve verbinding met een minimale breedte van 15
meter wordt gerealiseerd waarvan minimaal 80% onverhard is. ln totaal moet al het groen dat wordt
gebruikt van de Westerhout op grond van de planregels in de verhouding l-:j. worden
gecompenseerd. Dat de verschillende zones elkaar overlappen doet hier niets aan af.

Met de regeling voor L:1 compensatie is voldoende geborgd dat al het groen wordt gecompenseerd.

7. Dubbelbestemming'Waarde - Cultuurhistorie'
De StAB concludeert dat in paragraaf 6.1.!.4 van de toelichting bij het bestemmingsplan is vermeld
dat een dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is opgenomen. Deze dubbelbestemming
ontbreekt in de planregeling.la

Zienswiize raad

Het is juist dat de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' in de planregeling ontbreekt. per

abuis is de dubbelbestemming omschreven in de toelichting bij het bestemmingsplan.

Het doel van het aanwijzingsbesluit van 3 maart2OIT is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied als
zwaarwegend belang bij toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied te borgen.ls De raad heeft er
bewust voor gekozen geen dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' op te nemen in het
bestemmingsplan, omdat de cultuurhistorische waarde van de Westerhout reeds onderdeel is van de
afweging tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Door de compacte bouw van het zíekenhuis ontstaan mogelijkheden om op andere delen van het
ziekenhuisterrein de structuur en de ruimtelijke kwaliteit van de Alkmaarderhout te versterken,
waardoor er op termijn sprake is van een betere ruimtelijke inpassing dan in de bestaande situatíe.
Het voorliggende plan past daarmee binnen de kaders van het aanwijzingsbesluit. Een

dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is daardoor overbodig geworden, nu voorafgaand aan
de vaststellíng van het bestemmingsplan is beoordeeld dat de ruimtelijke kwaliteit van het
Westerhoutkwa rtier be houden blijft.16

1a Verslag StAB, p, 30.
13 Toelichting bij het aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier, 3 maart 2011,, p. tO
15 ïoelichting bij het bestemmingsplan, paragraaf 2.L,Z.2,3.5.7, 3.5.g en 4.2.
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8. Ontsluitingsweg

De SIAB ís van oordeel dat de compensatielocatie niet doorsneden kan worden met een
ontsluitingsweg, nu de aanduiding 'Overige zone - weg - 2' of 'Overige zone - weg - 1' uitsluitend
aan de bestemmingen 'Groen' en 'Water' zijn toegekend en niet aan de compensatielocatie.lT

Zienswiize raad

De beoogde ontsluiting is voorzien op gronden met de bestemming 'Groen', 'Water' en
'Maatscha ppelijk'.

Binnen de bestemming 'Groen', kan een ontsluitingsweg worden gerealiseerd binnen de aanduiding
'overige zone - weg-L' en 'overige zone - weg-2' .

*. :: *.*È3s*l*rs:::: : :'sg qf r+*::
i ,. _-"-. .

* :.: i: i:* ! i:**:i:*,: ;a i : ïi S !,'*"** rS*: - - - - . -.- ,.---:-
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..,... - '. i .' :.. t ., :.,.4 : -; : . ,:, ::: : :: ., .,.

' : . ir': : ,' 
- ,-".':' .:

=i3l:r: 
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Ook binnen de bestemming 'Water',

aanduiding 'overige zone - weg-L'.

. ilr.!i'lF.1-:.*i61"Ê:;::-t:-:3:5 i: 5'-:.,.rnut,

kan een ontsluitingsweg worden gerealiseerd binnen de

+
+

17 Verslag SIAB, p. 36.
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Op grond van artikel 6.L, onder m, van het
'Maatschappelijk' aangewezen gronden bestemd
daarbij behorende ontsluitingswegen.

#&* iADVOCATEN

bestemmingsplan is vastgelegd dat de voor
zijn voor maatschappelijke voorzieningen met

De raad deelt de opvattíng van de StAB niet dat geen ontsluitingsweg mogelijk ís. Er kan binnen de
bestemmingen 'Maatschappelijk', 'Groen' en 'Water' een ontsluitingsweg gerealiseerd worden.

De raad veronderstelt dat appellant doelt op een ontsluitingsweg over het stuk grond met de
bestemming 'Maatschappelijk' waar ook de groencompensatie van maximaal 3.000 m2 is voorzien.
Dit gebied is in onderstaande afbeelding weergegeven.

!. i{.t!&.l :|:;.i!_..a::iii;ti_:;;

!,1!i.!i,t:,:jli:i.AL:!:-:tiÈiÈ5 !:i,l-..r:!i!:rr;:'i!.i.!!!3È.-ei,rr:ii,:*l
r,.j-: l13i

lndien appellant inderdaad dit voorogen heeft dan merkt de raad daarbijop dat het gebied waar de
groencompensatie is voorzien ca 4.500 m2 groot is. Dit gebied is voldoende ruim voor het realiseren
van zowel de groencompensatie als een ontsluitingsweg.

Conciusie

De raad verzoekt u deze zienswíjze te betrekken bij uw beoordeling.

De raad heeft het bestemmingsplan in redelijkheid kunnen vaststellen. De beroepen dienen
ongegrond te worden verklaard.

1L
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De raad is graag bereid deze zienswijze mondeling toe te lichten.

Hoogachte,nd,
ilí,

!

!-

Martijn Fleers
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Analyse rnaximale parkeerbehoefte gemengde bestemming

Aan;

Van:

CC:

Datum:

Project

Gemeente Alkmaar

Renee Nijdam en Ronald Dekker

29 augustus 201 I
Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

1. lnleiding

ln het kader van de beroepsprocedure van het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis,
Alkmaar heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (SIAB) advies uitgebracht
over onder andere het parkeeronderzoek. SIAB geeft aan dat er geen parkeervraag is
berekend voor de gronden met de bestemming "Gemengd". Ook is de extra
parkeerbehoefte die kan ontstaan ten gevolge van de wijzigingsbevoegdheid binnen de
bestemming "Gemengd" níet berekend.
Gevraagd is om extra inzicht te geven in de berekening of binnen de regels van het
bestemmingsplan voldoende parkeeraanbod te realiseren is om aan de totale
parkeervraag te voldoen.

Om hier antwoord op te geven, gaat deze notitie in op:
1. De maximale parkeervraag van de planologische mogehjkheden binnen de

bestemming Gemengd (artikel 3.1). Deze vraag is beantwoord in paragraaf 2.
2. De maximale parkeervraag van de planologische mogelijkheden binnen de

wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.4). Deze vraag is beantwoord in paragraaf 3.
3. Vervolgens wordt globaal ingegaan op hoe deze parkeerbehoefte binnen de

bestemmingsplanregels op het terrein ingevuld zou kunnen worden, waarbij het
parkeren binnen de maximale footprint blijft. Deze vraag ls beantwoord in
paragraaf 4.

Uitqanqspunten:
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de parkeernormen van de gemeente
Alkmaar uit de Parkeernormennota 2017-2027 (hierna parkeernormennota). Het
plangebled van het bestemmingsplan ligt binnen de schil.
De piekvraag van het ziekenhuis is op de werkdag overdag en middag volgens de
aanwezigheidspercentages van de Parkeernormennota. Voor een cumulatief efíect op de
parkeervraag is het zodoende van belang om functies te beoordelen met een maximale
(of zeer grote) parkeervraag die ook op deze momenten optreedt.
ook is in enkele gevallen gebruik gemaakt van de cRow publicatie 3'14 'Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie' wanneer de Parkeernormennota geen uitsluitsel gaf.

2. Berekening rnaximale parkeervraag binnen Gemengd

De bestemming Gemengd staat meerdere functies toe, te weten:
e maatschappelijkevoorzieningen:
. medisch-gerelateerdedienstverlening:

" dienstverlening:

onder maatschappelijke voorzieningen wordt in het bestemmingsplan (artikel 1.37)
verstaan:

"(para)medische. sociaal medische voorzieningen, sociaal-culturele,
je ugd/ki nde ro pv a ng e n v e rg e I ijkb a re m a atsch a p pe I ijke doe Ie i n de n, met i n be g ri p v a n
bijbehorend en aan de maatschappelijke doeleinden ondergeschikte detaithandet.
dienstverlening en horeca van categorie 3."

Dt\5
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Onder medisch-gerelateerde dienstverlening (artikel 1.39) wordt verstaan:

"het verrichten van activiteiten welke bestaan uit het al dan niet bedrijfsmatig verlenen
van diensten. met of zonder rechtstreeks contact ntet het publiek. op het gebied van de
uitvoering van medische zorg. medisch onderwijs en medisch ondenoek met daarbij
behorende laboratoria. onderzoeksruimten, bedrijfsruimten en ondersteunende
kantoorrttimten (al dan niet met baliefunctie) alsmede voor cyclotrons en
ra d i oth e ra pie b u n ke rs. "

Onder dienstverlening (artikel 1.25) wordt verstaan:
"commerciële activiteiten met een baliefunctie voor de verrichting van diensten aan of
ten gerieve van het publiek. niet zijnde detailhandel. Dienstverlening omvat zowel
pe rsoon I ijke al s z akel ij ke d ie n stve rle n in 9. "

ln de Parkeernormennota 2017-2027 zijn in bijlage 3 de parkeernormen voor auto's
opgenomen. Er zijn diverse functies in benoemd. Hieronder is in een tabel gezet welke
functies uit de Parkeernormennota mogelijk zijn binnen de bestemming "Gemengd".

Functie Eenheid Min. Max
Reliqieqebouw Per zitolaats 0.1 0.2
Apotheek Per 1 00 m2 bvo 2,5 3,0
Tandartsenoraktiik Per behandelkamer 1,7 2,2
H u isa rtsenoraktiik Per behandelkamer 2.2 2,7
Fvsiotherapiepraktiik Per behandelkamer 1,2 1,7
Consultatiebureau Per behandelkamer 1,3 1,8
Consultatiebureau voor ouderen Per behandelkamer 1,7 1,8
Gezondheidscentrum Per behandelkamer 1,6 2,1

Ziekenhuis
. Bezoekers klinische patiënten
. Bezoekers / patiënten voor

dagverpleging of
deeltijdbehandeling

r Medewerkers

Per 1 0 bedden
Per 1200
bezoekers/jaar

Per 10 formatie
plaatsen

2,5

1.0

2.5

5,0

1,0

2.5

Verpleeq- en verzorqinostehuis Per wooneenheid 0.5 0.7
Kinderdaqverbliif Per 100 m2 bvo 1.0 1,2
Commerciële dienstverlening
(kantoren met baliefunctie)1

Per 100 m2 bvo 1,6 2,1

' in de gemeentelijke parkeernota is deze functie niet genoemd. Zodoende is gebruik gemaakt van CROW
publicatie 314 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (sterk stedelijk. schil centrum)

Uit de bovenstaande tabel zijn alleen de functies relevant met de hoogste parkeernorm.
Per'100 m2 bvo gaat het dan om een apotheek en per behandelkamer gaat het om een
huisartsenpost. Ëen invulling met een apotheek of huisartsenpost is echter niet te
verurachten. Deze functies maken al onderdeel uit van het programma voor het
ziekenhuis binnen de maatschappelijke bestemming. lndien sprake zou zijn van een
aanvullende apotheek dan betreft dit een beperkt oppervlak en heeft dit een geringe
invloed op de totale parkeervraag.

Het voorgenomen gebruik van Huize Westerlicht en de Cadettenschool is met name
gericht op kantoorfuncties Zodoende is voor de berekening van de parkeerbehoefte
uitgegaan van een invulling van de twee gebouwen met commerciële dienstverlening

DNS
DNS Planvorming B,V.
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1033 NN Amsterdam
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Functie Aantal vraaq bii min. norm vraaq bii max. norm
Cadettenschool 4.500 m2 bvo 72 95
Westerlicht 7.800 m2 bvo 125 164
Totaal 197 259
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Er is voor de bestemming "Gemengd" sprake van een parkeervraag van minimaal
197 parkeerplaatsen en maximaal 259 parkeerplaatsen brj een invulling met commerciële
dienstverlening (kantoren met baliefunctie).

De parkeervraag van commerciële dienstverlening kent een piekvraag van 100% op een
werkdag overdag en werkdag middag (aanwezigheidspercentages uit
Parkeernormennota). Dit is gelijktijdig met de piekvraag van de functies in
Maatschappelijk.

3. Maximaleparkeervraagbinnendewijzigingsbevoegdheid

Middels de w4zigingsbevoegdheid uit artikel 3.4 zijn tevens de volgende functies mogelijk
te maken:
. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten van categorie A en B die

staan vermeld in bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, met dien
verstande dat Inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) niet zijn toegestaan;

" (zorg)woningen;
r kantoren, tot maximaal 1.500 m2;
. vergader-encongresfaciliteiten;
r cultuur en ontspanning:
o maximaal één hotel;
r horecabedrijven uit categorie 2,3 en 4.

Aan de wijzigingsbevoegdheid hangt onder andere de voorwaarde dat hier alleen gebruik
van kan worden gemaakt als is aangetoond dat wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid. Voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van de bestemming is
globaal berekend wat de gevolgen voor de parkeervraag kan zijn, bij het gebruik maken
van de wijzigingsbevoegdheid.

Bovenstaande functies zijn vergeleken met de in de Parkeernormennota 2017-2027
opgenomen functies, zie tabel hieronder. Relevant zijn de functies die een parkeernorm
hebben die hoger ligt dan de functie commerciële dienstverlening (min. 1,6 pp/ 100 m2
bvo). Alleen die functies uit de wijzigingsbevoegdheid leiden tot een grotere
parkeervraag.

Gehanteerde uitgangspunten:
- Voor bedrijven is uitgegaan van arbeidsintensieve bedrr.lven.
- Woningen en zorgwoningen hebben een parkeervraag die lager ligt dan die van een

commerciële dienstverlening.zo heeft een woning groter dan 12s m2 bvo een
parkeernorm van 1,5 per woning. Dit komt neer op 1,2 per 100 m2 bvo. ook is de
maximale parkeervraag van een woning het hoogst in de avond/nachi en in het
weekend, wat betekent dat de piekvraag niet tegelijk optreedt met de piekvraag van
de maatschappelijke voorzieningen. lnvulling met deze functie leidt niet tot een hogere
parkeervraag dan wat met recht is toegestaan in Gemengd. Zodoende is deze functie
buiten beschouwing gelaten.

- voor kantoren is uitgegaan van kantoren zonder baliefunctie. Kantoren met
baliefunctie vallen onder dienstverlening. De parkeernorm van kantoren zonder
baliefunctie is lager dan commerciële dienstverlening. Invulling met deze functie leidt
niet tot een hogere parkeervraag dan wat met recht is toegestaan in Gemengd.
Zodoende is deze Íunctie buiten beschouwing gelaten.

- Voor cultuur en ontspanning zijn enkele voorbeelden aangehaald met een hoge
parkeernorm.

- Voor een hotel is uitgegaan van een hotel met 4 of 5 sterren. Deze heeft een hogere
parkeervraag dan een hotel met 1,2oÍ3 sterren. De parkeervraag is berekend per 10
kamers.
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Voor horecabedrijven uit categorie 2,3 en 4 is uitgegaan van de volgende mogelijke
invullingen:
o Categorie 2. cafê, café-restaurant
c Categorie 3: restaurant, Iunchroom
o Categorie 4. snackbar, cafetaria. ijssalon, shoarmazaak

Functie Eenheid Min. Max
Bedrijven categorie A en 82

Bed rijf arbeidsintensief Per 100 m2 bvo 1,5 2

Bedrijf arbeidsextensief Per 1 00 m2 bvo 0.7 1,2

Kantoren tot max. 1.500 m2 valt
onder kantoren zonder baliefunctie2

Per 100 m2 bvo 1,3 1,8

Vergader- en congresfaciliteiten
evenementenhal / beursgebouw
/ congresgebouw

Per 100 m2 bvo 4,0 7,0

Cultuur en ontspanning
Sportschool / dansstudio Per 1 00 m2 bvo ó,J 4,3

lndoorspeeltuin (kinderspeelhal) Per 100 m2 bvo 't,8 6,8

Sauna, hammam Per 100 m2 bvo 4,1 5,1

Casino Per 100 m2 bvo 5,6 o.o

Max. t hotel.
hotel 4of5sterren

Per 10 kamers 4,0 8,0

Horecabedrijven uit cal.2,3 en 4
C aÍe I bar I caf eta riall u n ch roo m Pel|00 m2 bvo 4,0 6,0

Restaurant (overig) Per 100 m2 bvo 6,0 10,0

2 in de gemeentelijke parkeernota is deze functie niet genoemd. Zodoende is gebruík gemaakt van CROW
publicatie 314 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'(ste* stedelijk, schil centrum).

Van bovenstaande functies is berekend welke parkeervraag op de werkdag overdag en
middag hebben, de momenten dat cumulatie optreedt met de parkeervraag van de
maatschappelijke functie. De uitkomst is in onderstaande tabel neergezet, met bovenaan
als referentiekader de parkeervraag van commerciële dienstverlening op de werkdag. De
berekening is telkens uitgegaan van een volledige invulling van de beide gebouwen met
de genoemde functie. ongeachi of dit een realistisch scenario is. Dit geldt alleen niet voor
de functie 'kantoor zonder balie'. De omvang van kantoren is gemaximeerd op 1.500 m2
in de wijzigin gsbevoegdheid.

Toekomstíge vraag omvang eenheid mtn.
norm

werkdag-
ochtend

werkdag
middaa

Refe rentie : com mercië le
dienstverlening 12300 100 m2 bvo 1.6 100% 197 100% 197

Werkfuncties

bedrijf arbeidsintensief 12 300 100 m2 bvo 1Et.J 100% 185 100% 185

bed rijf arbeidsextensief 12 300 100 m2 bvo 07 100% 86 100% 86

kantoren zonder balie 1 500 100 m2 bvo 1.3 100% 20 100% 20

evenementenhal 12 300 100 m2 bvo 4 100% 492 100% 492
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Cultuur en ontspanning

sportschool/stud io 12 300 100 m2 bvo J.J 50To 203 50% 203

indoorspeeltuin 12 300 100 m2 bvo 1,8 3o% 66 100% 221

sauna. hammam 12.300 ''100 m2 bvo 4,1 a^o/ 151 50% 252

casrno 12 300 100 m2 bvo 5.6 15o/o 103 300À 207

Horeca

hotel 1, 2,3 sterren3 300 10 kamers I 3o% 18 40% 24

hotel 4of5sterren3 300 10 kamers 4 30% 36 40% 48

caf é lbar I cafelari a/l u nch room 12.300 '100 m2 bvo 4 30% 122 40% 162

restaurant (overig 12.300 100 m2 bvo 6 30% 221 40% toÀ
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3 Het aantal kamers peÍ 100 m2 bvo verschilt fors per hotel en hangt o.a. af van welke exlra voozieningen er
zijn zoals vergaderfaciliteiten, sport- en zwemfaciliteiten etc.. ln Nederland hebben hotels gemiddeld 34 kamers.
De grotere luxere holels hebben gemiddeld 100-120 kamers. ln bijv. Amsterdam en bij Schiphol zijn de grootste
hotels van Nederland te vinden. tot max. 500-600 kamers. Er is gekozen vooÍ een waarde hier tussenin.

Zoals in de tabel is te lezen, zijn er meerdere functies met een parkeervraag die lager is
dan wat in de bestemming "Gemengd" met recht mogelijk is. Maar ook functies met een
hogere parkeervraag (evenementenhal, sportschool, indoorspeeltuin, sauna, casino,
restaurant). Deze zijn rood gemaakt. Aangezien bij het gebruik maken van de
wijzigingsbevoegdheid de voorwaarde is opgenomen dat is aangetoond dat wordt
voorzien in voldoende parkeergelegenheid, zal dat voor deze functies nodig zijn. Het kan
ook dat een dergelijke functie niet volledig in de twee gebouwen kan landen.

Aangezien de wijzigíngsbevoegdheid meerdere functies mogelijk maakt met een lagere
parkeervraag van de functies die met recht zijn toegestaan, is geen sprake van een
onuitvoerbare regeling

Gelet op de monumentale status van betreffende panden is een aantal van
bovenstaande functies niet aannemelijk. Een evenementenhal en een indoorspeeltuin
zouden om te grote ingreep in de monumentale gebouwen vragen. Voor overige functies
is aanpassing wellicht denkbaar. Wat betreft de functie voor een restaurant valt op te
merken dat het niet aannemelijk is dat beide panden volledig als restaurant worden
ingevuld. Dit zal eerder op de begane grond zijn. gecombineerd met een andere functie.

Desalniettemin wordt hieronder beoordeeld in hoeverre deze functies op grond van de
parkeervraa g uitvoerbaar zijn

4. Toetsing parkeervraag aan de mogelijkheden voor realisatie van extra

parkeerplaatsen

Extra parkeervraaq

A'Wai bijrecht nogelijk is
ln het plan is beschreven dat in de eindsituatie sprake is van'1 .250 parkeerplaatsen.
waarvan 861 parkeerplaatsen op het ziekenhuÍsterrein en 398 parkeerplaatsen buiten het
terrein. De 1.250 parkeerplaatsen betreft de parkeernorm voor de ziekenhuisfuncties van
het Noordwest Ziekenhuis. Er ontstaat pas een aanvullende parkeervraag indien het
ziekenhuis de monumentale panden afstoot. Normaliter zullen zil dit pas doen wanneer
de ziekenhuistaken kleiner worden, waardoor ook de parkeervraag afneemt Hoe dit zich
verhoudt tot de Cadettenschool en Westerlicht is echter lastig in te schatten.
Zodoende is een worstcase berekening gemaakt waarbij de 1.250 parkeerplaatsen
volledig aan de bestemming 'Maatschappelijk'zijn toegekend en daar bovenop de
bestemming'Gemengd' wordt ingevuld.
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Voor de minimale norm voor dienstverlening komt dit neer op 1.2s0 + 1g7 =
1.447 parkeerplaatsen. Voor de maximale norm voor dienstverlening komt dit neer op
1.250 + 259 = 1.509 parkeerplaatsen.

B: Wat met wijzigingsbevoegdheid mogetijk is
Zoals in paragraaf 3 beschreven , zijn er functies in de wijzigingsbevoegdheid die een
lagere of hogere parkeerbehoefte hebben dan de bij recht toeEestane functies. Voor de
functies met een hogere parkeerbehoefte beoordelen we drie optíes:

Sauna:
1.250 pp + 252 pp = 1502 parkeerplaatsen

Restaurant (100%):
1.250 pp + 295 pp = 1.545 parkeerplaatsen

Evenementenhal:
1 .250 pp + 492 pp = 1 .742 parkeerplaatsen

Bepalinqen in het bestemminosplan
ln het bestemmingsplan is in artikel 1'l een regeling opgenomen die de maximale
footprint voor parkeren vastlegt. Artikel 1 1 .1 sub d. stelt dat de footprint ten behoeve van
parkeervoorzieningen op maaiveld en bovengronds gebouwde voorzieningen maximaal
15.500 m2 mag bedragen. ondergrondse voorzieningen tellen hier niet in mee.
ln de bestemmingen 'Gemengd'en 'Maatschappelijk'zijn parkeervoorzieningen mogelijk,
zowel op maaiveld als in gebouwde vorm. Binnen 'Maatschappel4k' is de bouwhoogle 

-

voor een gebouwde parkeervoorziening niet hoger dan 2,5m, behalve ter plaatse van de
aanduiding 'parkeergarage', waar de bestaande bouwhoogte van 12 m is toegestaan. op
termijn komt deze parkeergarage te vervallen. Ondergronds bouwen is zowel binnen als
buiten het bouwvlak toegestaan tot maximaal 0 m onder NAp, waardoor, gelet op het
peil, een diepte van 0,5 m mogelijk is. Het bestemmingsplan maakt hiermee parkeren in
twee bouwlagen bij recht mogelijk.

ln artikel 6.3 is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor een hogere bouwhoogte voor
bovengrondse parkeervoorzieningen tot max. 6 m en voor ondergrondse voorzieningen
tot max. 10 m onder NAP.

Berekenino van de bouwmoqeliikheden
ln de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 3.5.2) is het benodigd aantal m2
voor een parkeerplaats aangegeven. Er dient rekening te worden gehouden met een
benodigde ruimte van 24 m2 per parkeerplaats met daar bovenop 10% ruimte voor op en
afritten van een parkeerdek. De regels voorzien in een maximale footprint voor het
parkeeroppervlak van 15.500 m2. Het is mogelijk om bij recht parkeervoorzieningen van
twee bouwlagen te realiseren.

De berekening ziet er dan als volgt uit:

15.500 m2-10% = 13.950 m2
13.950 m2 I 24 m2 = 581 pp x 2 lagen = 1 .162 pp op het terrein
1.162 pp + 389 pp (buiten het terrein) = 1.551 pp voor het totaal

A. Conclusie voor sitiLatie die bij recht ontstaat
Het aantal bij recht te realiseren parkeerplaatsen is 1.551 pp. Wanneer dit vergeleken
wordt met de berekening van de parkeernormen bij een invulling van 'Gemengd' blijkt dat
er voldoende ruimte beschikbaar is om te voorzien in de parkeerbehoefte voor
Maatschappelijk (1.250 pp) inclusief de gemengde functies, bij zowel de minimale
parkeernorm (1 .250 + 197 = 1.447 pp) als de maximale parkeernorm (1.2b0 + 2sg =
1 509 pp).
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B. Situatie die met de wijzigingsbevoegdheid mogehjk is
ln de wÍjzigingsbevoegdheid zijn functies toegestaan met een lagere of hogere
parkeerbehoefte dan commerciêle dienstverlening. De functies met een lagere
parkeerbehoefte zijn op grond van de parkeerbalans zonder meer mogelijk. Hieronder
valt in ieder geval de functie wonen. Voor de functies met een hogere paikeerbehoefte
beoordelen we de eerder berekende opties:

Sauna: 1.502 pp
De parkeervraag van 1.502 parkeerplaatsen past binnen de 1.551 parkeerplaatsen die bij
recht mogelijk zijn.

Restaurant (100%). 1.545 pp
De parkeerbehoefte van 1.545 parkeerplaatsen past binnen de 1.551 parkeerplaatsen die
bij recht mogelijk zijn.

Evenementenhal: 1 .742 pp
De parkeerbehoefte van 1.742 parkeerplaatsen past niet binnen de 1.551
parkeerplaatsen die bij recht mogelijk zijn. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
afwijkingsbevoegdheid om een bouwhoogte van parkeervoorzieningen tot 6 meter toe te
staan. Dit biedt ruimte om een extra laag van 581 parkeerplaatsen toe te voegen. ln het
verschil van 191 pp (1 .7a2 pp - 1.551 pp) kan dan ruimschoots worden voorzien.

Conclusie
De mogelijkheden voor het realiseren van parkeervoorzieníngen die het
bestemmingsplan bij recht biedt, zijn voldoende om te voorzien in de extra parkeervraag
van de bestemming 'Gemengd'. Ook de meeste functies die in de wijzigingsbevoegdheiO
zijn opgenomen, zijn binnen de bij recht te realiseren parkeervoorzieningen op te lóssen
in het plangebied. Alleen voor een enkele functie met een zeer hoge parkeervraag, zal
gebruik gemaakt moeten worden van de afwr.lkingsbevoegdheid die in het
bestemmingsplan is opgenomen. ln alle gevallen is de parkeerbehoefte binnen het
plangebied op te lossen en kan in de parkeervraag worden voorzien.
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Toelichting voorziene verdeling van de parkeerdruk

De Stab gaat er vanuit dat de extra parkeerdruk in variant 1 (150 pp) en variant 2 (50 pp) ontstaat in
de secties 7 (Harddraverslaan), 15 (Metiusgracht) en 29 (Singelgarage). De oplossingen van variant 1

en variant 2 voorzien echter in betere regulering van de plekken waar met name personeel parkeert.
Deze zullen worden toegewezen aan de gebieden waar de parkeerbezetting lager is dan 60% en in de
Singelgarage. De parkeerdruk in straten met een reeds hoge parkeerbezettíng worden hierdoor
ontzien. Conform de tellingen is in straten met een parkeerbezetting lager dan 60% + de Singelgarage
in totaal299 paarkeerplaatsen beschikbaar. Om de straten onder deSO% bezettingsgraad te houden
kunnen van die 299 parkeerplaatsen maximaal 1-86 parkeerplaatsen worden aangewend. Binnen deze
ruimte kunnen de oplossingen als geschetst in variant 1 (150pp) en 2 (52pp) worden gerealiseerd.
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t"''' Parkeer-

druk -

middag

Vrije
parkeer-

plaatsen

Vrijtot
max80%;
singel-
garage

700%

Gevolgen

variant 1 (150)
Gevolgen

variant 2

(s2)

Opmerking

Ziekenh uisterrein >95% 0 Oneewiizied Oneewiizigd Signalering
Harddraverslaan (7) >95% 0 Oneewiizisd Ongewijzigd Signalering
Metiusgracht (15) 60-80% 13 Oneewiizied Onsewiizied Geen toename
Wilheminalaan (26) <60% 9 Onsewiizisd Oneewiizisd Geen toename
Singelgarage (29) 80-90% 77 77 Toename

bezoekers en
personeel

Toename

bezoekers en
personeel

Signalering

Bloemenklok (2) <60% 37 18 Toename

bezoekers

Toename

bezoekers
Voldoende
ruimte

Egelen burgerlaan
(4)

<60% 25 12 Toename
personeel

Toename
personeel

Voldoende
ruimte

Lindenlaan (13) <60% 32 16 Toename
oersoneel

Toename
personeel

Voldoende
ruimte

Varnebroek (22) <60% 13 6 Toename
personeel

Toename
oersoneel

Voldoende
ru imte

Nassaulaan (17) <60% 38 19 Toename
personeel

Toename
oersoneel

Voldoende
ru imte

Nassauplein (18) <60% 65 32 Toename
personeel

Toename
personeel

Voldoende
ruimte

Van der Meijstraat
n7\

<60% 12 6 Toename
personeel

Toename
personeel

Voldoende
ruimte

Totaal 299 186 150 52 Door toewijzing
van specifieke
pa rkeersecties
voor personeel

is voldoende
parkeerruimte
beschikbaar
zonder dat de
parkeerdruk in

de woonstraten
te hooe wordt.

*De groene velden geven de secties aan waar voldoende ruimte is voor extra parkeren voor het ziekenhuis

Voor de Singelgarage, het ziekenhuisterrein en de Harddraverslaan zijn signaalborden aanwezig
waarop is aangegeven hoeveel parkeerplekken nog beschikbaar zijn. Voor deze parkeersecties geldt
dat een hoger bezettingspercentage dan 80% niet leidt tot problematisch zoekgedrag. Deze locaties
kunnen volledig worden gevuld.


