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Samenvatting
De fietsparkeerdruk in binnensteden is in toenemende mate een probleem.
Gemeenten staan aan de lat om dit op te lossen. Daarbij stuiten zij op vragen over
kosten, financiering en alternatieve oplossingsrichtingen voor fietsparkeren. CROWFietsberaad heeft daarom Decisio gevraagd om de feitelijke situatie van
fietsparkeren in vier binnensteden in beeld te brengen om zo gemeenten te
ondersteunen bij dit vraagstuk.
In dit onderzoek is de huidige situatie rondom de fietsparkeerdruk in beeld
gebracht, zijn kosten van fietsparkeren in beeld gebracht en zijn scenario’s
opgesteld om de inzicht te krijgen in het financieringsvraagstuk van de
fietsparkeerproblematiek. Dit is gedaan voor vier steden met een historische
binnenstad die ons van benodigde informatie konden voorzien: Delft, Haarlem,
Zwolle en Amersfoort.
Daaruit blijkt dat het fietsparkeertekort in de steden varieert van 750 tot 5.800
plekken. Door het toepassen van fietsparkeernormen kan dit tekort met nul tot vijf
procent worden gereduceerd. De structurele kosten voor fietsparkeren en het
oplossen van het tekort zijn fors. Deze kosten komen neer op jaarlijks 0,4 tot 5,7
miljoen euro (zie tabel).
Samenvatting uitkomsten onderzoek (kosten in miljoenen euro’s)*
Tekort fietsparkeerplekken
Schatting reële reductie tekort door

Delft

Haarlem

Amersfoort

Zwolle

3.000

5.800

750**

1.900

<1%

<1%

5%

3%

€ 0,4

€ 1,6

€ 0,8

€ 0,3

€ 0,2

€ 0,35

€ 0,05

€ 0,07

€ 2,1

€ 4,1

€ 0,5

€ 0,8

toepassing fietsparkeernormen
Schatting huidige structurele kosten
per jaar
Scenario 1 –structurele meerkosten
oplossen tekort in openbare ruimte
(per jaar)
Scenario 2 – structurele meerkosten

oplossen tekort inpandig (per jaar)
*uitkomsten gebaseerd op fietsparkeren in centrumgebieden, o.b.v. gesaldeerd
fietsparkeertekort en als maatgevend moment de zaterdag middag. **schatting o.b.v.
verhouding andere steden.

Aanbod, vraag en knelpunten fietsparkeren
De fietsparkeeronderzoeken van de vier steden geven een beeld van het aanbod
(de formele stallingsplekken) en de vraag (het aantal geparkeerde fietsen) in een
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gebied. Maar het totale tekort is niet per definitie gelijk aan het verschil tussen
vraag en aanbod. Dit komt doordat een eventueel overschot aan plekken in een
bepaald deel van het centrum geen oplossing is voor het tekort in een ander deel
van het centrum. In de wordt vaak een afstand van circa 100 meter gehanteerd als
een redelijke loopafstand van fietsparkeerplek tot bestemming (voor kortparkeren
slechts 50 meter). Het totale tekort van een centrumgebied kan dus beter worden
gezien als de optelling van alle tekorten in de verschillende deelgebieden
(straten/pleinen). Dit komt dan aanzienlijk hoger uit.
Voor kleinere gebieden geldt misschien wel dat het totale tekort het verschil is
tussen vraag en aanbod, maar voor bijvoorbeeld het hele centrum niet. Vanwege
deze geografische verschillen is in elk van de steden ingezoomd op een
focusgebied met een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Het blijkt dat juist in
deze gebieden het lastig is om nog capaciteit in de openbare ruimte te vinden voor
fietsparkeerplekken.
De belangrijkste knelpunten rond fietsparkeren voor de vier onderzochte steden zijn
een tekort aan fietsparkeervoorzieningen op bepaalde tijden/locaties, gevaarlijke
situaties door fout geparkeerde fietsen, te weinig ruimte op trottoirs of pleinen door
geparkeerde fietsen en een ‘rommelig en onverzorgd’ straatbeeld door geparkeerde
fietsen.
Bandbreedte kosten fietsparkeren is groot
Op basis van informatie van de verschillende steden is een bandbreedte voor
verschillende type kosten per fietsparkeerplek in beeld gebracht. Vanwege
verschillende kostensoorten, definities en constructies (zoals inzet derde partijen
voor de exploitatie, verschillende invulling van de handhavingsactiviteiten) is het
vergelijken van kosten soms lastig.
De kostensoorten waar we op in gaan, zijn kosten voor afschrijving/huur, beheer en
onderhoud, exploitatie en handhaving. De kosten kennen een grote bandbreedte en
hangen vaak sterk samen met de locatie, het type en/of de omvang van de
fietsvoorziening:
▪

Kosten voor afschrijving/huur (inclusief ruimtegebruik) variëren van 40 euro tot
800 euro jaarlijks per fietsparkeerplek.

▪

Beheer- en onderhoudskosten variëren tussen 15 euro en 600 euro jaarlijks
per fietsparkeerplek.

▪

De gevonden bandbreedte voor exploitatiekosten (alleen voor
gebouwde/bemenste fietsparkeervoorzieningen) loopt van 24 euro tot 330
euro jaarlijks per fietsparkeerplek.
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▪

In de verdiepingssteden wordt per jaar zo’n 50.000 tot 100.000 euro aan
kosten gemaakt die met handhaving samenhangen. Hierbij gaat om zowel
coaching van fietsparkeerders als het verwijderen van foutief/te lang
geparkeerde fietsen.

Fietsparkeernormen
In steeds meer steden worden naast de fietsparkeernormen uit het bouwbesluit,
ook aanvullende fietsparkeernormen toegepast. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Den
Haag, Utrecht en Rotterdam. Bij nieuwbouwontwikkelingen kan zo voorzien worden
in fietsparkeerplekken. Daarbij is de vraag of dit instrument voor binnensteden een
bijdrage kan leveren aan de fietsparkeerdruk.
Nieuwbouwontwikkelingen en grootschalige herontwikkelingen vinden met name
plaats buiten het centrum. De ontwikkelingen die wel in het centrum worden
gerealiseerd, liggen qua locatie vaak niet in de gebieden waar de fietsproblematiek
het grootst is. Daarnaast kunnen fietsparkeernormen enkel worden toegepast op
het netto toegevoegd oppervlak. Dit betekent dat voor binnensteden de toepassing
van fietsparkeernormen geen grote bijdrage levert aan het oplossen van de
fietsparkeerproblematiek. Naar schatting kunnen fietsparkeernormen leiden tot een
reductie van het tekort aan fietsparkeerplekken van nul tot vijf procent. Dit
betekent echter niet dat fietsparkeernormen in de binnenstad geen nuttig
instrument zijn. Fietsparkeernormen kunnen bijvoorbeeld ook dienen als opening
om met ontwikkelaars in gesprek te gaan over financiering van parkeerplekken in
de openbare ruimte of elders.
Daarnaast blijkt uit de analyse dat met name woningbouwontwikkelingen in
potentie tot relatief veel nieuwe fietsparkeerplekken kunnen leiden. Dit geldt ook
voor woningsplitsingen. Hoewel ook bij splitsingen in theorie potentie ligt voor een
toename van fietsparkeerplekken op particuliere grond, blijkt de praktische
toepassing hiervan in binnensteden vaak complex.
Scenario’s om inzicht te geven in structurele kosten
Als laatste deel van het onderzoek is gekeken naar de kosten die gemeenten
(moeten) maken om te voorzien in voldoende fietsparkeerplekken. Daarbij is als
eerste een schatting gemaakt van de jaarlijkse structurele kosten in de huidige
situatie. Uit de analyse blijkt dat ook nu al forse kosten gemaakt worden voor
fietsparkeren wanneer je de investeringskosten meeneemt als jaarlijkse
afschrijving. Vervolgens zijn twee scenario’s doorgerekend om de extra jaarlijkse
kosten te tonen die moeten worden gemaakt om het tekort aan fietsparkeerplekken
op te lossen. De structurele kosten voor fietsparkeren en het oplossen van het
tekort komen neer op jaarlijks 0,4 tot 5,7 miljoen euro nodig. De scenario’s kunnen
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dienen als hulpmiddel voor steden om de fietsparkeerproblematiek inzichtelijk te
maken. Daarnaast kan het inzicht geven in de ordegrootte van kosten van het
realiseren van een mix aan fietsvoorzieningen, waarbij het nogal uitmaakt hoe die
mix wordt samengesteld.

KOSTEN EN FINANCIERING FIETSPARKEREN

4

1. Inleiding
Achtergrond en aanleiding
Het fietsgebruik in Nederland neemt steeds verder toe. Vooral in steden is de fiets
een cruciaal vervoermiddel. De uitbreiding en verdichting van steden leidt tot een
toename van het aantal fietsverplaatsingen. De aandacht voor klimaatverandering,
luchtkwaliteit, leefbare steden en gezond leven, zal het fietsgebruik alleen nog
maar meer stimuleren. Het groeiende fietsgebruik leidt met name in binnensteden
tot een steeds hogere fietsparkeerdruk. De openbare ruimte in deze gebieden is
schaars en bestaande bebouwing is onvoldoende ingericht op de benodigde
capaciteit voor fietsparkeren. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de
kwaliteit van de openbare ruimte. Geparkeerde fietsen in de openbare ruimte
worden veelal gezien als negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit.
Gemeenten staan aan de lat om het fietsparkeervraagstuk in goede banen te
leiden. Daarbij stuiten zij op vragen over kosten, financiering en alternatieve
oplossingsrichtingen voor fietsparkeren. CROW-Fietsberaad heeft Decisio opdracht
gegeven voor een onderzoek dat gemeenten ondersteunt bij dit vraagstuk. Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van het thema ‘Fiets in de stad’ van de Tour de
Force. In dit onderzoek is de huidige situatie (medio 2019) rondom de
fietsparkeerdruk in beeld gebracht, zijn kosten van fietsparkeren in beeld gebracht
en zijn scenario’s opgesteld om de inzicht te krijgen in het financieringsvraagstuk
van de fietsparkeerproblematiek. De volgende vragen staan centraal:
▪ Wat is de feitelijke situatie op het gebied van fietsparkeren?
▪ Wat is de vraag naar en aanbod van fietsparkeerplekken in de
binnensteden?
▪
▪
▪

Waar liggen knelpunten en wat is de omvang van het probleem?
Zijn fietsparkeernormen een effectief instrument voor fietsparkeren in
binnensteden?
Wat kunnen oplossingen zijn voor het probleem en welke kosten staan hier
tegenover?

Stationsstallingen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit thema wordt
door verschillende betrokken partijen opgepakt in het kader van het Bestuursakkoord
fietsparkeren bij stations1. Dit onderzoek richt zich enkel op de problematiek in
binnensteden.

Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations, 12 december 2016. Bijlage bij Kamerbrief
IENM/BSK-2016/302541
1
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Vier verdiepingssteden
Het onderzoek richt zich op steden in Nederland met een historische binnenstad. In
deze steden is de fietsparkeerproblematiek lastig aan te pakken. Dit komt door het
grote aandeel fietsverplaatsingen ten opzichte van andere modaliteiten in deze
steden. Tegelijkertijd is er in historische binnensteden weinig ruimte voor
fietsparkeren, bijvoorbeeld door smalle trottoirs of multifunctionaliteit van bepaalde
plekken (uitgaanspleinen, winkelstraten).
Bij circa tien steden hebben we data opgevraagd over kosten, financiering, de
knelpunten rondom fietsparkeren, tellingen, handhaving, etc. Vervolgens zijn in
overleg met de steden en CROW-Fietsberaad vier steden geselecteerd voor een
verdiepende analyse. Deze steden voldeden aan de criteria van (middel) grote stad
met historische binnenstad en in deze steden was relatief veel informatie
beschikbaar over fietsparkeren. De vier verdiepingssteden zijn Haarlem, Zwolle,
Amersfoort en Delft. Uiteraard hebben al deze steden eigen kenmerken en opgaves,
waardoor de knelpunten en vraagstukken per stad verschillen. Bij deze vier steden
haalden we aanvullende informatie op en hebben we de onderzoeksvragen zo
volledig mogelijk beantwoord.
We willen alle mensen uit de begeleidingsgroep, en met name de mensen uit de vier
verdiepingssteden die hebben geholpen met het verzamelen van de informatie hartelijk
bedanken voor hun inspanningen en voor de goede samenwerking. Dit was cruciaal om
dit onderzoek uit te voeren. En ook de begeleiding vanuit CROW-Fietsberaad is voor het
onderzoek heel belangrijk geweest.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 brengen we eerst de huidige situatie van de verdiepingssteden in
beeld. Wat is de vraag, het aanbod en waar liggen knelpunten? Vervolgens
analyseren we de effectiviteit van fietsparkeernormen als instrument (hoofdstuk 3).
Hoofdstuk 4 gaat in op de kostenposten van fietsparkeren. En als laatste wordt in
hoofdstuk 5 alle informatie samengebracht in scenario’s, om zo inzicht te krijgen in
de financieringsbehoefte van fietsparkeren.
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2. Vraag en aanbod van fietsparkeren
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige situatie van de vraag naar en het aanbod
van fietsparkeerplekken in de vier verdiepingssteden. De focus ligt op de
binnensteden, omdat daar de problematiek het grootst is en de meeste informatie
over beschikbaar is.
We geven inzicht in de vraag en het aanbod, en de daaruit volgende
bezettingsgraden en tekorten. We beschrijven eerst het algemene beeld en
vervolgens lichten we de analyse per stad nader toe. Daarnaast geven we ook
inzicht in de knelpunten en zetten het aanbod van fietsparkeerplekken af tegen de
geldende fietsparkeernormen van het CROW.
De belangrijkste conclusies zijn:
▪ Het tekort aan fietsparkeerplekken in de vier steden varieert van 750 in
Amersfoort tot 5.800 in Haarlem. We kijken daarbij naar het tekort op
sectorniveau (niet gesaldeerd) omdat een eventueel overschot aan plekken in
een bepaald deel van het centrum geen oplossing is voor het tekort in een
ander deel van het centrum.
▪ De fietsparkeernormen van CROW geven voor een individueel gebouw per
functie aan (wonen/winkel/kantoor etc.) hoeveel fietsparkeerplekken er per
oppervlakte nodig zijn. Deze normen kunnen ook worden gebruikt om een
gevoel te krijgen van de omvang van de fietsparkeervraag. Hiervoor zijn echter
specifieke vastgoeddata nodig, waarvan een deel niet specifiek is (combinatie
van de verschillende functies). We adviseren daarom om de normen te
gebruiken om een gevoel te krijgen vanuit welke functies de belangrijkste

▪

fietsparkeervraag vandaan komt (bewoners/winkelend publiek etc.), niet zozeer
om de absolute omvang van de vraag te schatten.
De belangrijkste knelpunten voor de vier onderzochte steden zijn:
Capaciteit, te weinig fietsparkeervoorzieningen
Veiligheid, gevaarlijke situaties door fout geparkeerde fietsen
Ruimte voor voetgangers. Te weinig ruimte op trottoirs of pleinen door
geparkeerde fietsen
Ruimtelijke kwaliteit. Geparkeerde fietsen zorgen voor een ‘rommelig en
onverzorgd’ straatbeeld.

2.1

Algemeen beeld

De fietsparkeeronderzoeken van de vier steden geven een beeld van het aanbod
(de formele stallingsplekken) en de vraag (het aantal geparkeerde fietsen) in een
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gebied. In de onderzoeken wordt meestal ook een cijfer voor het totale tekort voor
het hele centrum gepresenteerd. En wel als het verschil tussen de totale vraag en
het totale aanbod. Mathematisch klopt deze benadering, maar het feitelijke tekort
kan groter zijn. Dit komt doordat een eventueel overschot aan plekken in een
bepaald deel van het centrum geen oplossing is voor een tekort in een ander deel
van het centrum. Doorgaans wordt uitgegaan van een afstand van circa 100 meter
als een redelijke loopafstand van fietsparkeerplek tot bestemming (de afstand
verschilt per motief). Het totale tekort kan dus beter worden gezien als de optelling
van alle tekorten in de verschillende deelgebieden of sectoren (straten/pleinen)2.
Dit komt aanzienlijk hoger uit. De onderstaande tabel laat dit zien voor de vier
onderzochte steden. Bij deze tellingen is uitgegaan van het aanbod van formele
fietsparkeerplekken. Op veel plekken zijn er ook informele fietsparkeerplekken
(bomen, paaltjes, brugleuning etc.) waar een fiets kan worden geparkeerd zonder
dat deze gevaar of hinder oplevert. Deze zogenaamde ‘absorptiecapaciteit3’ kan
van de hierboven genoemde tekorten worden afgetrokken.
Tabel 2.1. Tekort aan stallingsplekken op zaterdagmiddag op niveau totale centrum en
optelling tekorten van alle sectoren (niet gesaldeerd).
Stad

Tekort op centrumniveau

Tekort op sectorniveau

(sectoren gesaldeerd)

(niet gesaldeerd)

Haarlem

2.300

5.800

Zwolle

1.200

1.900

Delft

2.000

3.000

Amersfoort
400
750*
Bron: Fietsparkeeronderzoeken uit deze steden. *schatting o.b.v. verhouding steden
*Schatting o.b.v. verhouding andere steden (factor 1,86)

Overigens kunnen fietsparkeerregels en de handhaving hiervan van invloed zijn op
de grootte van een gebied waarbinnen vraag en aanbod als een geheel kunnen
worden gezien. Op plekken met een parkeerverbod waarop stevig wordt
gehandhaafd accepteren fietsers een langere loopafstand tussen de
fietsparkeerplek en bestemming.
Vanwege deze geografische verschillen is in dit onderzoek in elk van de steden
ingezoomd op een focusgebied met een groot tekort aan fietsparkeerplekken op
piekmomenten (zie paragraaf 2.2). Daaruit blijkt dat juist in deze gebieden het
lastig is om nog capaciteit in de openbare ruimte te vinden voor
Om die reden wordt in de volgende hoofdstukken van dit rapport ook uitgegaan van het
tekort op sectorniveau (behalve Amersfoort).
3 Hoe groot deze absorptiecapaciteit is, is subjectief en niet objectief vast te stellen. De ene
persoon zal elke fiets buiten een stalling storend vinden, de ander pas als de stoep bijna niet
meer begaanbaar is. Uiteindelijk is dit daarom ook een politieke keuze.
2
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fietsparkeerplekken. Pop-up stallingen op piekmomenten zouden een oplossing
kunnen zijn voor deze plekken, maar ook hiervoor is vaak weinig ruimte.
De focus van dit onderzoek ligt op de binnenstad/stadcentra. Dat was ook het
enige gebied waar kwantitatieve data over beschikbaar was. Over de gebieden
buiten het centrum is uit gesprekken nog het volgende naar voren gekomen:
▪ In de randen rondom het centrum kan op enkele specifieke locaties,
bijvoorbeeld wijken met smalle trottoirs, een capaciteitstekort voor
fietsparkeren voorkomen. Vaak blijft de overlast beperkt, omdat deze trottoirs
minder intensief gebruikt worden door voetgangers.
▪ In nieuwbouwwijken of wijken aan de buitenranden van de stad is bij de bouw
vaak rekening gehouden met het stallen van fietsen. Bewoners doen dit vaak
op eigen terrein. Toch kunnen ook in deze wijken op de stoep geparkeerde
fietsen een belemmering zijn voor mensen met een beperking.
▪ Een ander type locatie waar fietsparkeervoorzieningen belangrijk zijn, zijn OVhaltes. Voornamelijk bij OV-knooppunten of bij OV-haltes met een regiofunctie.

2.2

Vraag, aanbod en parkeerdruk verdiepingssteden

De afgelopen jaren zorgt het groeiende fietsgebruik voor een steeds hogere
fietsparkeerdruk. Met name in binnensteden ligt de bezettingsgraad van de
fietsenstallingen meerdere malen per week boven de 100 procent. In deze
paragraaf lichten we per stad de vraag naar en het aanbod van fietparkeerplekken
toe, om vervolgens in te gaan op de parkeerdruk.
Bezettingsgraad
De bezettingsgraad is het resultaat van de som van alle geparkeerde fietsen gedeeld
door de capaciteit van alle aanwezige formele fietsparkeerplekken (op straat en
inpandig). De bezettingsgraad houdt geen rekening met de verdeling van de
fietsparkeerdruk in verschillende delen van de steden. Dat kan betekenen dat in de ene
straat nog plekken beschikbaar zijn, terwijl in de andere straat twee keer zoveel fietsen
staan als dat er parkeerplekken zijn. Dit betekent dat het totale tekort aan
fietsparkeerplekken klopt, maar dat de problematiek per deelgebied kan verschillen.
Het feitelijke totale tekort kan daarom groter zijn dan gerapporteerd. In dit rapport laten
we voor de vier steden zowel het totale tekort zien als wordt gesaldeerd tussen
overschotten en tekorten, en als niet wordt gesaldeerd (dan gaan we er dus vanuit dat
beschikbare plaatsen op een plek geen oplossing zijn voor een tekort op een andere
plek).
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2.2.1

Haarlem

Haarlem kenmerkt zich als een winkel- en woonstad met relatief veel horeca. De
binnenstad is populair bij inwoners zelf, maar ook bij mensen uit de omgeving. In
verband met de vele winkels, horecagelegenheden en de wekelijkse markt is
zaterdagmiddag het drukste moment in de stad. Dit is ook te zien aan het aantal
fietsen dat op dat moment staat geparkeerd in de binnenstad. De voorzieningen op
straat zijn dan overvol, terwijl in de inpandige stallingen vaak nog
fietsparkeerplekken zijn.
In Haarlem is het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad tussen 2011 en
2017 bijna verdubbeld: van 3.500 naar 6.100. Dit is aangevuld met een aantal
fietsparkeervakken op straat, zo komt het aantal fietsparkeerplekken op circa
6.600. Dit blijkt niet voldoende om het groeiend fietsgebruik en daarmee het
groeiend aantal geparkeerde fietsen te accommoderen. Tijdens piekmomenten op
zaterdagmiddag kan het voorkomen dat er 8.900 fietsen geparkeerd staan in de
binnenstad4. Dit betekent een tekort van circa 2.300 parkeerplekken.
Echter, hierbij zijn de lege fietsparkeerplekken afgetrokken van het tekort om zo
een netto tekort te krijgen. In de praktijk geldt dat veel van deze parkeerplekken op
de verkeerde locatie liggen, ze worden immers niet voor niets niet gebruikt. Als je
daarvoor zou corrigeren, zou het tekort in Haarlem 5.800 bedragen. Ruim een
verdubbeling van het gerapporteerde tekort5. Ook deze benadering gaat echter
mank, omdat een deel van de vacante plekken (bijvoorbeeld in bewaakte
stallingen) wel degelijk bruikbare plekken op goede locaties zijn. Met de juiste
‘coaching’ zouden deze plekken ongetwijfeld beter worden gebruikt. We
concluderen wel dat het feitelijke tekort aan fietsparkeerplekken groter is dan het
totaal dat uit fietsparkeeronderzoeken naar voren komt.

Meetel (2019)
Hiervoor zijn cijfers van 2017 (van Meetel) gebruikt, vermoedelijk was het gecorrigeerde
tekort in 2019 nog groter.
4
5

KOSTEN EN FINANCIERING FIETSPARKEREN

6

Figuur 2.1. Overzicht fietsparkeerdruk zaterdagmiddag Haarlem centrum

Bron: Meetel (2019)

Zaterdagmiddag is niet het enige moment dat het druk is in het centrum van
Haarlem. Ook op dinsdagmiddagen zijn tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de
bezettingsgraad ook ruim boven de 100 procent uit komt. Wanneer we de cijfers
over het totale centrum bekijken ligt de netto bezettingsgraad tussen de 110 en
130 procent, afhankelijk van het moment in de week.
In enkele deelgebieden is deze zelfs 190 procent. Het is opvallend dat de
bezettingsgraad in overdekte stallingen gemiddeld 37 procent is. Dat betekent dat
er over het gehele centrum gezien een tekort aan parkeerplekken is, maar dat op
specifieke locaties de (fout) geparkeerde fietsen op straat in de stallingen zouden
kunnen staan, zodat er ruimte vrij komt in de openbare ruimte. De stallingen in de
Jacobijnenstraat en Smedestraat liggen in het centrum en tellen gezamenlijk bijna
1.400 plekken. Deze zijn op zaterdagmiddag slechts voor 36 respectievelijk 40
procent gevuld. De stalling op de Botermarkt telt 204 plekken, maar is op
zaterdagmiddag slechts voor de helft gevuld. Omdat we concluderen dat je voor een
goed beeld van de tekorten in een kleiner gebied moet kijken, zoomen we in
Haarlem in op de Botermarkt.

Deze stalling ligt naast het Stedelijk Gymnasium en is alleen zaterdag overdag beschikbaar
voor algemeen gebruik.
6
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Haarlem – Botermarkt
De Botermarkt in Haarlem is een
knooppunt tussen verschillende
winkelstraten in het centrum van
Haarlem. Meerdere malen per week is er
markt op het plein en er is een R-nethalte. Dit betekent dat het plein voor
verschillende doeleinden wordt gebruikt.
Op de Botermarkt en in de
aangrenzende straten wordt ruim 60 procent van de panden gebruikt voor wonen,
maar vaak wel in combinatie met andere functies. Feitelijk gezien betekent dit dat
in één pand op de begane grond een winkel of restaurant zit gevestigd en
daarboven wordt gewoond. Op de Botermarkt is relatief veel horeca aanwezig. Dit
zijn restaurants, cafés of afhaalrestaurants.
Op de Botermarkt zijn 86 parkeerplekken op straat beschikbaar en 204
parkeerplekken in de bewaakte stalling. De stalling op de Botermarkt wordt niet
optimaal gebruikt. Op het drukste moment (zaterdagochtend) is de stalling voor
slechts 2/3 vol. Terwijl er circa 80 fietsen op straat buiten de hekken zijn
geparkeerd.
2.2.2

Zwolle

Zwolle heeft met haar centrale ligging een regiofunctie. Naast cultuur en historie
biedt het centrum veel winkels en eetgelegenheden, waardoor het zowel mensen
uit omliggende gemeenten, inwoners van Zwolle en bezoekers van verder weg trekt.
De grootste drukte in deze stad is op zaterdagmiddag en donderdagavond
(koopavond). Dit is ook terug te zien in het aantal geparkeerde fietsen in het
centrum.
Het aantal fietsparkeerplekken in het hele centrum van Zwolle is circa 2.400. Op
het piekmoment op zaterdagmiddag staan ongeveer 3.600 fietsen geparkeerd in
het centrum. Dit betekent een tekort van 1.200 parkeerplekken7. In Zwolle zijn op
dinsdagochtend, donderdagavond en zaterdagmiddag tellingen gedaan. De
bezettingsgraad op dinsdagochtend is gemiddeld 55 procent. Op donderdagavond
gemiddeld 89 procent en op zaterdagmiddag 114 procent. De meeste fietsen staan
(fout) geparkeerd op straat rondom het Meerminneplein, de Grote Markt en het
Grote Kerkplein.

7

Actieplan Fietsparkeren Binnenstad (2016)
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Voor Zwolle konden we helaas niet over de detailgegevens beschikken om het ‘niet
gesaldeerde’ tekort te berekenen. Echter, onderzoek van de Fietsersbond (2014)
laat zien dat van alle geparkeerde fietsen (3.200) in de binnenstad, er maar liefst
1.900 buiten stallingen zijn geplaatst. Tegelijkertijd (ook dat was op een
zaterdagmiddag) werden van de reguliere 2.200 fietsparkeerplekken er maar
1.300 (60 procent) gebruikt. Dus ook in Zwolle zal het ‘echte’ tekort aan
fietsparkeerplekken veel hoger liggen dan 1.200. Om een goed beeld van de
problematiek te krijgen moet je inzoomen op een specifiek gebied. Voor Zwolle
doen we dat voor het Gasthuisplein.
Zwolle – Gasthuisplein
Het Gasthuisplein in Zwolle ligt midden in
het kernwinkelgebied in Zwolle. In de
straten die parallel langs het plein lopen
zijn de grote winkelketens te vinden die,
vooral in het weekend, veel bezoekers
trekken. Net als op andere plekken in het
centrum is zaterdagmiddag het drukste
moment. Dat betekent ook dat er op dat moment veel fietsen (fout) staan
geparkeerd.
Op dit plein zijn geen fietsenstallingen aanwezig. Terwijl er op zaterdag wel
tientallen fietsen staan geparkeerd. Volgens de tellingen waren dit er 35 op
zaterdag 21 december 2019.
2.2.3

Delft

Delft is een middelgrote stad met historisch centrum die bekend staat als
studentenstad. Op zaterdagmiddag is de fietsparkeerdruk in de binnenstad het
grootst. Ook op verenigingsavonden bij de verschillende studentenhuizen aan de
grachten is de problematiek met fietsparkeren zichtbaar in het straatbeeld.
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Figuur 2.2. Fietsparkeerdruk Delftse binnenstad

Bron: Dufec (2017)

In het totale centrum staan op piekmomenten ongeveer 4.800 fietsen geparkeerd,
terwijl er circa 2.800 fietsparkeerplekken beschikbaar zijn. Dit betekent een netto
tekort van 2.000 parkeerplekken. Tegelijkertijd worden de inpandige stallingen
nauwelijks benut evenals de stallingen op ongunstige plekken.
In totaal staan er op zaterdagmiddag 3.000 fietsen buiten de voorzieningen
geparkeerd. Dit kan worden beschouwd als het tekort aan stallingsplekken ‘zonder
salderen’8.
Bij een fietsparkeeronderzoek in 2017 zijn ook tellingen gedaan op maandagnacht.
In de nacht staan ongeveer 1.800 fietsen op straat. Dat betekent dat een groot deel
van het aantal geparkeerde fietsen, ook op de piekmomenten, van bewoners zijn.
Op de telmomenten op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn bezettingsgraden
boven de 100 procent gemeten. In de kernwinkelgebieden is de parkeerdruk het
hoogst op zaterdagmiddag met een parkeerdruk van gemiddeld 170 procent. Dat
betekent dat er structureel meer fietsen in de binnenstad staan geparkeerd dan dat
er fietsparkeerplekken aanwezig zijn. Op de grachten (o.a. Oude Delft) zijn veel
studentenverenigingen, dus daar is de parkeerdruk het hoogst op
verenigingsavonden.

8

Gemeente Delft, Fietsparkeren Delft (2017)
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Delft – Markt
De Markt in Delft ligt letterlijk in het midden
van het centrum. De Markt ligt tussen drie
grachten in en telt veel
horecagelegenheden en winkels. Door de
Nieuwe Kerk en het stadshuis heeft de
Markt een historisch karakter. Op
zaterdagmiddag trekt dit plein vele
bewoners en bezoekers. Dit betekent dat er veel fietsen geparkeerd staan,
voornamelijk buiten de rekken. Op het plein is capaciteit voor 154 fietsen, terwijl er
op het piekmoment op zaterdag 470 fietsen geparkeerd kunnen staan. Dit zorgt
voor een rommelig straatbeeld en doet afbreuk aan de kwaliteit van de openbare
ruimte. Op deze drukke momenten biedt de stalling Oude Langedijk nog beperkt
ruimte, maar onvoldoende om alle fietsen te parkeren.
2.2.4

Amersfoort

Amersfoort is een echte winkelstad. Ook in deze stad geldt dat de meeste bewoners
en bezoekers op zaterdagmiddag naar de binnenstad komen. De problematiek met
fietsparkeren is het grootst in de kernwinkelgebieden. De grote aantallen
geparkeerde fietsen in het centrum zijn voornamelijk van mensen die naar de
binnenstad komen voor een kort bezoek.
Figuur 2.3. Vraag en aanbod Amersfoortse binnenstad, ontwikkeling door de week

Bron: Gemeente Amersfoort

In de Amersfoortse binnenstad zijn ongeveer 2.800 fietsparkeerplekken
beschikbaar, maar op een zaterdagmiddag staan er ongeveer 3.200 fietsen
geparkeerd. Gedurende de rest van de week (telmomenten op dinsdag, woensdag
en donderdag) blijft de bezettingsgraad over de gehele binnenstad gezien onder de
100 procent. Dat betekent dat er alleen op het piekmoment op zaterdagmiddag
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een capaciteitstekort is als we kijken naar de gehele binnenstad bij elkaar opgeteld.
Dit geldt niet wanneer we inzoomen op de specifieke deelgebieden in het centrum.
Bijvoorbeeld op en rondom het Hof en de Varkensmarkt. Daar is gedurende de
gehele week een capaciteitstekort.
Amersfoort – Varkensmarkt
In Amersfoort ligt midden in het historisch centrum en winkelgebied het plein
Varkensmarkt. Per deelgebied heeft de gemeente Amersfoort een aantal
stakeholders geïdentificeerd die meepraten om de knelpunten in beeld te brengen.
Eén van de opvallende zaken in Amersfoort is dat alle fietsenstallingen in de
binnenstad onderbenut blijven. Dit levert op veel
locaties een rommelig straatbeeld op, vooral op
de pleinen. Zo ook op de Varkensmarkt. Op dit
plein zijn 150 fietsparkeerplekken beschikbaar,
maar op een zaterdagmiddag staan er circa 330
fietsen geparkeerd.

2.3

Gebruik van fietsparkeernormen om de vraag te
schatten

De fietsparkeernormen van CROW geven voor een individueel gebouw per functie
aan (wonen/winkel/kantoor etc.) hoeveel fietsparkeerplekken er per oppervlakte
nodig zijn. Deze normen kunnen wellicht ook worden gebruikt om een gevoel te
krijgen van de omvang van de fietsparkeervraag. In deze paragraaf kijken we in
hoeverre dit zinvol is.
In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de totale vloeroppervlakten in de vier
binnensteden verdeeld is over de verschillende functies.
Tabel 2.2. Verdeling vloeroppervlakte in de vier binnensteden over gebruiksfuncties
Delft

Haarlem

Zwolle

Amersfoort

Woonfunctie

103.788

357.409

158.059

195.510

Winkelfunctie

15.693

70.775

58.541

34.159

Bijeenkomstfunctie

58.979

68.603

49.587

22.592

3.373

67.036

21.417

40.397

Kantoorfunctie
Overige gebruiksfunctie
Totaal

10.973

54.772

13.869

45.750

192.806

618.595

301.473

338.408

Bron: Vastgoeddata.nl
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Hierbij moet worden opgemerkt dat de functies niet voor elk pand eenduidig zijn.
Sommige panden hebben gecombineerde functies (bijvoorbeeld wonen boven
winkels). Dit hebben we uiteraard niet precies kunnen toedelen voor de vier steden.
De verdeling moet dan ook als indicatief worden gezien.
Als we vervolgens kijken naar de CROW fietsparkeernormen, dan denken we dat
voor deze functies de volgende normen per 100 m2 van toepassing zijn.
Tabel 2.3. Toegepaste fietsparkeernormen per vastgoedfunctie
Per 100 m2

Opmerking

Woonfunctie

2,0

Mix appartementen met en zonder berging

Winkelfunctie

2,5

Gemiddelde winkelcentrum in bebouwde
kom

Bijeenkomstfunctie

4,0

Decisio, mix horeca en cultuur

Kantoorfunctie

2

Centrum

Overige gebruiksfunctie

2

Decisio, brede mix

Bron: CROW fietsparkeerkencijfers 2019, bewerking Decisio

Op het drukste moment, zaterdagmiddag, nemen we aan dat de parkeerplaatsen
voor kantoren niet bezet zijn, en ook een deel van de bewoners op dat moment weg
is. De onderstaande tabel laat zien wat de fietsparkeervraag op zaterdagmiddag
zou zijn. Daarbij zijn we uit gegaan van geen gebruik van fietsparkeerplekken door
kantoorpersoneel en van de helft van het normgebruik door bewoners.
Tabel 2.4. Berekende fietsparkeervraag volgens normen en werkelijke vraag
Woonfunctie
Winkelfunctie

Delft

Haarlem

Zwolle

Amersfoort

1.038

3.574

1.581

1.955

392

1.769

1.464

854

2.359

2.744

1.983

904

-

-

-

-

219

1.095

277

915

Totaal

4.009

9.183

5.305

4.628

Vraag volgens onderzoeken

4.800

8.900

3.600

3.200

Bijeenkomstfunctie
Kantoorfunctie
Overige gebruiksfunctie

In de onderste regel is dit vergeleken met de fietsparkeervraag zoals die uit de
parkeeronderzoeken is gebleken (zie paragraaf 2.1). Er zitten grote verschillen
tussen de berekende vraag en de gemeten vraag in de onderzoeken. De conclusie
is dan ook dat de fietsparkeernormen (in combinatie met de gebrekkige data) niet
bruikbaar zijn om de fietsparkeervraag goed te berekenen.
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Waar de normen wel een indicatie van kunnen geven, is hoe de fietsvraag globaal is
verdeeld over de verschillende functies. In de onderstaande tabel is dit voor de vier
steden weergegeven. Daarbij zijn de bovenstaande normen gevolgd (we zijn dus
uitgegaan van de 100 procent fietsparkeernorm voor bewoners en kantoren).
Tabel 2.5. Fietsparkeervraag naar functie uitgaande van 100% parkeernormen
Delft

Haarlem

Zwolle

Amersfoort

Woonfunctie

41%

51%

43%

53%

Winkelfunctie

8%

13%

20%

12%

46%

19%

27%

12%

Kantoorfunctie

1%

10%

6%

11%

Overige gebruiksfunctie

4%

8%

4%

12%

Bijeenkomstfunctie

Hierbij komt duidelijk het belang van de woonfunctie voor de vier steden naar
voren. Ook de bijeenkomstfunctie springt er (zeker bij Delft) uit. De winkelfunctie is
weer wat beperkter. Uiteraard verschilt deze mix voor verschillende delen van het
centrum.
Als we dezelfde analyse uitvoeren voor de zaterdagmiddag, het piekmoment voor
de fietsparkeerdruk, ontstaat een ander beeld.
Tabel 2.6. Fietsparkeervraag naar functie voor zaterdagmiddag
Delft

Haarlem

Zwolle

Amersfoort

Woonfunctie

26%

39%

30%

42%

Winkelfunctie

10%

19%

28%

18%

Bijeenkomstfunctie

59%

30%

37%

20%

Kantoorfunctie

0%

0%

0%

0%

Overige gebruiksfunctie

5%

12%

5%

20%

We zien dat nu de woonfunctie minder belangrijk is geworden, en vanuit kantoren is
er helemaal geen vraag meer. De bijeenkomstfunctie en de winkelfunctie zijn op de
zaterdagmiddagen (het piekmoment en dus maatgevend voor de benodigde
parkeercapaciteit) duidelijk het belangrijkst.
Concluderend lijken de normen bruikbaar om een gevoel te krijgen voor waar de
belangrijkste fietsparkeervraag vandaan komt (bewoners/winkelend publiek etc.).
Ook blijkt uit de tabellen dat dubbelgebruik van fietsparkeerplekken slechts in
beperkte mate een bijdrage kan leveren aan het tekort. Dubbelgebruik van
fietsparkeerplekken bij kantoren leidt bijvoorbeeld gemiddeld tot circa vijf procent
extra parkeerplekken. Dit draagt alleen bij aan het oplossen van het tekort als de
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plekken op de juiste plek worden toegevoegd en openbaar toegankelijk zijn. De
normen zijn minder geschikt om de parkeervraag te schatten, althans voor
centrumgebieden, waar veel sprake is van functiemenging in gebouwen.

2.4

Knelpunten vraag, aanbod en parkeerdruk

Ontwikkelingen
In grote Nederlandse steden is de fiets het hoofdvervoermiddel, voornamelijk in het
centrum. De verwachting is dat het fietsgebruik alleen nog maar zal toenemen. Dit
betekent dat de vraag naar fietsparkeerplekken in de binnensteden ook zal stijgen.
In alle vier de verdiepingssteden is deze ontwikkeling zichtbaar. In recente
onderzoeken is voor Zwolle en Haarlem een toekomstbeeld geschetst waarin de
vraag naar fietsparkeerplekken sterk stijgt. Dit betekent dat op tijd gezocht moet
worden naar oplossingen, voordat de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en
veiligheid in het geding komen.
Type knelpunten
In de vier verdiepingssteden is op verschillende momenten in de week een tekort
aan fietsparkeerplekken. De zaterdagmiddag geldt voor alle steden als het
piekmoment, omdat dan niet alleen bewoners en werknemers, maar ook bezoekers
uit de omgeving naar de binnensteden komen. Het gevolg van het capaciteitstekort
is dat fietsen op straat worden geparkeerd. Dit kan onveilige situaties opleveren en
het heeft effect op de kwaliteit van openbare ruimte. Uit deskresearch en interviews
met de vier steden kwamen vergelijkbare knelpunten naar boven:
▪

▪

Capaciteit
In de binnensteden is te weinig capaciteit om alle fietsen (op piekmomenten)
een stallingsplek te geven. Dit tonen de fietstellingen in alle vier de steden aan.
Zelfs als alle stallingsplekken op straat en in (bewaakte) inpandige stallingen
worden benut hebben niet alle fietsen een parkeerplek. Dat betekent dat deze
fietsers hun fietsen noodgedwongen op straat moeten zetten. Op
piekmomenten zoals zaterdagmiddagen en uitgaansavonden zouden ook popup stallingen zeer geschikt zijn om deze pieken op te vangen, maar ook hiervoor
is in historische binnensteden weinig ruimte. Dit geldt zowel voor de gebouwde
omgeving als in de openbare ruimte.
Veiligheid
Wanneer fietsen op straat, trottoirs en smalle stegen worden geplaatst kan dit
gevaarlijke situaties opleveren. Zo kunnen bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten
moeilijk voorbij geparkeerde fietsen komen. Ook kunnen minder-validen,
ouderen en mensen met een kinderwagen niet goed langs de geparkeerde
fietsen.
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▪

Ruimte voor voetgangers
In steden is steeds meer aandacht voor voetgangers. Wanneer
fietsparkeerplekken vol zijn, parkeren mensen hun fietsen vaak op trottoirs of
pleinen. Dat betekent dat voetgangers niet of moeilijker langs de geparkeerde
fietsen kunnen.

▪

Ruimtelijke kwaliteit
Wanneer fietsen midden op straat staan, tegen gevels of bomen aan of voor
monumentale panden kan dit de kwaliteit van de openbare ruimte aantasten.
Fietsen midden op straat, vooral als dit er veel zijn in specifieke gebieden,
zorgen voor een ‘rommelig en onverzorgd’ straatbeeld.

Type locaties
De focus van dit onderzoek lag op de binnenstad/stadcentra. Dat is logisch, omdat
de problematiek op het gebied van fietsparkeren het grootst is in historische
binnensteden. We lichten een aantal specifieke locaties uit om de diversiteit op het
gebied van fietsparkeren te illustreren.
▪ In de randen rondom het centrum kan op enkele specifieke locaties,
bijvoorbeeld wijken met smalle trottoirs, een capaciteitstekort voor
fietsparkeren ontstaan. Vaak blijft de overlast beperkt, omdat er relatief weinig
voetgangers zijn.
▪ In nieuwbouwwijken of wijken aan de buitenranden van de stad is bij de bouw

▪

vaak rekening gehouden met het stallen van fietsen. Bewoners doen dit vaak
op eigen terrein.
Een ander type locatie waar fietsparkeervoorzieningen belangrijk zijn, zijn OVhaltes. Voornamelijk bij OV-knooppunten of bij OV-haltes met een regiofunctie.
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3. Effectiviteit fietsparkeernormen
Het voorgaande hoofdstuk heeft inzicht gegeven in de fietsparkeerdruk. In alle
steden is de vraag naar fietsparkeerplekken groter dan het aanbod.
Fietsparkeernormen kunnen in theorie een instrument zijn om het aantal
fietsparkeerplekken te vergroten. Wanneer fietsparkeernormen zijn opgenomen in
de Nota (fiets)parkeernormen, is het verplicht bij nieuwbouwontwikkelingen te
voorzien in fietsparkeerplekken. In dit hoofdstuk analyseren we of
fietsparkeernormen ook een effectief instrument (kunnen) zijn om in de binnenstad
extra fietsparkeerplekken te realiseren.
De belangrijkste conclusies zijn:
▪ Uit de analyse komt naar voren dat nieuwbouwontwikkelingen en grootschalige
herontwikkelingen met name buiten het centrum plaatsvinden. De
ontwikkelingen die wel in het centrum worden gerealiseerd, liggen qua locatie
vaak niet in de gebieden waar de fietsproblematiek het grootst is.
▪ Dit betekent dat voor binnensteden de toepassing van fietsparkeernormen
geen grote bijdrage levert aan het oplossen van de fietsparkeerproblematiek
(via aanvullende normen). Dat betekent niet dat fietsparkeernormen in de
binnenstad geen nuttig instrument is. Fietsparkeernormen kunnen bijvoorbeeld
▪

dienen als opening om met projectontwikkelaars in gesprek te gaan.
Daarnaast blijkt uit de analyse dat met name woningbouwontwikkelingen in
potentie tot relatief veel fietsparkeerplekken kunnen leiden. Dit geldt ook voor
woningsplitsingen. Hoewel ook bij splitsingen in theorie potentie ligt, wordt hier
in de gemeenten verschillend mee omgegaan en blijkt de praktische
toepassing hiervan in binnensteden vaak lastig.

Tabel 3.1 Potentie toevoegen fietsparkeerplekken door toepassen
fietsparkeernormen in de periode 2012 t/m 2019
Tekort9
Schatting reële

Delft

Haarlem

Amersfoort

Zwolle

Totaal

3.000

5.800

750

1.900

11.100

<1%

<1%

3%

5%

170

390

110

420

reductie tekort door
toepassing
fietsparkeernormen
Max. toevoeging

1.090

fietsparkeerplekken
Tekorten op sectorniveau (niet gesaldeerd), gebaseerd op maatgevend moment
(zaterdagmiddag).
9
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Door woningen

92%

88%

52%

61%

Door winkels

3%

7%

41%

36%

Door kantoren10

3%

3%

8%

1%

Door

1%

1%

0%

2%

1%

1%

0%

0%

bijeenkomstfunctie
Door overige
functies
NB. de samenvattende tabel geeft inzicht in maximale toevoeging van fietsparkeerplekken
die met fietsparkeernormen bereikt kan worden. De potentie van mogelijk toe te voegen
fietsparkeerplekken ligt met name bij nieuwe woningen. Tegelijkertijd gaat dit in
werkelijkheid om woningsplitsingen. Afhankelijk van de gemeenten worden bij
woningsplitsingen wel/geen fietsparkeernormen toegepast. En de praktische toepassing
hiervan in binnensteden blijkt lastig.
Ook vallen de nieuwbouwontwikkelingen en daarmee potentiele fietsparkeerplekken, vaak
niet samen met de plekken in het centrum waar de parkeerdruk het grootst is. Daarnaast
dragen fietsparkplekken bij kantoren alleen effectief iets bij wanneer deze in het weekend
openbaar toegankelijk zijn.
Bij de inschatting van de reële reductie zijn deze kanttekeningen meegenomen waardoor
de reële reductie lager ligt dan wanneer je kijkt naar de maximale toevoeging van het
aantal fietsparkeerplekken.

3.1

Fietsparkeernormen in de praktijk

Fietsparkeernormen kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelen van fietsparkeerplekken bij
nieuwbouwwoningen en niet-woonontwikkelingen. Bij de ontwikkelingen van
nieuwbouwwoningen geldt het Bouwbesluit (2012). Het Bouwbesluit verplicht
ontwikkelaars om bij nieuwbouwwoningen een afsluitbare bergruimte te realiseren
die vanaf de openbare weg toegankelijk is om fietsen of scootmobielen beschermd
te kunnen stallen.
Nieuwbouw volgens het Bouwbesluit
Het Bouwbesluit geldt enkel voor nieuwbouwontwikkelingen. Dit betekent dat er bij
herontwikkelingen en transformaties geen eisen aan fietsparkeerplekken gesteld kunnen
worden. Het Bouwbesluit gaat bij deze ontwikkelingen uit van het ‘rechtens verkregen

Wanneer de fietsvoorzieningen bij kantoren niet openbaar zijn, levert dit geen extra
fietsparkeerplekken op het maatgevend moment (zaterdagmiddag).
10

KOSTEN EN FINANCIERING FIETSPARKEREN

18

niveau’. Dit betekent dat een ontwikkelaar moet voldoen aan de eisen die gesteld waren bij
de toenmalige bouw van het pand. Wanneer herontwikkelingen en transformaties het
gebruiksoppervlak vergroten, kan alleen op het toegevoegde oppervlak een parkeernorm
opgelegd worden.

Het Bouwbesluit stelt geen eisen voor fietsenstallingen bij de ontwikkeling van nietwoonfuncties. Met niet-woonfuncties worden bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen,
scholen en winkels bedoeld. Gemeenten kunnen aanvullend op het Bouwbesluit
hier wel eisen aan stellen. Door het toevoegen van een hoofdstuk aan de
gemeentelijke Nota (fiets)parkeernormen kan dit ook voor niet-woonontwikkelingen
geregeld worden. De kencijfers voor fietsparkeernormen ontwikkeld door het
CROW1112 bieden handvatten om de normen op gemeentelijk niveau te regelen.
Hoewel het Bouwbesluit en de kencijfers opgesteld door CROW houvast geven,
hebben gemeenten geen volledige regie met deze instrumenten. Gemeenten
kunnen afdwingen dat er een stalling wordt gerealiseerd, maar slechts gedeeltelijk
sturen op welke manier dat gebeurt (hiervoor is aanvullende regelgeving nodig)13.
Wanneer een stalling niet optimaal is (niet goed bereikbaar, te ver weg, etc.) wordt
deze waarschijnlijk minder goed gebuikt. Als dit het geval is levert de stalling geen
positieve bijdrage aan de fietsparkeerdruk. Ook de eerder genoemde beperkingen
op herontwikkelingen en transformaties leiden ertoe dat fietsparkeernormen niet in
elke situatie toegepast kunnen worden.
3.1.1

Fietsparkeernormen verdiepingssteden

Van de verdiepingssteden past op dit moment alleen de gemeente Delft
fietsparkeernormen toe (zie tabel volgende pagina). Zij heeft dit verwerkt in haar
Nota Parkeernormen. De gemeente Delft heeft zich voor de normen gebaseerd op
de cijfers van het CROW en aangepast voor gebiedsspecifieke kenmerken. In de
Nota Parkeernormen wordt benoemd dat de fietsparkeernormen geen oplossing
zijn voor de circa 2.000 parkeerplekken die Delft tekort komt. Wel kan er door het
toepassen van de normen gestuurd worden op voldoende fietsparkeerplekken bij
nieuwbouwontwikkelingen. Hoewel de gemeente Delft fietsparkeernormen in de
praktijk toepast, kan de gemeente de effectiviteit van dit instrument moeilijk
inschatten14. Bekend is dat fietsparkeernormen leiden tot fietsparkeerplekken bij
nieuwbouwontwikkelingen, maar niet om hoeveel plekken dit in totaal gaat. Wel
vermoedt de gemeente Delft dat zonder fietsparkeernormen de
fietsparkeervoorzieningen niet altijd worden gerealiseerd bij
CROW fietsberaad (2019). Fietsparkeerkencijfers 2019.
CROW fietsberaad (2010). Leidraad fietsparkeren.
13 Zie ook het Bouwbesluit 2012
14 Gesprek gemeente Delft
11
12
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nieuwbouwontwikkelingen. Zij zien daarnaast knelpunten bij woningsplitsingen
omdat de fietsparkeernormen die de gemeente Delft hanteert hier niet op van
toepassing zijn. Bij deze ontwikkelingen neemt de fietsparkeerdruk wel toe.
In tegenstelling tot de gemeente Delft worden in de gemeente Haarlem in
aanvulling op het Bouwbesluit eisen gesteld aan de realisatie van fietsenstallingen
bij woningsplitsing. Wanneer een woning gesplitst wordt, moet per kamer of
bewoner stallingsruimte gerealiseerd worden voor een fiets. Dit moet op het eigen
terrein, maar als dit niet mogelijk is mag het onder voorwaarden ook in de openbare
ruimte. De fietsenstalling moet bijvoorbeeld verkeersveilig ingepast worden, er moet
loopruimte overblijven, de stalling mag niet tot overlast leiden en er moet draagvlak
zijn in de omgeving15. Ook kan de fietsparkeernorm afgekocht worden bij de
gemeente. Uit gesprekken met de gemeente Haarlem blijkt dat het toepassen van
de normen in de praktijk soms lastig is. Soms is er fysiek geen ruimte om
stallingsruimte te creëren. Dit leidt tot tegengestelde belangen: het vasthouden aan
de normen tegenover het faciliteren van ontwikkelingen in de stad. Bij grote
ontwikkelingen in de gemeente Haarlem wordt er altijd gekeken of er voldoende
fietsparkeerplekken gerealiseerd worden.
Amersfoort en Zwolle maken naast het Bouwbesluit geen gebruik van
fietsparkeernormen of normen bij woningsplitsing. De gemeente Zwolle heeft wel
nagedacht over het gebruik van fietsparkeernormen. De complexiteit van dit
vraagstuk en de onzekere effectiviteit heeft ertoe geleid dat de fietsparkeernormen
uiteindelijk niet in gebruik zijn genomen16.
Tabel 3.2 Toepassing fietsparkeernormen
Bouwbesluit

Fietsparkeernormen

Normen bij

(woningen)

(ook andere functies)

woningsplitsing

Delft

X

X

Haarlem

X

Amersfoort

X

Zwolle

X

X

Gemeente Haarlem (2019). Beleidsregels wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Zie ook
deze link.
16 Gesprek gemeente Zwolle
15

KOSTEN EN FINANCIERING FIETSPARKEREN

20

3.2

Analyse potentie fietsparkeernormen in de
binnenstad

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van fietsparkeernormen hebben we in
dit onderzoek geprobeerd om inzichtelijk te maken wat de potentie is van dit
instrument. Op basis van pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) is geanalyseerd welke nieuwe adressen er bijgekomen zijn in de
binnenstad. Zoals in voorgaande paragraaf toegelicht kunnen bij nieuwbouwpanden
fietsparkeernormen toegepast worden. Deze analyse maakt daardoor inzichtelijk tot
hoeveel fietsparkeerplekken de fietsparkeernormen in potentie hadden kunnen
leiden. Deze analyse is gedaan over de periode van 2012 tot en met 2019.
Hoewel de analyse inzicht geeft in de potentie van fietsparkeernormen, zijn er
kanttekeningen te plaatsen:
▪ Het resultaat van de analyse is de potentie. Dit geeft geen verdere informatie
over de daadwerkelijke realisatie of het gebruik van fietsparkeerplekken.
▪

▪

In de analyse gaan we ervan uit dat het bouwjaar gelijk is aan de nieuwbouw in
dat jaar. Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat dit in werkelijkheid niet altijd
klopt. Zo kunnen ‘nieuwbouwwoningen’ in BAG ook woningsplitsingen zijn.
De analyse geeft alleen inzicht in het huidige bouwjaar en bijbehorende
kenmerken. Wanneer een recent bouwjaar het gevolg is van bijvoorbeeld een
woningsplitsing (zie ook kader), weten we alleen de kenmerken van de huidige
woningen en niet van het ‘oude’ pand. Tegelijkertijd kunnen
fietsparkeernormen alleen worden toegepast op werkelijk toegevoegd
oppervlak. Omdat we dit oppervlak niet uit de analyse kunnen halen, is het
mogelijk dat fietsparkeernormen in werkelijkheid op een kleiner oppervlak
toegepast kunnen worden dan in de analyse wordt aangegeven. Hierdoor is het
aantal potentiële fietsparkeerplekken waarschijnlijk lager dan uit de analyse
blijkt.

Definitie ‘bouwjaar’ in BAG:
‘De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal
worden opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht,
leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.’ (bron: Ministerie van BZK (2018). Catalogus
Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Uit de praktijkhandleiding van de BAG17 blijkt dat er een aantal uitzonderingen zijn. De
handleiding geeft aan: ‘Er zijn situaties waarin er dermate ingrijpende wijzigingen aan het
oorspronkelijke object plaatsvinden dat het oorspronkelijke object in feite niet meer bestaat.’

17

Zie deze link
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Dit kan ook gelden voor de bouw van appartementencomplexen boven winkelpanden en de
splitsing van een pand in twee afzonderlijke objecten.

3.2.1

Delft

Sinds 2012 zijn er in de binnenstad van Delft
150 nieuwe adressen gerealiseerd. Van die
adressen heeft 92 procent een woonfunctie. De
overige adressen hebben een winkel-, kantoor-,
bijeenkomst of overige gebruiksfunctie (zie ook
grafiek).

Figuur 3.1 Nieuwe panden binnenstad Delft naar
gebruiksfunctie

Voor de analyse zijn op de nieuwbouwpanden
de fietsparkeernormen van het CROW
toegepast. Van 2012 tot en met 2019 had dit
in potentie tot 170 fietsparkeerplekken kunnen
leiden. Het totale tekort aan
fietsparkeerplekken in de binnenstad van Delft
is 3.000. Een van de gebieden waar de
tekorten relatief groot zijn is rondom het
Vesteplein/Bastiaansplein. Hier zijn de
afgelopen jaren ook nieuwbouwontwikkelingen
toegevoegd. De overige ontwikkelingen liggen op locaties waar de parkeerdruk in
mindere mate een probleem is. In de praktijk zouden extra fietsparkeerplekken op
deze locaties daarom niet bijdragen aan het oplossen van het tekort in de
binnenstad van Delft.
De meeste potentiële fietsparkeerplekken (55 procent) ontstaan door het
toevoegen van woningen. De gemeente Delft geeft echter aan dat deze
nieuwbouwwoningen waarschijnlijk grotendeels woningsplitsingen zijn. Volgens de
gemeente zijn er geen mogelijkheden om bij woningsplitsing fietsparkeernormen
toe te passen. Daarnaast voegen winkelpanden in potentie 22 procent van het
totaal en fietsparkeerplekken toe. En kantoor- en bijeenkomstfuncties
respectievelijk 14 procent en 9 procent.
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Figuur 3.2 Nieuwe adressen naar oppervlak en gebruiksfunctie (2012 – 2019)

3.2.2

Haarlem

In de binnenstad van Haarlem zijn sinds
2012 121 nieuwe adressen toegevoegd,
waarvan 88 procent met een woonfunctie.
Net als in Delft, geeft de gemeente Haarlem
aan dat dit geen nieuwbouwwoningen zijn,
maar voornamelijk woningsplitsingen. In
tegenstelling tot de gemeente Delft, kunnen
in Haarlem wel fietsparkeernormen
toegepast worden bij woningsplitsingen.

Figuur 3.3 Nieuwe panden binnenstad Haarlem
naar gebruiksfunctie

In potentie hadden deze adressen kunnen
leiden tot 390 fietsparkeerplekken.
Daartegenover staat een tekort van 5.800
fietsparkeerplekken in de binnenstad van
Haarlem. In de omgeving van de
Botermarkt, één van de drukste gebieden in
Haarlem, heeft een nieuwbouwontwikkeling
plaatsgevonden. Een nieuw winkelpand levert daar in potentie een halve
fietsparkeerplek op. De overige ontwikkelingen liggen niet op plekken waar de
parkeerdruk het grootst is. In de praktijk zal het toevoegen van parkeerplaatsen op
deze plekken dus nauwelijks bijdragen aan het oplossen van de tekorten.
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Ongeveer de helft van de potentiële fietsparkeerplekken is het gevolg van een grote
kantoorontwikkeling. Dit blijkt de opening van de nieuwe vestiging van het
gemeentekantoor van Haarlem te zijn in 2014. De gemeente Haarlem heeft voor
haar werknemers een fietsenstalling gerealiseerd. Deze is echter (nog) niet
openbaar buiten kantoortijden. Van de overige potentiële fietsparkeerplekken is 23
procent het gevolg van woningbouw en 19 procent het gevolg van nieuwe
winkelpanden.
Figuur 3.4 Nieuwe adressen naar oppervlak en gebruiksfunctie (2012 – 2019)
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3.2.3

Amersfoort

In de binnenstad van Amersfoort zijn sinds
2012 in totaal 78 nieuwe adressen gevestigd.
Hiervan heeft 85 procent een woonfunctie. In
Amersfoort weten we niet of dit gaat om
werkelijke nieuwbouwwoningen of
woningsplitsingen.

Figuur 3.5 Nieuwe panden binnenstad Amersfoort
naar gebruiksfunctie

In potentie had deze nieuwbouw tot 110
fietsparkeerplekken kunnen leiden. Het huidige
tekort aan fietsparkeerplekken in Amersfoort is
400. De meeste fietsparkeerplekken kunnen
worden toegevoegd door de bouw van nieuwe
woningen. Dit gaat om 52 procent van de
potentiële fietsparkeerplekken. Ook
winkelpanden leveren een relatief grote
bijdrage, namelijk 41 procent. Dit komt door
twee relatief grote ontwikkelingen op de Utrechtsestraat in 2012 en 2013. De
overige potentiële fietsparkeerplekken (8%) zijn gerelateerd aan de bouw van
panden met een kantoorfunctie. Alleen wanneer deze fietsparkeerplekken buiten
kantoortijden openbaar toegankelijk zijn, kan dit een bijdrage leveren aan het
oplossen van het tekort aan fietsparkeerplekken in de overbelaste delen van het
Amersfoortse centrum.
Op de Varkensmarkt, één van de gebieden waar de fietparkeerdruk hoog is, is in
2012 een nieuw winkelpand gebouwd. Deze ontwikkeling van ca. 770 m2 had tot
19 fietsparkeerplekken kunnen leiden. Het tekort op de Varkensmarkt is 180
fietsparkeerplekken. Ook op andere knelpunten in de binnenstad zijn
nieuwbouwontwikkelingen geweest. In de omgeving van de Appelmarkt, de
Utrechtsestraat en Achter de Arnhemse Poortwal zijn bijvoorbeeld nieuwe woningen
en winkels gerealiseerd. De potentiele extra fietsparkeerplekken op deze locaties
hadden dus wel degelijk kunnen bijdragen (zij het beperkt) aan het oplossen van de
fietsparkeerproblematiek.
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Figuur 3.6 Nieuwe adressen naar oppervlak en gebruiksfunctie (2012 – 2019)

3.2.4

Zwolle

254 nieuwe adressen zijn er sinds 2012 aan het
centrum van Zwolle toegevoegd. Een groot deel
hiervan heeft een woonfunctie (93 procent). De
meeste nieuwbouwwoningen zijn toegevoegd op
het Noordereiland, namelijk 80 procent. Van de
woningen op het Noordereiland gaan we ervan
uit dat dit nieuwbouwwoningen zijn. De overige
woningen kunnen ook woningsplitsingen zijn

Figuur 3.7 Nieuwe panden binnenstad Haarlem
naar gebruiksfunctie

maar daar hebben we op dit moment geen
informatie over.
In potentie kunnen deze nieuwe adressen tot
420 fietsparkeerplekken leiden. Tweederde van
deze plekken is het gevolg van het toevoegen
van woningen. Deze woningen zijn met name toegevoegd op het Noordereiland. Dit
is niet het gebied waar er tekorten zijn aan fietsparkeerplekken. In werkelijkheid
leiden deze ontwikkelingen dus in mindere mate tot het oplossen van de
fietsparkeerdruk (tekort van 1.900).
Ook winkelpanden leveren een grote bijdrage aan de potentie (36 procent). Dit
komt voornamelijk door een grote ontwikkeling, namelijk de komst van een
vestiging van winkelketen Primark. Er zijn echter geen fietsparkeervoorzieningen
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gerealiseerd bij de Primark. De knelpunten qua fietsparkeerdruk liggen in de
binnenstad van Zwolle met name in het kernwinkelgebied. Dit is echter niet waar
volgens de analyse potentieel fietsparkeerplekken toegevoegd hadden kunnen
worden.
Figuur 3.8 Nieuwe adressen naar oppervlak en gebruiksfunctie (2012 – 2019)
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4. Kostenposten van fietsparkeren
In dit hoofdstuk gaan we in op de kosten die gemeenten maken voor fietsparkeren.
Hierbij maken we onderscheid tussen kosten die samenhangen met investeringen,
beheer, onderhoud en exploitatie van (met name stallings-) voorzieningen
(paragraaf 4.1) en kosten die samenhangen met handhaving (paragraaf 4.2). De
uiteenzetting van de kostenposten in dit hoofdstuk leidt tot kengetallen die we
gebruiken om een inschatting te maken van de structurele kosten in hoofdstuk 5.
Een algemene notie vooraf is dat (gedetailleerde) financiële informatie over
fietsparkeervoorzieningen moeilijk te achterhalen is gebleken. De vier
verdiepingssteden hebben zo goed als mogelijk getracht inzicht in kosten te geven.
Hier zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Ondanks de inspanningen die de gemeenten
geleverd hebben, is niet voor alle posten even duidelijk geworden welke kosten in
het recente verleden gemaakt zijn en/of gemaakt worden. De beperkte beschikbare
kosteninformatie uit de verdiepingssteden maakt het lastig om hier algemeen
toepasbare kengetallen uit te destilleren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar
aanvullende informatie over de kosten van fietsparkeervoorzieningen. Met name
vanuit een eerder inventarisatie onder Nederlandse gemeenten18 en een overzicht
van de gemeente Amsterdam19 zijn hiervoor bruikbaar gebleken.
De belangrijkste conclusies zijn:
▪ Gemeenten hanteren verschillende indelingen in kostensoorten en
definities voor kostensoorten. We hebben getracht verschillende type
kosten zoveel mogelijk onder dezelfde noemer onder te brengen.
▪ Ook verschillende constructies (zoals inzet derde partijen voor de

▪

▪

exploitatie, verschillende invulling van de handhavingsactiviteiten) maken
het vergelijken van kosten soms lastig.
De kosten voor afschrijving/huur (inclusief opportunity costs ruimtegebruik)
hangen sterk af van de locatie en het type fietsparkeervoorziening. Ze
variëren van 40 euro voor een nietje/rek tot enkele honderden euro’s
inpandige stallingen per fietsparkeerplek per jaar. Voor ondergrondse
voorzieningen kunnen deze kosten oplopen richting de 800 euro per
fietsparkeerplek per jaar.
Ook voor de beheer- en onderhoudskosten geldt dat deze sterk afhangen
van het type voorzieningen. De gevonden bandbreedte per fietsparkeerplek
per jaar loopt van 15 euro voor een nietje/rek op straat (of zelfs 0 euro
voor een vak) tot meer dan 600 euro voor een ondergrondse stalling. Voor

18
19

CROW Fietsberaad/Decisio, Financiering gemeentelijke fietsenstallingen, juni 2014
Gemeente Amsterdam, Kader fietsparkeren, 2015
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(bovengrondse) gebouwde voorzieningen bedragen de beheer- en
▪

onderhoudskosten per fietsparkeerplek per jaar zo’n 20 tot 70 euro.
De jaarlijkse exploitatiekosten hangen met name af van de omvang van de
stalling, naast de openingstijden en de personeelskosten. De gevonden
bandbreedte loopt van 24 euro tot 330 euro per fietsparkeerplek.

▪

▪

In de verdiepingssteden wordt per jaar zo’n 50.000 tot 100.000 euro aan
kosten gemaakt die met handhaving in de binnenstad samenhangen.
Hierbij gaat om zowel coaching van fietsparkeerders als het verwijderen
van foutief/te lang geparkeerde fietsen. Als we deze kosten relateren aan
het aantal formele stallingsplekken van het handhavingsgebied (centrum,
waar ook de meeste handhaving plaatsvindt) komt dit neer op circa 10 tot
60 euro per plek.
De bekostiging van fietsparkeervoorzieningen buiten de stationsomgeving
wordt door gemeenten zelf gedragen. Hoe dit binnen de gemeenten
georganiseerd is (wel/geen onderdeel van de totale parkeerexploitatie,
wel/geen structureel budget op de begroting voor nieuwe investeringen)
verschilt.

In tabel 4.1 is opgenomen welke kostenkengetallen gehanteerd zijn voor de
scenario’s in hoofdstuk.
Tabel 4.1 Gehanteerde kosten in scenario's (in euro per fpp per jaar)
Type stalling

Huur/

Beheer en

afschrijving

onderhoud

In openbare ruimte

Exploitatie

Openbare
ruimte

N.v.t.*

(informeel)
Rek/nietje in openbare

25

15

n.v.t.

20

Inpandige stalling
350
65
300
*we nemen aan dat het realiseren van informele fietsparkeerplekken (tegen
boom/gevel/etc.) geen kosten voor gemeenten met zich meebrengt.

n.v.t.

ruimte

4.1

Afschrijving/huur, beheer- en onderhoud en
exploitatie

Er zijn verschillende indelingen in kostensoorten denkbaar. Wij hanteren hier de
volgende:
▪ Investeringskosten/afschrijvingskosten/huurkosten
▪ Beheer- en onderhoudskosten
▪ Exploitatiekosten
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Op de handhavingskosten gaan we in paragraaf 4.2 apart in.
4.1.1

Investeringskosten/afschrijvingskosten/huurkosten

Voor fietsparkeervoorzieningen op straat, zoals rekken en nietjes, geldt dat
gemeenten eenmalige investeringen moeten doen om ze te realiseren. Om deze
investeringskosten vergelijkbaar te maken met andere kostenposten, kijken we
welke jaarlijkse afschrijvingskosten volgen uit deze eenmalige investeringen. Hierbij
is het ook van belang om de kosten van ruimtegebruik mee te nemen. Dit zijn vaak
geen out-of-pocket-kosten voor gemeenten, maar wanneer de gebruikte ruimte ook
voor alternatieve doeleinden had kunnen worden gebruikt, zijn er wel opportunity
costs. Voor inpandige fietsparkeervoorzieningen geldt dat soms sprake is van
investeringskosten en dus afschrijvingskosten en dat soms sprake is van
huurkosten (als gemeenten een pand niet in eigendom hebben). De kosten van
ruimtegebruik.
In tabel 4.2 is weergegeven welke informatie we hebben kunnen achterhalen over
de kosten voor afschrijving, ruimtegebruik en huur.
Tabel 4.2 Afschrijvings- en huurkosten
Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

afschrijvings/
huurkosten
per fpp
Zwolle

375 euro

Gebaseerd op huurkosten voor een overdekte stalling (160 stallingsplekken).

331 euro

Gebaseerd op afschrijvingskosten voor twee overdekte stallingen en twee
buitenstallingen (totaal 755 stallingsplekken). Inclusief gas/water/licht
(beheerkosten).

Delft

>62 euro

Gebaseerd op totale huurbijdrage aan Biesieklette voor twee bewaakte
stallingen, waarvan één buitenstalling (totaal 402 stallingsplekken). Dit bedrag
is inclusief de exploitatie van buurtstallingen en trommels (aantal
stallingsplekken onbekend), waardoor de bijdrage in huurkosten per fpp feitelijk
lager is. Het gaat hier dus alleen om de gemeentelijke bijdrage, de totale
huurkosten per fpp zijn hoger.

Haarlem

155 euro

Gebaseerd op totale kapitaallasten, huurkosten én exploitatiekosten van vier
inpandige, bewaakte stallingen (totaal 1.800 stalingsplekken). De afschrijvings/huurkosten zijn dus feitelijk lager.
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Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

afschrijvings/
huurkosten
per fpp
Amsterdam

Indicatieve normkosten afschrijving, ruimtegebruik en/of huur volgens Kader
Fietsparkeren20
15 euro

Op straat, ongebouwd, vak

40 euro

Op straat, ongebouwd, rek/nietje

100 euro
80 euro

Op straat, gebouwd, klein fietsplatform (200 fpp)
Op straat, gebouwd, groot fietsplatform (2000 fpp)

335 euro

Inpandig, bovengronds, klein, in bestaand gebouw (200 fpp)

330 euro

Inpandig, bovengronds, groot, in bestaand gebouw (2000 fpp)

780 euro

Inpandig, ondergronds, klein, onder openbaar gebied (200 fpp)

470 euro

Inpandig, ondergronds, groot, onder openbaar gebied (2000 fpp)

In de scenario’s in hoofdstuk 5 gaan we voor de jaarlijkse afschrijvings-/huurkosten
uit van 45 euro per fietsparkeerplek in de openbare ruimte (25 euro
afschrijvingskosten voor voorziening en 20 euro kosten ruimtebeslag) en 350 euro
per fietsparkeerplek voor inpandige stallingen.
4.1.2

Beheer- en onderhoudskosten

Eén van de kostensoorten waarmee gemeenten worden geconfronteerd rond
fietsparkeren, zijn die voor de instandhouding van de voorzieningen. De gevonden
informatie over deze beheer- en onderhoudskosten is opgenomen in tabel 4.3.
Tabel 4.3 Beheer- en onderhoudskosten
Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

beheer- en
onderhoudskosten per
fpp
Zwolle

66 euro

Gebaseerd op beheer- en onderhoudskosten voor twee overdekte stallingen en
twee buitenstallingen (totaal 755 stallingsplekken). Exclusief kosten voor
gas/water/licht (zie afschrijvingskosten). De beheer- en onderhoudskosten zijn
dus feitelijk hoger.

In het Kader Fietsparkeren zijn voor meer type stallingen de normkosten opgenomen. We
hebben hier een selectie gemaakt van type stallingen die relevant zijn voor andere
Nederlandse gemeenten.
20
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Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

beheer- en
onderhoudskosten per
fpp
Amsterdam

Indicatieve normkosten onderhoud volgens Kader Fietsparkeren21
0 euro

Op straat, ongebouwd, vak

15 euro

Op straat, ongebouwd, rek/nietje

50 euro

Op straat, gebouwd, klein fietsplatform (200 fpp)

40 euro

Op straat, gebouwd, groot fietsplatform (2000 fpp)

20 euro

Inpandig, bovengronds, klein, in bestaand gebouw (200 fpp)

15 euro

Inpandig, bovengronds, groot, in bestaand gebouw (2000 fpp)

630 euro

Inpandig, ondergronds, klein, onder openbaar gebied (200 fpp)

380 euro

Inpandig, ondergronds, groot, onder openbaar gebied (2000 fpp)

In de scenario’s in hoofdstuk 5 gaan we voor de jaarlijkse beheer- en
onderhoudskosten uit van 15 euro voor formele fietsparkeerplekken in de
openbare ruimte en 65 euro per fietspakeerplek in een inpandige stalling.
4.1.3

Exploitatiekosten

Onder exploitatiekosten verstaan we de personele kosten die samenhangen met
toezicht/bewaking van fietsenstallingen. Informatie uit de verdiepingssteden en
andere bronnen die we hierover hebben kunnen achterhalen, staat in tabel 4.4.
Tabel 4.4 Exploitatiekosten
Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

exploitatiekosten per
fpp
Zwolle

331 euro

Gebaseerd op totale kosten bemensing voor vier bewaakte stallingen (totaal
755 stallingsplekken).

Delft

249 euro

Gebaseerd op totale exploitatiebijdrage aan Biesieklette voor twee bewaakte
stallingen (totaal 402 stallingsplekken). Dit bedrag is inclusief de exploitatie van
buurtstallingen en trommels (aantal stallingsplekken onbekend), waardoor de
exploitatiekosten per fpp feitelijk lager zijn.

In het Kader Fietsparkeren zijn voor meer type stallingen de normkosten opgenomen. We
hebben hier een selectie gemaakt van type stallingen die relevant zijn voor andere
Nederlandse gemeenten.
21
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Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

exploitatiekosten per
fpp
Amsterdam

110 tot
1100 euro

In de indicatieve normkosten worden fietsenstallingen met 2000 en 200
stallingsplaatsen gedefinieerd. In de exploitatiekosten zit hierdoor ook een factor
10 verschil.

Divers

24 tot 318
euro

Onderzoek uit 2014 op basis 19 stallingen in diverse gemeenten. Gemiddelde
bedraagt 164 euro.

De exploitatiekosten hangen sterk af van een aantal factoren. Zo is de omvang van
de stalling sterk bepalend voor de kosten per fietsparkeerplek. Ook de
openingstijden spelen een rol en uiteraard de personeelskosten. In de scenario’s in
hoofdstuk 5 gaan we voor de jaarlijkse exploitatiekosten uit van 300 per
fietsparkeerplek in een inpandige stalling.

4.2

Handhavings- en gedragsbeïnvloedingskosten

De kosten voor handhaving vormen een aparte categorie. Voor deze kosten geldt
dat ze enigszins lastig zijn te relateren aan het aantal stallingsplekken en uit te
drukken zijn in kosten per fietsparkeerplek. Bovendien zijn er twee soorten van
handhaving: coaching van fietsparkeerders om hun fiets op de juiste plek te zetten
en handhaving op verkeerd/te lang geparkeerde fietsen. In tabel 4.5 zijn de
bevindingen over met handhaving samenhangende kosten opgenomen.
Tabel 4.5 Handhavingskosten
Gemeente

Jaarlijkse

Toelichting

handhavingskosten
per fpp
Zwolle

36 euro (coaches)

Gebaseerd op totale kosten fietscoaches voor totaal aantal
stallingsplaatsen centrum (1.645 stallingsplekken, excl. bewaakte

22 euro (AFAC)

stallingen).
Gebaseerd op totale kosten AFAC (huisvesting, bemensing, onderhoud en
overig) voor totaal aantal stallingsplaatsen centrum (1.645
stallingsplekken, excl. bewaakte stallingen).

Delft

19 euro (coaches)

Gebaseerd op totale kosten fietscoaches en schatting gemeente o.b.v.
inzetverdeling stationsgebied en centrum voor totaal aantal

21 euro (toezicht
en depot)
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Gebaseerd op totale kosten toezicht en depot en schatting gemeente o.b.v.
inzetverdeling stationsgebied en centrum) voor totaal aantal
stallingsplaatsen centrum (2.398 stallingsplekken, excl. bewaakte
stallingen).
Haarlem

12 euro

Gebaseerd op totale kosten en totaal aantal stallingsplaatsen centrum
(4.300, excl. bewaakte stallingen).

De kosten die gemeenten maken voor handhaving staan tot op zekere hoogte los
van de stallingscapaciteit. Soms wordt bij een relatief hoge beschikbare
stallingscapaciteit toch redelijk intensieve handhaving (coaching) toegepast,
bijvoorbeeld omdat fietsparkeerders stallingen uit zichzelf niet goed gebruiken.
Soms is intensievere handhaving (op stallingsduur) juist nodig om de schaarse
beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten. Een deel van de kosten van
handhaving zit ook in de exploitatiekosten, wanneer beheerders deze taken
uitvoeren.
Handhaving en gedragsbeïnvloeding
Er zijn verschillende manieren van handhaving mogelijk. Vaak wordt bij handhaving
onderscheid gemaakt tussen handhaving op verwaarloosde fietsen en wrakken,
handhaving op ongebruikte fietsen (overschrijding van de maximale parkeerduur) en
handhaving op fout/hinderlijk geparkeerde fietsen. Op basis van de regels in de APV past
de gemeente bestuursdwang toe om een einde te maken aan de overtreding. Naast het
verwijderen van fietsen op genoemde gronden, kiezen gemeenten ervoor een meer
vriendelijke manier van gedragsbeïnvloeding te hanteren door het inzetten van
fietscoaches. Fietscoaches wijzen fietsers op juist stallen van de fiets en de regelgeving in
het betreffende gebied.
Hieronder staat kort toegelicht hoe handhaving en gedragsbeïnvloeding wordt toegepast
in de binnensteden van Haarlem, Delft, Zwolle en Amersfoort.
Haarlem
In de gemeente Haarlem wordt met name in het stationsgebied gehandhaafd. Daar
worden fout en gevaarlijk geparkeerde fietsen verwijderd. In de rest van de stad worden
ook fietswrakken en weesfietsen verwijderd. Ook de binnenstad wordt hierin
meegenomen maar dit gebeurt niet frequent en regelmatig.
Delft
In de binnenstad van Delft worden alleen fietsen verwijderd op grond van veiligheid of
wanneer het weesfietsen en fietswrakken betreft. Wanneer een fiets langer dan 28 dagen
gestald staat mag deze worden verwijderd. Er zijn zes momenten in het jaar waarop
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weesfietsen in de binnenstad worden verwijderd. Het handhavingsbeleid van de gemeente
Delft wat betreft fietsparkeren is gericht op vriendelijke handhaving. Dit betekent het
inzetten van fietscoaches om fietsers te begeleiden naar bijvoorbeeld de juiste
parkeerplek. Volgens de gemeente heeft dit een gunstiger effect dan strikte handhaving.
Ook financieel is dit gunstiger.
Zwolle
Op dit moment wordt met name gehandhaafd in het stationsgebied. De gemeente Zwolle
geeft aan dat handhaving in toenemende mate nodig is, ook in de binnenstad. Er is in de
binnenstad een klein gebied waar een fietsparkeerverbod is vastgelegd maar hier wordt
nog niet op gehandhaafd. De gemeente is van mening dat het haar fietsvoorzieningen
eerst op orde moet hebben voordat er streng gehandhaafd kan worden. Wel worden in de
binnenstad dagelijks fietscoaches ingezet.
Amersfoort
Op dit moment handhaaft de gemeente Amersfoort met name in het stationsgebied. In de
binnenstad wil de gemeente de fiets voldoende ruimte geven. Daarom is de insteek van
de gemeente dat fietsen alleen niet geparkeerd mogen worden op plekken waar de
veiligheid en toegankelijkheid beperkt wordt of waar dat vanuit het gewenste straatbeeld
niet kan. Wel ziet de gemeente knelpunten rond fietsparkeren en zien zij tegelijkertijd het
fietsgebruik toenemen. In het Uitvoeringsprogramma Fietsplan 2019-2022 is opgenomen
dat Amersfoort in de binnenstad wil experimenteren met fietscoaches. Op deze manier wil
de gemeente proberen het fietsparkeergedrag te sturen.
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5. Kosten van fietsparkeren en
scenario’s
De analyses in de voorgaande hoofdstukken geven inzicht in de vraag naar en het
aanbod van fietsparkeerplekken, kosten van fietsparkeerplekken en mogelijkheden
om fietsparkeerplekken toe te voegen door toepassing van fietsparkeernormen. In
dit hoofdstuk combineren we deze analyses om een beeld te krijgen van de extra
kosten om het tekort aan fietsparkeerplekken op te lossen. Daarnaast maken we
een schatting van de kosten die de vier gemeenten in de huidige situatie maken
voor fietsparkeren in de centra. In onderstaande tabel staan de uitkomsten van de
analyse weergeven. Om het fietsparkeertekort op te lossen is structurele
financiering nodig van € 0,4 tot € 5,7 miljoen per jaar.
Tabel 5.1 Globale inschatting van de structurele kosten voor fietsparkeren in
centrumgebieden, o.b.v. gesaldeerd fietsparkeertekort, in miljoenen euro’s
Delft

Haarlem

Amersfoort

Zwolle

Schatting huidige structurele kosten

€ 0,4

€ 1,6

€ 0,8

€ 0,3

Scenario 1 –structurele meerkosten

€ 0,2

€ 0,35

€ 0,05

€ 0,07

€ 2,1

€ 4,1

€ 0,5

€ 0,8

oplossen tekort in openbare ruimte
Scenario 2 – structurele meerkosten
oplossen tekort inpandig

5.1

Methode voor kosten en scenario’s

Om een indruk te geven van de structurele kosten van fietsparkeren in
binnensteden, hebben we een schatting gemaakt van de kosten in de huidige
situatie. Het huidige aanbod aan fietsparkeerplekken is aan de hand van
kengetallen vertaald naar jaarlijkse kosten. Vervolgens zijn twee scenario’s
opgesteld om de meerkosten in beeld te brengen van het oplossen van het tekort
aan fietsparkeerplekken. Voor deze scenario’s hebben we gekeken op welke
manier fietsparkeerplekken toegevoegd kunnen worden aan de huidige situatie.
Daarvoor hebben we twee extremen genomen:
▪ Scenario 1: maximaal inzetten op de openbare ruimte. Het totale tekort aan
fietsparkeerplekken wordt opgelost in de openbare ruimte door het toevoegen
van bijvoorbeeld nietjes of rekken.
▪ Scenario 2: maximaal inzetten op inpandige stalling. In dit scenario wordt het
totale tekort opgelost door het realiseren van inpandige stallingen.
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Tabel 5.2 Uitgangspunten bij analyse huidige kosten en scenario’s
Aanbod stallingen
Delft
Haarlem
Amersfoort
Zwolle

Tekort

Op straat22

Inpandig

2.400

40023

3.000

4.800

1.80024

5.800

1.890

91025

75026

2.09527

30528

1.900

De kostenkengetallen passen we toe op de aantallen weergeven in bovenstaande
tabel. We maken onderscheid tussen kosten voor huur of afschrijving van panden,
kosten voor beheer en onderhoud, exploitatiekosten en kosten voor de openbare
ruimte. De kosten die we gebruikt hebben in de berekening zijn weergeven in
onderstaande tabel.
Tabel 5.3 Gehanteerde kosten in scenario's (in euro per fpp per jaar)
Huur/

Beheer en

afschrijving

onderhoud

Rek/nietje in openbare

Exploitatie

Openbare
ruimte

25

15

n.v.t.

20

350

65

300

n.v.t.

ruimte
Inpandige stalling

5.2

Uitkomsten kosten en scenario’s

Het resultaat van de scenario’s is een overzicht van de extra kosten om het tekort
aan fietsparkeerplekken op te lossen. Daarbij is ook inzichtelijk gemaakt om welke
typen kosten het gaat. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de kosten die
gemeenten nu al maken voor de huidige fietsparkeervoorzieningen in de
binnenstad.
Onderstaande figuren laten de uitkomsten van de analyses voor de Haarlemse
binnenstad zien29. De analyses zijn gebaseerd op de aannames zoals toegelicht in
de vorige paragraaf. Daarmee zijn de analyses een middel om de kosten, en met

Indien niet bekend: op straat = totale aanbod – stallingsplaatsen inpandig
Bron: www.veiligstallen.nl
24 Bron: Goudappel Coffeng (2017). Startdocument visie fietsparkeren.
25 Bron: gemeente Amersfoort (2018). Stand van zaken fietsparkeren binnenstad Amersfoort
26 Schatting tekort op sectorniveau (niet gesaldeerd) aan de hand van verhouding andere
steden.
27 Inclusief twee bewaakte stallingen in de openbare ruimte (Meerminneplein en
Rodetorenplein).
28 Bron: www.veiligstallen.nl
29 De uitkomsten van de scenario’s voor Delft, Zwolle en Amersfoort staan in bijlage 2.
22
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name verschillen in kosten, inzichtelijk te maken30. Door de informatie in de
rapportage te combineren met de lokale kennis binnen gemeenten kunnen
scenario’s verder uitgediept worden. Of kunnen steden die niet betrokken zijn in dit
onderzoek, een eigen scenario opstellen.
Figuur 5.1 Haarlem: globale schatting jaarlijkse kosten huidige situatie

In de huidige situatie zijn in Haarlem 6.600 fietsparkeerplekken gerealiseerd,
waarvan 1.800 inpandig en 4.800 in de openbare ruimte. De jaarlijkse kosten voor
de stallingen in de openbare ruimte bedragen € 288.000. In dit bedrag zijn ook de
investeringskosten verwerkt door het opnemen van jaarlijkse afschrijvingskosten.
Ongeveer een kwart van het aanbod van fietsparkeerplekken is in Haarlem inpandig
gerealiseerd. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen circa € 1,3 miljoen. Dit is bijna
80 procent van de totale jaarlijkse kosten.
Bij het realiseren van inpandige stallingen worden voornamelijk kosten gemaakt
voor de huur/afschrijving van de stalling (49 procent, zie onderstaande figuur).
Daarnaast hebben ook de exploitatiekosten een groot aandeel in het geheel,
namelijk 42 procent. De overige negen procent van de kosten is voor beheer en
onderhoud van de stalling.

De scenario’s zijn nadrukkelijk bedoeld om een gevoel te krijgen bij ordergroottes van de
financieringsopgave. De scenario’s zijn gebaseerd op gemiddelde kosten (vanuit een grote
bandbreedte) en zijn niet locatiespecifiek.
30
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De verdeling van kosten is bij nietjes en rekken anders. Van de jaarlijkse kosten is
42 procent voor huur/afschrijving, 33 procent voor openbare ruimte (opportunity
costs) en 25 procent voor beheer en onderhoud.
Tabel 5.4 Verdeling van type kosten naar type stalling
Openbare ruimte

Inpandig

Huur/afschrijving

42%

49%

Beheer- en onderhoud

25%

9%

Exploitatie

0%

42%

Ruimte

33%

0%

In het eerste scenario ‘Maximaal benutten openbare ruimte’, gaan we ervan uit dat
het gehele tekort wordt opgelost door extra stallingen te plaatsen op straat. In het
geval van Haarlem betekent dit dat er 5.800 fietsparkeerplekken worden
gerealiseerd. De totale jaarlijkse kosten bedragen dan € 348.000 (zie figuur). Dit
zijn extra kosten die bovenop de jaarlijkse kosten komen die op dit moment al
worden gemaakt.
Figuur 5.2 Haarlem: globale schatting jaarlijkse kosten scenario 1 – Meerkosten bij
maximaal benutten openbare ruimte

Het laatste scenario gaat in op een andere extreme. In dit scenario wordt het tekort
aan fietsparkeerplekken volledig opgelost met het realiseren van extra inpandige
stallingen. De jaarlijkse meerkosten komen daarmee uit op ongeveer € 4,1 miljoen.
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Figuur 5.3 Haarlem: globale schatting jaarlijkse kosten scenario 2 – Meerkosten bij
maximaal benutten inpandige stallingen

Relatie met handhaving
Fietsenstallingen worden niet altijd volledig benut. In Haarlem is de gemiddelde
bezettingsgraad van de overdekte stallingen bijvoorbeeld circa 40 procent. Ook in
Delft worden de stallingen (uitgezonderd inpandige stallingen) niet optimaal benut.
Door het inzetten van handhaving of fietscoaches kunnen stallingen wellicht beter
worden benut. Ervan uitgaande dat de bezettingsgraad hierdoor toeneemt, hoeven
er minder fietsparkeerplekken gerealiseerd te worden. Dit heeft een ander
kostenplaatje tot gevolg. In onderstaand kader schetsen we een fictief voorbeeld.
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het voor gemeenten alleen mogelijk is
om te handhaven wanneer er voldoende fietsparkeerplekken zijn. Foutparkeerders
kunnen bezwaar maken wanneer hun fiets is weggehaald op een plek waar
onvoldoende capaciteit was. Dit leidt er in de praktijk toe dat handhavers niet meer
handhaven op dergelijke locaties omdat dit uiteindelijk geld kost.
In een gebied wordt de inpandige stalling niet optimaal benut. Op het drukste moment van
de week staat deze stalling maar voor de helft vol. Tegelijkertijd staan er op straat veel
fietsen buiten de voorzieningen geparkeerd. De gemeente wil in dit gebied het tekort
oplossen en heeft daarvoor verschillende opties:
1.

Een nieuwe stalling realiseren die beter aansluit bij het gedrag/wensen van de
fietser.

2.

Meer voorzieningen (nietjes/rekken) op straat realiseren.

3.

Handhaving inzetten om de bezettingsgraad van de huidige stalling te verhogen.
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Om de keuze te onderbouwen zet de gemeente de kosten van de verschillende
oplossingen uiteen. Wanneer de stalling volledig benut wordt, is er geen tekort meer aan
fietsparkeerplekken. De gemeente neemt aan dat dit met handhaving bereikt kan worden.
de kosten hiervoor bedragen jaarlijks 45.000 euro. Voor dezelfde jaarlijkse bijdrage kan
de gemeente er ook voor kiezen 750 voorzieningen op straat te plaatsen31 of een
inpandige stalling te realiseren waar (in theorie) circa 60 fietsen geplaatst kunnen
worden32.

31
32

€ 45.000/jaarlijkse kosten per fpp op straat = € 45.000/€ 60 = 750 fpp
€ 45.000/jaarlijkse kosten per fpp inpandig = € 45.000/€ 715 = 63 fpp
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6. Tot slot
In dit onderzoek is de huidige situatie rondom de fietsparkeerdruk in beeld
gebracht, zijn kosten van fietsparkeren in beeld gebracht en zijn scenario’s
opgesteld om inzicht te krijgen in het financieringsvraagstuk van de
fietsparkeerproblematiek. Dit is gedaan voor vier steden met een historische
binnenstad die ons van benodigde informatie konden voorzien: Delft, Haarlem,
Zwolle en Amersfoort.
Door het in kaart brengen van de huidige situatie is een eerste stap gezet in het
zoeken naar oplossingen voor structurele financiering van het fietsparkeerbeleid
van gemeenten. De omvang van de problematiek en bijbehorende kosten zijn
geschetst. Wel is nader onderzoek nodig naar mogelijke oplossingsrichtingen voor
structurele financiering.
Uit een eerste inventarisatie op basis van informatie uit de verdiepingssteden is
duidelijk geworden dat de bekostiging van (gemeentelijke)
fietsparkeervoorzieningen grotendeels door de gemeenten zelf wordt gedragen. In
stationsomgevingen is dit anders, omdat hier het Rijk, ProRail (krijgen hiervoor
budget van het Rijk) en NS meefinancieren. Bij (H)OV-haltes financieren soms
provincies mee.
Hoe de bekostiging binnen gemeenten georganiseerd is, verschilt per gemeente. Zo
is in de gemeente Haarlem structureel budget in de begroting opgenomen voor
fietsparkeren. Uit dit budget (2 miljoen euro per jaar) kunnen ook nieuwe
voorzieningen bekostigd worden. Ook kan in de gemeente Haarlem de
fietsparkeernorm afgekocht worden, wat ook een financieringsbron kan zijn. In Delft
wordt op de jaarlijkse begroting enkel budget opgenomen voor de exploitatie van
fietsenstallingen, maar (significant) structureel budget voor nieuwe investeringen is
hier lastig. Een interessant gegeven in Delft is dat er vanuit het beleidsveld
openbare ruimte wordt bijgedragen aan de handhavingskosten van fietsparkeren.
In Zwolle vallen de kosten van de fietsenstallingen en van de handhaving binnen de
parkeerexploitatie. Ook de inkomsten uit handhaving (verkoop van fietsen en inning
van bedragen bij afgifte van verwijderde fietsen aan de eigenaar) maken hier
onderdeel van uit.
Andere mogelijke oplossingsrichtingen die in vervolgonderzoek(en) nader
uitgewerkt kunnen worden zijn:
▪ Financiering vanuit opbrengsten autoparkeren. Dit wordt onder andere
toegepast in de gemeente Utrecht. Alle inkomsten vanuit zowel auto- als
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fietsparkeren worden samengevoegd en gebruikt voor de uitgaven aan
autoparkeren en fietsparkeren (zie ook onderstaande figuur).
Figuur 6.1 Voorbeeld financiering gemeente Utrecht

▪

Invoeren betaald fietsparkeren of fietskentekens. In sommige stallingen wordt
betaald parkeren al toegepast. Dit gaat met name om inkomsten uit
abonnementhouders. Dit concept kan verder ontwikkeld worden. Ook
fietskentekens kunnen hierbij een rol spelen. Door de invoering van kentekens
kan hetzelfde principe als bij autoparkeren toegepast worden.

▪

Afkopen verplichting fietsparkeernorm. Zoals eerder toegelicht, wordt dit
concept in de gemeente Haarlem toegepast. Waar het voor ontwikkelaars en/of
particulieren niet mogelijk is om aan de fietsparkeernorm te voldoen, kunnen
zij deze verplichting afkopen.

▪

MIRT/mobiliteitsfondsen. Er kan ook worden gekeken naar het MIRT of
regionale mobiliteitsfondsen waaruit OV en nationale/regionale infrastructuur
wordt gefinancierd. Het zorgen voor goede fietsparkeervoorzieningen maakt
fietsen immers een alternatief voor OV en het reizen per auto. In die zin zouden
de middelen uit deze fondsen misschien kosteneffectiever kunnen worden
ingezet indien ze in fietsparkeren worden gestoken dan in bijvoorbeeld

▪

uitbreiding van het stedelijk OV.
Onroerendezaakbelastingen (OZB) als instrument. Eigenaren van woningen en
bedrijfspanden en gebruikers van bedrijfspanden betalen OZB. De inkomsten
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van de OZB worden gebruikt om een deel van de taken van de gemeente te
bekostigen. De gemeenteraad bepaalt waar de inkomsten uit de OZB voor
worden ingezet. Door het toepassen van de OZB als instrument om
fietsparkeerbeleid te financieren, worden kosten voor fietsparkeren deels bij de
gebruiker teruggelegd.
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Bijlage 2. Scenario’s Delft, Zwolle en
Amersfoort
Delft
Globale schatting jaarlijkse kosten huidige situatie

Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 1 – Meerkosten maximaal benutten
openbare ruimte
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Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 2 – Meerkosten maximaal benutten
inpandige stallingen

Amersfoort
Globale schatting jaarlijkse kosten huidige situatie
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Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 1 – Meerkosten maximaal benutten
openbare ruimte

Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 2 – Meerkosten maximaal benutten
inpandige stallingen
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Zwolle
Globale schatting jaarlijkse kosten huidige situatie

Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 1 – Meerkosten maximaal benutten
openbare ruimte
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Globale schatting jaarlijkse kosten scenario 2 – Meerkosten maximaal benutten
inpandige stallingen
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