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Betreft: Ontwikkeling woningbouw Coronel-terrein Havenstraat/IJsselmeerstraat Huizen 

 

 

Geachte leden van de commissie, 

 

Voor uw commissie van 29 maart a.s. is de conceptbrief d.d. 30 januari jl. van het college aan ons 

geagendeerd. Deze brief gaat over de herontwikkeling van het Coronel-terrein aan de 

Havenstraat/Ijsselmeerstraat Huizen. Alvorens deze brief met een definitieve status aan ons wordt 

verzonden, geven wij met het oog op eventueel door u in te brengen wensen en bedenkingen het volgende 

mee. 

 

Vooropgesteld moet worden dat wij verheugd zijn met het feit dat de gemeente Huizen constructief met ons 

meedenkt over de herontwikkeling van het Coronel/Dijkstraperceel (hierna: Coronel-terrein). Met deze 

ontwikkeling willen we graag een substantiële bijdrage leveren aan de ambities van de gemeente Huizen op 

het gebied van woningbouw, enerzijds door de directe woningbehoefte te faciliteren en anderzijds door te 

voorzien in passende doorstromingsmogelijkheden voor woningzoekers binnen de gemeente Huizen. Daar is 

beleidsmatig al in voorzien door de Kustvisie, waarin het Coronel-terrein is aangewezen als 

‘herontwikkelgebied.’ 
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Ons woningbouwplan wordt ontwikkeld in een tijd waarin de druk op de woningmarkt in Nederland, maar 

ook in de Gooi- en Vechtstreek onevenredig hoog is. Mede naar aanleiding van ons overleg met wethouder 

Boom en om de parkeerbalans sluitend te krijgen hebben we ons plan van april 2022 aangepast, zowel qua 

programma en aandeel sociale huur als qua totaal volume. Ons plan voorziet daardoor nu in 298 woningen. 

Omdat onder meer jongeren aan het begin van hun professionele carrière door de aanhoudende 

prijsstijgingen tussen wal en schip dreigen te raken, is in ons plan voorzien dat 60% van de 298 woningen 

(178 woningen) in het sociale en middeldure huursegment worden gerealiseerd. Het aandeel sociale 

huurwoningen binnen het totale programma komt hiermee (ruim) boven 1/3e deel uit.   

Daarnaast zullen we in de planvorming uiteraard aandacht besteden aan de architectuur en de duurzaamheid 

van de bebouwing, waarbij de stedenbouwkundige inpassing (maat en schaal) en een kwalitatief 

hoogwaardige openbare ruimte belangrijke aandachtspunten zijn.  

 

Parkeren 

 

Hoewel wij goed begrijpen dat een parkeeronderzoek normaliter onderdeel is van een integrale toets, 

hebben wij dit onderzoek n.a.v. overleg op 14 november jl. - en omdat het parkeren een kritisch onderdeel is 

voor het kunnen realiseren van ons plan - naar voren getrokken en hebben wij Goudappel gevraagd dit 

aspect reeds te onderzoeken. Een concept van het verkeersonderzoek d.d. 17 januari 2023 met onze 

uitbereide toelichting hebben we per e-mail van 18 januari jl. aan de gemeente toegestuurd met als oogmerk 

hierover in overleg te gaan.  

 

In de conceptbrief van 30 januari jl. lezen we met enige verbazing dat in ons (aangepaste) plan geen sprake 

zou zijn van een sluitende parkeerbalans, zelfs niet als we de eerder met u besproken gemeentegronden 

(Bosschages) kunnen verwerven. Het tekort zou zelfs zodanig groot zijn dat de gemeente geen 

aanknopingspunten ziet voor een verdere inhoudelijke beoordeling van ons plan.     

 

Dit is naar we vermoeden gebaseerd op onjuiste of onvolledige aannames. Om misverstanden te voorkomen 

hechten wij er daarom aan te benadrukken dat de parkeerbalans in ons plan wel degelijk sluitend is. 

Daarover het volgende: 

 

Volgens het bestemmingsplan ‘Haven en bedrijventerreinen’ geldt voor wonen een parkeernorm van 1,4 

parkeerplaats per woning indien de maximale oppervlakte 80 m² bedraagt en 1,8 parkeerplaats per woning 

indien de maximale oppervlakte meer dan 80 m² bedraagt. Zoals in uw brief aangegeven is daarbij voor 

sociale woningen van ca. 50 m² een parkeernorm van 0,7 bespreekbaar.  

 

In ons (aangepaste) plan is voorzien dat we parkeeraanbod realiseren voor 381 parkeerplaatsen. Dit is 

uitgewerkt op pagina 12 van het Goudappel Verkeersonderzoek.  

 



 

 

 

Als we uitgaan van de door de gemeente gehanteerde parkeernormen in het bestemmingsplan alsmede een 

parkeernorm van 0,7 parkeerplaats per woning in de categorie sociaal/starters met een woonoppervlak van 

circa 50 m², komt de parkeerbehoefte op basis van ons huidige plan, inclusief bezoekers, neer op 378 

parkeerplaatsen. Afgezet tegen het parkeeraanbod (381) dat wij in kader van onze ontwikkeling realiseren, is 

sprake van een overschot van enkele parkeerplaatsen. In onderstaande tabel wordt dit verduidelijkt:  

 

 
 

NB: In voormelde berekeningen zijn het scenario waarbij wordt uitgegaan van werkelijk autobezit (overschot 

van 61 parkeerplaatsen) en het scenario met deelmobiliteit (overschot van nog eens 41 parkeerplaatsen) 

geheel buiten beschouwing gelaten. In het Goudappel Verkeersonderzoek zijn deze effecten verder 

onderbouwd.   

 

Hoewel onze ambitie is om in de uitwerking en realisatie van het plan de parkeerdruk in het plangebied en de 

omgeving met deelmobiliteit verder terug te dringen, realiseren we ons heel goed dat dit voor de 

beoordeling en toetsing van de parkeerbalans door de gemeente nu niet ter zake doet.  

 

Gezien het belang van juiste informatie en evenwichtige beeldvorming voor de commissie doen wij u deze 

brief toekomen, alsmede onze email van 18 januari jl. en de bijlage met het inmiddels definitieve 

Verkeersonderzoek van Goudappel d.d. 20 februari jl.. Door Goudappel hebben we tevens de te verwachten 

(additionele) autoverkeerbewegingen en de druk die dat geeft op het openbaar gebied laten onderzoeken. 

Hieruit volgt dat ook wat dat betreft ons plan ruimschoots binnen de daarvoor geldende normeringen blijft 

(blz. 19 t/m 21 van het Verkeersonderzoek).  

 

Gezien het voorgaande zouden we graag in de gelegenheid gesteld worden om in te spreken bij de 

vergadering Commissie Fysiek Domein van 29 maart a.s..  

 

 

 



 

 

 

We gaan uiteraard graag in op de in de conceptbrief van 30 januari jl. opgenomen uitnodiging om ons 

uitgewerkte plan op korte termijn aan uw intake- en omgevingstafel voor te leggen voor een integrale 

beoordeling.   

We zien uw reactie graag tegemoet,   

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Schothorst 

Doniger Urban Developments B.V. 

 

 

Bijlage:  

- Definitief Verkeersonderzoek Goudappel d.d. 20 februari 2023 

- E-mail met toelichting d.d. 18 januari 2023  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Doniger is voornemens om bij de Oude Haven in Huizen een concentratie van leisure-, sport- en horeca functies 

te herontwikkelen. In de huidige situatie is op het terrein, dat is weergegeven in figuur 1.1 een kartbaan, IZI-

fitness, laser-arena, klimhal (indoor-speeltuin) en escape room gevestigd. Verder zijn er een dansschool en kleine 

bedrijvigheid aanwezig. Dit zal worden gesloopt waarvoor circa 298 appartementen in de plaats komen. Als 

gevolg van de herontwikkeling veranderen de verkeersstromen van en naar het gebied, waarbij ook de 

parkeerbehoefte wijzigt.  

 

Goudappel is gevraagd om inzicht te geven in de toekomstige verkeersstromen, evenals het bepalen van een 

passende parkeerbehoefte voor de toekomstige situatie. Daarbij zijn de huidige woningbouwontwikkeling van 

Hagedoorn Bouw (42 woningen), de toekomstige ontwikkeling van Vorm (35 woningen) alsmede de bestaande 

hotel- en horeca activiteiten in het Nautisch Kwartier, eveneens meegewogen in de beoordeling. De gehanteerde 

aanpak, uitgangspunten en conclusies van dit onderzoek zijn in voorliggende rapportage toegelicht.  

 

 

 

Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie 
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1.2 Functieprogramma 

Voor de toekomstige situatie zijn er in totaal 298 appartementen beoogd in verschillende categorieën. In tabel 

1.1 is het functieprogramma per woningtype uitgesplitst. Binnen het plan zijn in totaal 381 parkeerplaatsen 

beoogd.  

 

woningtype aantal omvang per woning doelgroep 

appartement, sociale huur klein 90 woningen c.a. 50 m² gbo eenpersoonshuishoudens 

appartement, sociale huur groot 38 woningen c.a. 60-75 m² gbo eenpersoonshuishoudens en stellen 

appartement, huur, middenduur 50 woningen < 80 m² gbo eenpersoonshuishoudens en stellen 

appartement, vrije sector huur klein 60 woningen < 80 m² gbo eenpersoonshuishoudens en stellen 

appartement, vrije sector huur groot 60 woningen > 80 m² gbo 2/3-persoonshuishoudens 

totaal 298 woningen   

 

Tabel 1.1: Toekomstige functieprogramma 

 

Doelgroepen 

Voor de nieuwe woningen richt Doniger zich op een aantal specifieke doelgroepen, namelijk: 

 

Eenpersoonshuishoudens: 

• Nog thuiswonende jongeren (circa 18-25 jaar oud) - “woont nog thuis, kan of wil de stap nog niet maken 

naar grote (studie) stad en is op zoek naar gelijkgestemde jongeren in 1 complex” 

• Starters (circa 25-35 jaar oud) - “Heeft zijn/haar studie afgerond en is op zoek naar meer betaalbare kwaliteit 

en ruimte dan de stad te bieden heeft”  

• Singles (circa 35-55 jaar oud) - “Hij/zij is net van partner gescheiden en is opzoek naar een kwalitatief en 

betaalbaar appartement in dezelfde sociale omgeving als voorheen” 

• Silver seniors (circa 60-75 jaar oud) - “Senioren die alleen wonen in een verouderde 3 of 4 kamer woning. Te 

veel werk/moeite om dergelijk grote woning te onderhouden en is op zoek naar kleinere woning die kwaliteit 

en comfort bied geschikt voor zijn/haar levensstijl” 

 

2/3-persoonshuishoudens: 

• Jonge stellen (circa 25-35 jaar oud) - “Jonge stellen met 2 inkomens die meer ruimte zoeken om in te groeien 

voor een eventueel gezin” 

• Kleine gezinnen (circa 30-40 jaar oud) - “Jonge stellen met een kind die op zoek zijn naar 2 slaapkamers en 

dichtbij scholen/sportverenigingen willen wonen”. 

 

Parkeercapaciteit openbare ruimte 

Op dit moment hebben de te vervallen functies een parkeerbehoefte die in de openbare ruimte is opgelost. Voor 

de huidige functies zijn momenteel 77 parkeerplaatsen in het openbare gebied beschikbaar, welke vrijkomen 

voor de toekomstige woningen wanneer de huidige functies worden gesloopt.   
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de parkeerbehoefte inzichtelijk gemaakt op basis van landelijke CROW-parkeerkencijfers. 

Vervolgens is in hoofdstuk 3 een maatwerkbenadering toegepast om met het daadwerkelijke autobezit als 

uitgangspunt de parkeerbehoefte te berekenen. In hoofdstuk 4 is een toelichting gegeven over deelmobiliteit en 

het effect hiervan op de parkeerbehoefte. Hoofdstuk 5 gaat in op de verkeersgeneratie, van zowel de huidige als 

toekomstige situatie. Verder wordt in hoofdstuk 6 de toekomstige verkeersafwikkeling beoordeeld met behulp 

van een kruispuntanalyse. Tot slot vormt hoofdstuk 7 de conclusie van het onderzoek.  
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2. Parkeren conform beleid 

Voor de ontwikkeling van de woningen binnen het plan is het benodigde parkeeraanbod bepaald aan de hand 

van de gemeentelijke parkeernormen. Het benodigde parkeeraanbod is berekend door de omvang van de functie 

te vermenigvuldigen met de bijbehorende parkeernorm (het aantal benodigde parkeerplaatsen per functie). In 

figuur 2.1 is de berekening van het benodigde parkeeraanbod geschematiseerd.  

 
Figuur 2.1: Werkwijze berekening benodigd parkeeraanbod 

 

In het mobiliteitsplan van de gemeente Huizen is het volgende opgenomen over het vaststellen van de 

parkeerbehoefte: 

 

 
 

Voor deze ontwikkeling dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Daarom is de parkeerbehoefte voor 

deze ontwikkeling inzichtelijk gemaakt conform de parkeernormen uit het huidige bestemmingsplan, en conform 

de meest recente CROW-parkeerkencijfers. 

2.1 Parkeernormen conform bestemmingsplan 2013 

Voor het berekenen van de parkeerbehoefte is gebruik gemaakt van de parkeernormen zoals deze zijn 

opgenomen in het bestemmingsplan ‘Haven en bedrijventerreinen’ uit 2013 waar de ontwikkellocatie onderdeel 

van uitmaakt. De gehanteerde parkeernormen zijn weergegeven in tabel 2.1.  

 

woningtype functie in beleid 
parkeerkencijfers  

eenheid  
totaal  deel bewoners deel bezoekers 

appartement sociale huur, 

middeldure huur en 

kleine vrije sector huur 

woning tot 80 m² bvo 1,4 1,1 0,3 pp/woning 

appartement, grote vrije 

sector huur 
woning vanaf 80 m² bvo 1,8 1,5 0,3 pp/woning 

 

Tabel 2.1: Gehanteerde parkeernormen conform bestemmingsplan 2013  

 

De gemeente Huizen heeft daarnaast een raadsvoorstel aangenomen waarbij de parkeernorm voor sociale 

huurwoningen tot 50 m² een parkeernorm hebben van 0,7 parkeerplaats per woning1. Aangenomen wordt dat in 

deze parkeernorm een bezoekersdeel is inbegrepen van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Voor de kleine sociale 

huurwoningen is daarom de parkeernorm uit het raadsvoorstel aangehouden.  

 
1 Raadsvoorstel ontwikkeling Silverdome, 19 mei 2020. 

tijd 
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functiegegevens  

(aantal woningen) 

parkeernorm  

(pp per woning) 

benodigd 

parkeeraanbod 

ontwikkeling 

‘’Bij gebiedsontwikkelingen hanteert de gemeente het geldende bestemmingsplan en de 

parkeernormen die door het CROW worden aangereikt.’’  
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De berekende parkeerbehoefte is weergegeven in tabel 2.2. Hierin is onderscheid gemaakt tussen het aantal 

benodigde parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.  

 

doelgroep aantal woningen parkeernorm parkeerbehoefte 

appartement, sociale huur (klein) 90 0,4 36,0 

appartement, sociale huur (groot) 38 1,1 41,8 

appartement, middeldure huur 50 1,1 55,0 

appartement, vrije sector huur (klein) 60 1,1 66,0 

appartement, vrije sector huur (groot) 60 1,5 90,0 

bezoekers woningen 298 0,3 89,4 

totaal te realiseren    378 

 

Tabel 2.2: Parkeerbalans op basis van parkeernormen conform bestemmingsplan 2013 

 

Uit de tabel valt af te lezen dat de parkeerbehoefte in totaal 378 parkeerplaatsen bedraagt. Met een 

parkeeraanbod van 381 parkeerplaatsen is conform beleid sprake van een sluitende parkeerbalans.  

2.2 Parkeerbehoefte op basis van CROW-381 

De parkeernormen die in het bestemmingsplan zijn vastgesteld zijn gebaseerd op CROW-publicatie 182. In die 

CROW-publicatie zijn parkeerkencijfers opgenomen die als basis kunnen dienen voor parkeernormen. De 

publicatie is echter verouderd; in 2018 is de meest recente CROW-publicatie 381: ‘Toekomstbestendig parkeren’ 

gepubliceerd. Omdat het bevoegd gezag op grond van artikel 27.2 onder i van de planregels met een 

binnenplanse afwijking kan meewerken aan de toepassing van de meest recente CROW-parkeerkencijfers, is de 

parkeerbehoefte ook berekend op basis van de nieuwste CROW-parkeerkencijfers (exclusief kleine sociale 

huurwoningen waarbij de parkeernorm uit het raadsvoorstel is gehandhaafd). Daarbij zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

• De gemeente Huizen is ‘sterk stedelijk’ 

• De ligging van de ontwikkellocatie is in de ‘rest bebouwde kom’ 

• Binnen de gegeven bandbreedte is uitgegaan van het gemiddelde kencijfer. 

 

De parkeerbehoefte op basis van CROW-publicatie 381 is weergegeven in tabel 2.3. 

 

doelgroep functie in CROW aantal woningen parkeernorm parkeerbehoefte 

appartement, sociale huur (klein) (zie raadsvoorstel) 90 0,4 36,0 

appartement, sociale huur (groot) 
huur, appartement, 

midden/goedkoop 
38 1,0 38,0 

appartement, middeldure huur 
huur, appartement, 

midden/goedkoop 
50 1,0 50,0 

appartement, vrije sector huur2 huur, appartement, duur 120 1,4 168,0 

bezoekers woningen  298 0,3 89,4 

totaal  298  381 

 

Tabel 2.3: Parkeerbehoefte op basis van parkeerkencijfers uit CROW-381 (met uitzondering van de kleine sociale 

huurappartementen) 

 

 
2 CROW maakt geen onderscheid in kleine en grote vrije sector huurappartementen. Deze zijn allemaal in de categorie huur, 

appartement, duur geplaatst. Zodoende is hiermee uitgegaan van een worst-case scenario.  
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Uit tabel 2.4 blijkt dat de parkeerbehoefte op basis van de CROW-parkeerkencijfers en de afwijking voor kleine 

sociale huurwoningen 381 parkeerplaatsen bedraagt. Met een parkeeraanbod van 381 parkeerplaatsen is 

zodoende sprake van een sluitende parkeerbalans met de meest recente CROW-parkeerkencijfers als 

uitgangspunt.  

 

Parkeerbehoefte overige woningen 

Naast de ontwikkeling van Doniger worden er door twee andere partijen ook woningen ontwikkeld in de directe 

omgeving van de ontwikkellocatie. Deze partijen zijn echter voornemens om het parkeren volledig binnen het 

eigen ontwikkelgebied op te lossen. Daardoor hebben deze ontwikkelingen geen nadelige invloed op de 

parkeersituatie in het ontwikkelgebied van Doniger.   
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3. Afwijkingsmogelijkheden 

Voor het berekenen van de toekomstige parkeerbehoefte zijn verschillende uitgangspunten mogelijk 

(parkeernormen en/of parkeerkencijfers). Om te bepalen wat de passende parkeerbehoefte is met behulp van 

CBS-microdata een analyse uitgevoerd naar het daadwerkelijke autobezit in de omgeving van de 

ontwikkellocatie.  

3.1 Analyse naar daadwerkelijk autobezit 

Goudappel heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar parkeernormen in Nederland in relatie tot het 

autobezit. Om dit verder te onderzoeken heeft Goudappel de beschikking over niet-openbare microdata op basis 

van CBS-gegevens over autobezit, die gekoppeld zijn aan woningtypen. Zo kan voor heel Nederland op 

gemeente-, wijk- en buurtniveau het autobezit gericht geanalyseerd worden. Daarbij kan onderscheid gemaakt 

worden naar autobezit per categorie zoals: 

• eigendomssituatie (koop, particuliere huur en sociale huur); 

• woningtype (vrijstaand huis, twee-onder-een-kap, rijwoning en appartement); 

• huishoudengrootte (1-persoons, 2-persoons en 3+persoons); 

• leeftijd (0-30 jaar, 30-65 jaar en 65+ jaar). 

 

Deze categorieën kunnen ook ‘gestapeld’ worden en zo inzichtelijk maken wat het autobezit is onder 

bijvoorbeeld 65-plussers in sociale huurappartementen in buurt X in gemeente Y (bij voldoende waarnemingen). 

De microdata zorgt zodoende voor een cijfermatige onderbouwing om over in discussie te gaan met gemeenten 

over (het eventueel aanpassen van) de parkeernormen. Bij het toepassen van de data is echter wel een enkele 

correctie nodig om een zuivere vergelijking te maken met gemeentelijke parkeernormen. Deze correcties zijn 

hierna nader toegelicht.  

 

Grijze en buitenlandse kentekens 

Er zijn auto’s die niet staan geregistreerd bij het CBS. Dit zijn voornamelijk auto’s met een buitenlands kenteken 

en bedrijfswagens. Voor laatstgenoemde geldt dat deze kentekens meestal beginnen met een B of V. Op basis 

van grootschalig kentekenonderzoek door Goudappel in woonbuurten in Nederland blijkt dat het aandeel grijze 

en buitenlandse kentekens gemiddeld circa 8% bedraagt. De microdata over autobezit is daarom steeds 

opgehoogd met 8%.  

 

Trend in autobezit 

Uit CBS-data is gebleken dat het autobezit in de gemeente Huizen in 5 jaar tijd licht is toegenomen. In 2015 

bedroeg het gemiddelde autobezit 1,15 auto’s per huishouden en in 2020 bedroeg het gemiddelde autobezit 

1,20 auto’s per huishouden. Dat betekent een groei van circa 4,3% in autobezit. Veiligheidshalve is dit percentage 

opgehoogd bij de cijfers van het daadwerkelijke autobezit om zodoende rekening te houden met een 

gelijkblijvende trend in autobezit voor de komende 5 jaar.  

 

Een deel van de woningen richt zich op de doelgroep jongeren. Uit landelijke trends blijkt dat bij deze specifieke 

doelgroep een afname zichtbaar is in autobezit (zie figuur 3.1). Uit de figuur blijkt dat het autobezit onder 

jongeren tot circa 30 jaar af is genomen tussen 2014 en 2020. De stijgende trend in autobezit in Huizen (zonder 

uitsplitsing naar doelgroep) is zodoende een worst-case benadering omdat een deel van de woningen zich richt 

op een doelgroep met een afnemend autobezit. De woningen worden naar verwachting vanaf 2028 opgeleverd 

waardoor het autobezit bij deze doelgroep tegen die tijd lager zal liggen dan nu het geval is.  
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Figuur 3.1: Verandering in autobezit en rijbewijsbezit tussen 2014 en 2020 per leeftijdscategorie (bron: 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2022) 

 

Bezoekersdeel  

De microdata laat het autobezit per huishouden zien. In gemeentelijke parkeernormen zit echter ook een 

bezoekersdeel inbegrepen voor het bezoek van woningen. Het bezoekersaandeel vormt geen onderdeel van het 

autobezit en dient zodoende nog handmatig te worden toegevoegd aan de microdata over autobezit. Op deze 

wijze kan een zuivere vergelijking gemaakt worden met de gemeentelijke parkeernormen.  

 

Het resultaat van de analyse naar autobezit is weergegeven op de volgende pagina.  

 

Resultaat  

Aan de hand van deze microdata is het autobezit in de omgeving bij huurappartementen geanalyseerd (zie figuur 

3.2). De data is weergegeven in figuur 3.3 waarbij de correctie van 8% ten behoeve van buitenlandse en grijze 

kentekens en de trend in autobezit (4,3%) al is inbegrepen. Het bezoekersdeel is echter nog niet inbegrepen.  
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Figuur 3.2: Geanalyseerde buurten rondom de Oude Haven in Huizen 

 

 

 

Figuur 3.3: Gemiddeld autobezit in de buurt bij huurappartementen 

 

Uit de tabel blijkt dat voor de kleine sociale huurappartementen het gemiddelde autobezit 0,4 auto’s per woning 

bedraagt. Daarmee is ook aangetoond dat het raadsvoorstel van de gemeente Huizen passend is voor deze 

ontwikkeling. Voor de grotere sociale huurappartementen bedraagt het autobezit 0,6 auto’s per woning. Voor de 

middendure huurwoningen bedraagt het gemiddelde autobezit 1,0 auto’s per huishouden. Voor de vrije sector 

huurwoningen ligt het autobezit hoger op 1,2 tot 1,3 auto’s per huishouden.  
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3.2 Bezoekersdeel 

Het autobezit zoals weergegeven in figuur 3.3 dient te worden opgehoogd met een bezoekersdeel van de 

parkeernorm. Al geruime tijd is binnen de verkeerskundige vakwereld de ervaring dat het ooit ‘arbitrair’ 

vastgelegde parkeerkencijfer voor bezoekersparkeren bij woningen (vaak 0,3 parkeerplaatsen per woning) te 

hoog is. Daar waar voor het bewonersparkeren in woonwijken onderscheid wordt gemaakt voor locatiespecifieke 

kenmerken bij het bepalen van het aantal parkeerplekken (zoals ligging ten opzichte van het centrum en/of 

openbaar vervoer), is dit voor bezoekersparkeren bij de functie wonen nog niet het geval. 

 

Door digitalisering is steeds meer data beschikbaar gekomen over het parkeergedrag van bezoekers aan 

woningen. Hieruit blijkt dat de bezoekersnorm van 0,3 parkeerplaatsen per woning vaak te hoog is. Dit blijkt 

onder andere uit onderzoeken34 in 16 steden in Nederland. Er wordt geconcludeerd dat een waarde van 0,1 

parkeerplaats per woning in stedelijk gebied vaak al voldoende is. Op grond van de uitgevoerde onderzoeken 

wordt voor een gebied in de rest bebouwde kom (niet-gereguleerd gebied) een parkeernorm van 0,15 

parkeerplaats voor bezoekers van woningen geadviseerd.  

 

Zodoende bedraagt de passende parkeernorm op basis van autobezit: 

• voor de kleine sociale huurappartementen: 0,4 + 0,15 = 0,55 parkeerplaatsen per woning 

• voor de grote sociale huurappartementen: 0,6 + 0,15 = 0,75 parkeerplaatsen per woning 

• voor de middendure particuliere huurappartementen: 1,0 + 0,15 = 1,15 parkeerplaatsen per woning 

• voor de kleine vrije sector huurappartementen: 1,2 + 0,15 = 1,35 parkeerplaats per woning 

• voor de grote vrije sector huurappartementen: 1,3 + 0,15 = 1,45 parkeerplaatsen per woning. 

 

3.3 Resultaat parkeerbalans op basis van autobezit 

In tabel 3.1 is de parkeerbalans voor deze ontwikkeling weergegeven op basis van het daadwerkelijke autobezit 

en de meer realistische bezoekersnormen. 

 

woningtype autobezit aantal woningen parkeerbehoefte 

appartement, sociale huur klein 0,4 90 36,0 

appartement, sociale huur groot 0,6 38 22,8 

appartement, huur middenduur 1,0 50 50,0 

appartement, huur, vrije sector klein 1,2 60 72,0 

appartement, huur vrije sector groot 1,3 60 78,0 

bezoekers woningen 0,15 298 44,7 

totaal  298 304 

 

Tabel 3.1: Parkeerbalans op basis van daadwerkelijk autobezit 

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de passende parkeerbehoefte voor deze ontwikkeling op basis van daadwerkelijk autobezit 

en realistischere bezoekersnormen 304 parkeerplaatsen bedraagt. Hiervan zijn er afgerond 45 parkeerplaatsen 

bestemd voor de bezoekers en het resterende deel voor de bewoners. Met een parkeeraanbod van 381 

parkeerplaatsen zijn er zodoende genoeg parkeerplaatsen opgenomen in het plan.  

 

 
3 Parkeerkencijfers voor bezoek aan bewoners: de grote onbekende, bijdrage aan CVS-congres (november 2021) 

4 A new perspective on residential parking policy, TU Delft (augustus 2021) 



11 

 

 Verkeersonderzoek Oude Haven Huizen - 20 februari 2023 11 

3.4 Conclusie 

In tabel 3.2 zijn de conclusies voor parkeren op een rij gezet per scenario.  

 

scenario 
parkeerbehoe

fte bewoners 

parkeerbehoefte 

bezoekers 

parkeerbehoefte 

totaal 

parkeernormen conform bestemmingsplan 

inclusief afwijking sociale huur 
289 89 378 

parkeerkencijfers CROW inclusief afwijking 

sociale huur 
292 89 381 

parkeernormen op basis van daadwerkelijk 

autobezit 
259 45 304 

 

Tabel 3.2: Parkeerbehoefte per scenario 

 

Uit de tabel blijkt dat de bandbreedte tussen de 381 en 304 parkeerplaatsen ligt. De 304 parkeerplaatsen is 

gebaseerd op het daadwerkelijke autobezit in de omgeving en lijkt daardoor het meest passend. Met een 

parkeeraanbod van 381 parkeerplaatsen is in alle scenario’s sprake van voldoende parkeergelegenheid binnen 

het plan.  

 

Ophoging liberalisatiegrens 

Het kabinet is voornemens om op korte termijn de liberalisatiegrens van huurwoningen te verhogen. Daarmee 

komen meer middeldure huurwoningen onder de liberalisatiegrens te liggen. Het effect hiervan op het autobezit 

is nog onduidelijk, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het autobezit van deze woningen tussen de sociale 

huurwoningen en particuliere huurwoningen van dit moment, in komen te liggen.  
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3.5 Parkeeraanbod 

Om de parkeerbehoefte op te lossen dienen er voldoende parkeerplaatsen opgenomen te zijn in het plangebied. 

De parkeercapaciteit bestaat uit verschillende secties, waaronder een deel van de openbare ruimte dat nu in 

gebruik is voor de bestaande functies die als gevolg van het plan verdwijnen. De parkeercapaciteit is als volgt 

opgebouwd: 

• 126 parkeerplaatsen op eigen terrein 

• 75 parkeerplaatsen op de grond van de opblaashal 

• 103 parkeerplaatsen door aankoop gemeentegrond 

• 77 bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte (behorend bij de te verdwijnen functies). 

 

In totaal bedraagt de parkeercapaciteit zodoende 381 parkeerplaatsen, deze zijn ingetekend in figuur 3.4. Bij een 

parkeerbehoefte van 304 parkeerplaatsen (met de parkeernormen op basis van daadwerkelijk autobezit als 

uitgangspunt) is er een overschot van 61 parkeerplaatsen. Hierdoor is er een marge opgenomen binnen het plan 

waardoor er ruimte is om een hogere parkeerbehoefte in de praktijk op te kunnen vangen. Ook is de 

parkeercapaciteit hiermee voldoende om de parkeerbehoefte conform het bestemmingsplan en de meest recente 

CROW-parkeerkencijfers te faciliteren.  

 

 

 

Figuur 3.4: Opbouw parkeercapaciteit  
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Acceptabele loopafstanden 

Parkeerplaatsen dienen binnen een acceptabele loopafstand te liggen van de woningen. De gemeente Huizen 

heeft hier geen beleidsregels over opgesteld. Daarom wordt aangesloten bij de richtlijnen van CROW zoals 

geformuleerd in de publicatie ‘Inzicht in acceptabele loopafstanden’. Hieruit blijkt dat de acceptabele loopafstand 

varieert van 100 tot 200 meter vanaf de woningen. De variatie is onder meer aangebracht omdat bezoekers van 

woningen een grotere acceptabele loopafstand hebben dan bewoners. In het plan is daarom rekening gehouden 

met voldoende parkeergelegenheid voor bewoners binnen een afstand van 100 meter en een afstand van 200 

meter voor bezoekers van woningen. Dit geldt ook voor de bosschages van de gemeente en de grond van de 

blaashal.   
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4. Deelmobiliteit 

4.1 Uitgangspunten 

Om in een deel van de automobiliteitsbehoefte van bewoners te voorzien is het mogelijk om deelauto’s bij de 

woningen te stallen. Autodelen is het principe dat meerdere mensen gebruik maken van dezelfde auto. Het 

voordeel van autodelen is dat bewoners wel gebruik kunnen maken van een auto, maar deze niet hoeven te 

bezitten. In het mobiliteitsplan van de gemeente Huizen uit 2020 geeft de gemeente aan positief te staan 

tegenover deelauto’s: 

 

 

 

Uit onderzoek blijkt dat grote veranderingen in persoonlijke levenssfeer, zoals een verhuizing, vaak aanleiding zijn 

om ingesleten mobiliteitskeuzes te heroverwegen. Het verhuizen naar de nieuwe woningen in Huizen is dan ook 

bij uitstek een moment ter heroverweging. Het is dus van belang direct aan het begin van het proces, na 

intreding van de eerste bewoners, het mobiliteitsconcept gereed en bruikbaar te hebben. Voor de invulling van 

de component deelauto’s (mobiliteit) is het dan ook aan te raden een ervaren exploitant in te schakelen en deze 

zo snel mogelijk aan te laten haken. In bijlage 1 is een uitgebreide onderbouwing uiteengezet over de effecten 

van deelmobiliteit.  

 

Op basis van ervaringscijfers van Goudappel is het voorstel om de volgende uitgangspunten te hanteren bij de 

inzet van deelmobiliteit en de bijbehorende reductie op de parkeerbehoefte: 

• maximaal 20% reductie van de parkeerbehoefte van bewoners 

• één deelauto vervangt 4 reguliere parkeerplaatsen 

• voor iedere deelauto wordt een parkeerplaats gereserveerd.  

 

Doelgroep 

De beoogde ontwikkeling in de Oude Haven richt zich voor een deel op een jongere doelgroep. Het concept van 

deelmobiliteit is ook met name populair onder jongeren; circa een derde van de deelautogebruikers in Nederland 

is jonger dan 30 jaar5. Dankzij de massa van 298 woningen is het ook aannemelijk dat er voldoende animo is voor 

het stallen van enkele deelauto’s om daarmee een alternatief te bieden voor het eigen bezit van een 

personenauto. 

 

 

 
5 Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2021.  

‘’De gemeente staat positief tegenover deelauto’s vanuit het oogpunt van duurzaamheid. 

Autodelers rijden gemiddeld minder en parkeercapaciteit wordt efficiënter benut omdat 

meerdere personen van de auto gebruik maken, die zelf geen auto hebben. Ook kan de 

deelauto bijvoorbeeld goed dienst doen in plaats van de tweede auto. De gemeente voert 

geen actief beleid om meer deelauto’s te plaatsen, maar faciliteert parkeerplaatsen voor 

aanbieders naar wens.’’ 
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4.2 Parkeerbalans inclusief deelmobiliteit 

In tabel 4.1 is de parkeerbalans weergegeven op basis van de CBS-microdata inclusief deelmobiliteit.  

 

woningtype autobezit aantal woningen parkeerbehoefte 

appartement, sociale huur klein 0,4 90 36,0 

appartement, sociale huur groot 0,6 38 22,8 

appartement, huur middenduur 1,0 50 50,0 

appartement, huur, vrije sector klein 1,2 60 72,0 

appartement, huur vrije sector groot 1,3 60 78,0 

bezoekers woningen 0,15 298 44,7 

subtotaal   304 

reductie door deelmobiliteit   -61 

aantal deelauto’s   15 

totaal  298 258 

 

Tabel 4.1: Parkeerbalans op basis van maatwerk inclusief deelmobiliteit 

 

Uit de parkeerbalans blijkt dat de parkeerbehoefte inclusief deelmobiliteit 258 parkeerplaatsen bedraagt. Hiervan 

zijn 15 parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto’s.  
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5. Verkeersgeneratie 

5.1 Huidige situatie 

Uit het gebied verdwijnen diverse functies als gevolg van de herontwikkeling. Het gaat daarbij voornamelijk om 

leisure-functies zoals de kartbaan. Voor deze functies is het lastig om op basis van kencijfers de verkeersgeneratie 

te bepalen. Daarom is een verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij het aantal klanten dat met de auto komt is 

geteld voor de te verdwijnen functies. Deze verkeerstelling heeft plaatsgevonden op: 

• woensdag 26 oktober 2022 van 07:00-22:00 uur (gedurende openingstijden van de functies) 

• zaterdag 29 oktober 2022 van 07:00-22:00 uur (gedurende openingstijden van de functies). 

 

Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in tabel 5.1 (een volledig overzicht van de verkeerstelling 

staat in bijlage 2). Daarbij zijn de resultaten ook vertaald naar gemiddelde weekdagcijfers.  

 

woensdag zaterdag weekdag werkdag 

848 mvt 442 mvt 732 mvt 848 mvt 

 

Tabel 5.1: Huidige verkeersstromen van de te verdwijnen functies in motorvoertuigbewegingen (mvt) 

 

De huidige verkeersgeneratie verdwijnt als gevolg van de herontwikkeling doordat de panden gesloopt worden. 

Daarom kan de verkeersgeneratie gesaldeerd worden op de toekomstige verkeersgeneratie van de 

appartementen. Zodoende wordt het planeffect voor de verkeersstromen in beeld gebracht. In hoofdstuk 5.2 is 

het planeffect inzichtelijk gemaakt.  

5.2 Toekomstige situatie 

De bewoners en bezoekers van de te realiseren woningbouw genereren een bepaalde hoeveelheid verkeer als 

gevolg van de verplaatsingen die ze maken. Ook is er sprake van bezorgend en verzorgend verkeer (vuilnisauto’s, 

pakketleveringen etc.). Deze verplaatsingen worden (deels) per auto gemaakt. Met behulp van CROW-kencijfers 

uit publicatie 381: ‘Toekomstbestendig parkeren’ is de verkeersgeneratie van de toekomstige functies in kaart 

gebracht. De verkeersgeneratie bestaat uit een optelling van de verkeersproductie (vertrekkend verkeer) en -

attractie (aankomend verkeer).  

 

CROW-verkeersgeneratiekencijfers 

Binnen de CROW-kencijfers wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en de ligging van de 

ontwikkellocatie ten opzichte van het centrum. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• stedelijkheidsgraad van ‘sterk stedelijk’ 

• ligging in de ‘rest bebouwde kom’  

• geen specifieke keuze binnen gegeven bandbreedte, derhalve wordt in dit rapport uitgegaan van het 

gemiddelde binnen de gegeven bandbreedte. 

 

Voor de verkeersgeneratiekencijfers is bij dezelfde uitgangspunten aangesloten. De gehanteerde 

verkeersgeneratiekencijfers zijn weergegeven in tabel 5.2. 
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functie functie in CROW kencijfer 

sociale huurappartementen 
appartement, huur, midden/goedkoop 

(incl. sociale huur) 
3,6 mvt/woning 

particuliere huurappartementen, middenduur 
appartement, huur, midden/goedkoop 

(incl. sociale huur) 
3,6 mvt/woning 

particuliere huurappartementen, vrije sector appartement, huur, duur 5,6 mvt/woning 

 

Tabel 5.2: Verkeersgeneratiekencijfers weekdag conform CROW-publicatie 381 

 

Kencijfers: van weekdag naar werkdag 

De kencijfers uit de tabel geven de verkeersgeneratie per betreffende functie weer voor een gemiddeld 

weekdagetmaal. Dit is een gemiddelde dag in de hele week (maandag t/m zondag). Echter ligt het aantal 

verplaatsingen op een werkdag doorgaans hoger. Om te beoordelen of de toekomstige verkeersafwikkeling 

voldoende is, is inzicht nodig in de verkeersgeneratie op een (drukkere) werkdag.  

 

CROW hanteert omrekenfactoren om de verkeersgeneratie om te kunnen rekenen van een weekdag naar een 

werkdag. De gehanteerde omrekenfactor bij woningen bedraagt 1,11.  

 

Kencijfers: van werkdag naar spitsmomenten 

Met de verkeersgeneratie op een werkdag kan vervolgens ook berekend worden hoeveel verkeer er op de 

maatgevende momenten, in het ochtendspitsuur en avondspitsuur, wordt verwerkt. Deze is met name voor een 

kruispuntanalyse van belang. Hierbij is de vuistregel conform CROW-richtlijnen als volgt:  

• Voor de functie wonen wordt 8% van de verkeersgeneratie op een werkdag verwerkt in het drukste 

ochtendspitsuur (waarvan 91% vertrekkend en 9% aankomend); 

• Voor de functie wonen wordt 9% van de verkeersgeneratie op een werkdag verwerkt in het drukste 

avondspitsuur (waarvan 20% vertrekkend en 80% aankomend). 

 

In tabel 5.3 is de verkeersgeneratie van de toekomstige situatie weergegeven en afgezet tegen de huidige 

verkeersstromen die zijn afgeleid uit de verkeerstellingen.  

 

functie aantal kencijfer weekdag werkdag 

sociale huurappartementen 128 woningen 3,6 460,8 511,5 

particuliere huurappartementen, middenduur 50 woningen 3,6 180,0 199,8 

particuliere huurappartementen, vrije sector 120 woningen 5,6 672,0 745,9 

totaal toekomstige situatie   1.313 1.457 

woningbouw VORM6   +263,0 +292,0 

woningbouw Hagedoorn7   +319,0 +354,0 

totaal toekomst inclusief omliggende 

woningbouw 
  1.895 2.103 

saldering huidige verkeersstromen   -732 -848 

totaal planeffect   1.163 1.255 

 

Tabel 5.3: Toekomstige verkeersgeneratie 

 

Uit tabel 5.3 blijkt dat de verkeersgeneratie op een werkdag voor de 298 appartementen in totaal circa 1.457 

motorvoertuigbewegingen per etmaal bedraagt. Inclusief de omliggende woningbouwplannen bedraagt de 

verkeersgeneratie circa 2.103 motorvoertuigbewegingen op een werkdag.  

 
6 Voor de woningbouw van VORM is uitgegaan van 21 twee-onder-een-kap woningen en 14 dure koopappartementen. 

7 Voor de woningbouw van Hagedoorn is uitgegaan van 29 twee-onder-een-kap woningen en 13 dure koopappartementen. 
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Met een saldering van 848 motorvoertuigbewegingen voor de huidige situatie bedraagt het planeffect een 

toename van circa 1.255 motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal. 

 

In tabel 5.4 is deze verkeersgeneratie vertaald naar de verkeersstromen in het drukste ochtend- en avondspitsuur. 

Hierbij is voor de spitsmomenten geen saldering toegepast omdat niet duidelijk is hoeveel verkeersstromen er 

van en naar de leisure-functies rijden in de spits. Zodoende zullen de verkeersstromen uit tabel 5.4 in de praktijk 

iets lager uitvallen, hetgeen betekent dat er is gerekend met een worst-case scenario.  

 

werkdag ochtendspitsuur avondspitsuur 

 totaal aankomend vertrekkend totaal aankomend vertrekkend 

2.103 168 18 150 189 151 38 

 

Tabel 5.4: Toekomstige verkeersstromen tijdens het drukste ochtend- en avondspitsuur 

 

Uit de tabel blijkt dat de verkeersgeneratie in het drukste spitsuur circa 189 motorvoertuigbewegingen bedraagt. 

In hoofdstuk 6 is onderzocht of deze verkeersgeneratie goed afgewikkeld kan worden in de toekomst.   
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6. Verkeersafwikkeling 

6.1 Aanpak en uitgangspunten 

De ontwikkeling van de woningen wordt met name ontsloten via de IJsselmeerstraat. Op de rotonde 

Bestevaer/IJsselmeerstraat is daarom de grootste toename van verkeer te verwachten. Zodoende is de 

verkeersafwikkeling op deze rotonde cruciaal om te beoordelen of het extra verkeer van de woningen goed kan 

worden afgewikkeld in de toekomst.  

 

Om een ‘worst-case scenario’ voor deze rotonde door te rekenen is er in deze studie van uitgegaan dat 100% van 

de extra verkeersgeneratie als gevolg van dit plan via de rotonde rijdt. In de praktijk kan een deel van het verkeer 

ook via de Havenstraat rijden (alleen ingaand, 100% van het uitgaande verkeer rijdt via de IJsselmeerstraat omdat 

de Havenstraat een eenrichtingsweg is). In figuur 6.1 is een overzicht van de verkeerssituatie weergegeven.  

De kruispuntstromen van de rotonde uit het gemeentelijke verkeersmodel van Huizen in de huidige situatie zijn 

als basis gebruikt (de te verdwijnen functies zijn hier nog inbegrepen hetgeen betekent dat met een worst-case 

scenario is gerekend). De kruispuntstromen van zowel de huidige- als de plansituatie (inclusief verkeersgeneratie) 

zijn in bijlage 3 opgenomen. 

 

 

 

Figuur 6.1: Ontsluiting van het plangebied op de Bestevaer  
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De verkeersafwikkeling op de rotonde is beoordeeld aan de hand van een programma genaamd ‘Kruispuntwijzer’. 

Deze rekentool, ontwikkeld door Goudappel, maakt het mogelijk om op basis van een dataset met gegevens over 

een kruispunt berekeningen uit te voeren als het gaat om de doorstroming, veiligheid en de consequenties voor 

het milieu. Het beoordelingscriterium die gehanteerd is om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te beoordelen 

is de verliestijd8. De grenswaarden hiervan zijn gebaseerd op ervaringscijfers van Goudappel. Hierna is het 

beoordelingscriterium nader toegelicht.  

 

Gemiddelde verliestijd  

Een indicator voor het beoordelen van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is de gemiddelde verliestijd. 

Verliestijd betreft het verschil in tijd tussen een free-flow situatie (zonder te hoeven wachten door ander verkeer) 

en de benodigde tijd in een spitsuur met verkeer. Anders gezegd, de tijd die een voertuig ‘verliest’ ten opzichte 

van een situatie zonder verkeer. In tabel 6.1 zijn de grenswaarden (in seconden) opgenomen die binnen de 

beoordeling van de verliestijden zijn gehanteerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in de verliestijd voor een 

hoofdrichting en een zijrichting en naar auto’s en fietsers/voetgangers. 

 

 hoofdrichting zijrichting 

 motorvoertuigen fiets/voetganger motorvoertuigen fiets/voetganger 

goed 0-25 seconden 0-10 seconden 0-40 seconden 0-20 seconden 

redelijk/matig 25-45 seconden 10-20 seconden 40-60 seconden 20-40 seconden 

slecht > 45 seconden > 20 seconden > 60 seconden > 40 seconden 

 

Tabel 6.1: Grenswaarden gemiddelde verliestijd voorrangskruispunten en rotondes 

 

 

6.2 Resultaat verkeersafwikkeling 

In tabel 6.2 zijn de te verwachten verliestijden afgerond op hele seconden weergegeven voor het autoverkeer per 

kruispunttak op de rotonde weergegeven.  

 

kruispunttak 
drukste ochtendspitsuur drukste avondspitsuur 

huidig plan huidig plan 

Bestevaer-West 5 seconden 5 seconden 10 seconden 10 seconden 

Warandebergstraat 5 seconden 5 seconden 5 seconden 10 seconden 

Bestevaer-Oost 5 seconden 5 seconden 10 seconden 10 seconden 

IJsselmeerstraat 5 seconden 5 seconden 5 seconden  10 seconden 

 

Tabel 6.2: Verliestijden per kruispunttak (afgerond op 5-tallen) 

 

Uit tabel 6.2 blijkt dat de verliestijden ruim onder de gestelde grenswaarden blijven uit tabel 6.1. Daarmee is 

aangetoond dat de verkeersafwikkeling in de toekomstige situatie goed is. In de ochtendspits zijn geen 

noemenswaardige effecten te zien als gevolg van de planontwikkeling.  

 

In de avondspits nemen de verliestijden licht toe met circa 5 seconden op de IJsselmeerstraat en de 

Warandebergstraat. Desondanks blijven de verliestijden ruim onder de grenswaarden waardoor hier geen 

problemen worden verwacht ten aanzien van de verkeersafwikkeling.  

 

 
8 De verliestijd betreft de tijd die verkeer er langer over doet in een wachtrij ten opzichte van een free flow situatie, zonder 

verkeer, waarin doorgereden kan worden. 
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Bovendien zijn de effecten van saldering van de verkeersgeneratie in de huidige situatie en de verdeling van 

verkeer via de Havenstraat hier niet in meegenomen. Zodoende is uitgegaan van een worst-case scenario. In het 

mobiliteitsplan van de gemeente Huizen zijn ook de knelpunten ten aanzien van verkeersafwikkeling binnen de 

gemeente geformuleerd. Deze rotonde staat niet bekend als knelpunt in de huidige situatie, wat ook bevestigd 

wordt door de kruispuntanalyse en de resultaten in tabel 6.2.   
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7. Conclusies 

Goudappel is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de effecten op verkeer en parkeren naar aanleiding 

van de beoogde herontwikkeling in de Oude Haven van Huizen. Uit dit onderzoek worden de volgende 

conclusies getrokken: 

 

Parkeren: 

• Op basis van de parkeernormen uit het bestemmingsplan en de afwijking voor kleine sociale huurwoningen 

bedraagt de parkeerbehoefte 378 parkeerplaatsen.  

• Conform de meest recente parkeerkencijfers van CROW en de afwijking voor kleine sociale huurwoningen 

bedraagt de toekomstige parkeerbehoefte 381 parkeerplaatsen.  

• Op basis van CBS-microdata is geconcludeerd dat het daadwerkelijke autobezit bij de beoogde woningtypen 

in Huizen lager ligt. Met het daadwerkelijke autobezit als uitgangspunt bedraagt de parkeerbehoefte 304 

parkeerplaatsen.  

• Wanneer ook deelmobiliteit wordt ingezet wordt de parkeerbehoefte verder gereduceerd. De 

parkeerbehoefte bedraagt dan 258 parkeerplaatsen in totaal waarvan 15 parkeerplaatsen gereserveerd zijn 

voor deelauto’s.  

• Met een parkeeraanbod van 381 parkeerplaatsen is er met het daadwerkelijke autobezit in de omgeving als 

uitgangspunt, voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor het plan. Ook conform het bestemmingsplan 

en de meest recente CROW-parkeerkencijfers is zodoende sprake van een sluitende parkeerbalans.  

 

Verkeer: 

• De totale toekomstige verkeersgeneratie van de appartementen bedraagt circa 1.457 

motorvoertuigbewegingen per werkdag. Inclusief de omliggende woningbouwplannen bedraagt de 

toekomstige verkeersgeneratie circa 2.103 motorvoertuigbewegingen op een werkdag. In de huidige situatie 

(blijkt uit een verkeerstelling) bedraagt de verkeersgeneratie op een werkdag 848 motorvoertuigbewegingen.   

• Het planeffect in de toekomst op een werkdag bedraagt zodoende een toename van circa 1.255 

motorvoertuigbewegingen per werkdag. 

• Uit kruispuntanalyses blijkt dat het verkeer in de huidige en toekomstige situatie goed kan worden 

afgewikkeld. De verliestijden per kruispunttak blijven ruim onder de gestelde grenswaarden.  
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Bijlage 1: Effect van deelmobiliteit 

Onderzoek naar deelautogebruik 

De publicatie ‘Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland: Ontwikkelingen, effecten en potentie’ uit oktober 

2021 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft een uitgebreid overzicht met het aanbod, het 

gebruik, de effecten en de potentie van deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland. 

 

In deze publicatie concludeert het KiM: Het autobezit van autodelers die incidenteel een deelauto gebruiken (5 keer 

per jaar of minder) via een B2C-platform [ruim de helft van het totaal B2C-autodelers], is afgenomen met 

gemiddeld 27% ten opzichte van de situatie voordat ze een deelauto gingen gebruiken. Bij frequentere B2C-

autodelers neemt het autobezit sterker af. Het KiM schat een afname van 61% bij mensen die een deelauto 5-30 

keer per jaar gebruiken tot een afname van 70% bij mensen die een deelauto meer dan 30 keer per jaar gebruiken. 

 

Deze conclusie is gebaseerd op een aantal elementen. In hoofdstuk 5 van de publicatie beschrijft het KiM dat de 

laagfrequente deelautogebruikers gemiddeld iets minder dan 1 auto per 2 huishoudens bezaten. Nadat zij een 

deelauto gingen gebruiken nam het autobezit met 0,11 auto’s (27%) af. 

 

 

Het KiM vervolgt: Bij gebruikers die vaker dan 5 keer per jaar een deelauto gebruiken neemt het autobezit sterker 

af, met ongeveer een kwart tot een derde auto per huishouden. Deze huishoudens bezaten ongeveer evenveel 

auto’s als de laagfrequente autodelers voor 

ze begonnen met autodelen en leidde tot een daling van het autobezit van deze gebruikersgroepen van 

respectievelijk 61% (middelfrequent) en 70% (hoogfrequent). Het effect op het autobezit is dus groter bij 

hoogfrequente dan bij middelfrequente B2C-autodelers. Daarnaast beschrijft het KiM dat het effect samenhangt 

met de kwaliteit van het aanbod aan deelauto’s en de ruimtelijke context (parkeerbeleid en beschikbaarheid van 

openbaar vervoer en fietsfaciliteiten).  

 

Het KiM beschrijft verder dat de relatief grote interesse in autodelen onder alleenstaanden (12% van hen ziet het 

als perfecte oplossing voor hen, 88% niet) een kans kan zijn voor het opschalen van autodelen. Vooral jongeren 

tot 30 jaar hebben relatief veel interesse in autodelen, terwijl de interesse daalt naarmate de leeftijd toeneemt. 

Ook mensen die in een appartement wonen of geen auto bezitten staan relatief positief tegen over autodelen. De 

kans van opschaling van deelautomobiliteit wordt versterkt door investering in het openbaar vervoer en de 

mobiliteit voor de fiets en voetganger. 

 

Nieuwe mobiliteitskeuzen bij veranderingen in de persoonlijke levenssfeer 

Het KiM stelde al eerder: ‘grote veranderingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals samenwonen, een scheiding, 

een nieuwe baan, of het krijgen van een kind, zijn vaak aanleiding om ingesleten mobiliteitskeuzes te 

heroverwegen’ (Mijn auto, jouw auto, onze auto - Deelautogebruik in Nederland , 2015). Juist het verhuizen naar 

een nieuwe woning betekent dat de bewoners een nieuwe mobiliteitskeuze moeten maken. Dit wordt 

ondersteund door statistieken van het CBS, waaruit blijkt dat mensen de auto vaker wegdoen wanneer zij 

verhuizen (zie ook figuur B1.01). 

 



25 

 

 Verkeersonderzoek Oude Haven Huizen - 20 februari 2023 25 

 

 

Figuur B1.01: Autobezitters die in 2017 de auto hebben weggedaan (bron: CBS) 

 

Het beschikbaar stellen van deelauto’s kan juist de stimulans zijn om de eigen auto weg te doen. CROW/KpVV 

stelt in haar factsheet autodelen dat een deelauto 8 tot 13 auto’s vervangt. Daarbij gaat het om 4 tot 6 auto’s die 

daadwerkelijk verkocht worden plus 5 tot 7 auto’s die niet worden aangeschaft. Daarnaast leidt de aanwezigheid 

van regulering in de omgeving tot een grotere stimulans voor het gebruik van de deelauto. Het is ook belangrijk 

dat er voldoende deelauto´s beschikbaar zijn. Het KiM gaat hier niet op in. 

 

Effect van deelauto’s is overal te zien 

Het toenemende gebruik van deelauto’s in Nederland is vooral te zien in de grote steden, maar ook in minder 

stedelijke gebieden neemt het aantal deelauto’s toe2. Het grootste gedeelte van de deelauto’s is te danken aan 

carsharing platforms, waar particulieren hun auto te huur aanbieden. In grote steden zijn er logischerwijs meer 

auto’s beschikbaar en is de kans op een goed functionerend deelautosysteem groter dan in minder stedelijke 

gebieden. Het succes van deelauto’s hangt ook samen met de parkeerdruk in wijken, die over het algemeen 

hoger is in stedelijke gebieden. Het CROW noemt een aantal effecten van het toenemende deelautogebruik: 

• Deelauto’s zijn nieuwer en schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Ook zijn deelauto’s vaker 

elektrisch. Dit heeft tot gevolg dat de uitstoot per gereden kilometer met een deelauto lager zal zijn dan het 

Nederlands gemiddelde. 

• Naast de milieuvoordelen heeft het toenemende deelautogebruik ook tot gevolg dat er ruimte vrijkomt waar 

anders auto’s geparkeerd stonden. Volgens MoMo Car-Sharing vervangt elke deelauto tussen de 4 en 8 

personenauto’s. Projectontwikkelaars bieden steeds vaker een deelauto aan om het aantal parkeerplaatsen te 

kunnen verminderen. 

• Door de hoge aanschafkosten van een auto is er geen prikkel om bij elke rit een afweging tussen 

verschillende modaliteiten te maken. Bij autodelen hangen de kosten bijna volledig af van het gebruik en niet 

van het bezit. Dit heeft tot gevolg dat het gebruik van de fiets (14%) en het openbaar vervoer (trein: 36%, 

bus: 28%) toeneemt bij het gebruik van een deelauto. 

• Uit onderzoek blijkt dat elke klassieke deelauto (een eigen vloot deelauto’s met vaste parkeerplaats die 24 

uur per dag beschikbaar is zonder tussenkomst van een persoon) 15 tot 18 gebruikers heeft. 
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• Het gebruik van een deelauto is goedkoper voor mensen die weinig rijden (<10.000 km per jaar). 

Nederlanders rijden gemiddeld 9.000 km per jaar, waardoor er dus een grote groep is waarvoor autodelen 

een kostenbesparing oplevert. 

• Autodelen kan bijdragen aan een vermindering van vervoersarmoede. Niet alle plaatsen zijn even goed met 

het openbaar vervoer te bereiken, waardoor het gebruik van een auto noodzakelijk kan zijn om de 

arbeidsmarkt te bereiken. Een deelauto biedt een alternatief voor het kopen van een auto, wat niet voor 

iedereen een mogelijkheid is. 

• Openbaar vervoer en autodelen kunnen elkaar ook complementeren, de eerste en laatste (kilo)meters van 

een reis met het openbaar vervoer zorgen vaak voor een grote stijging van de reistijd. Een deelauto kan de 

reistijd met het openbaar vervoer flink verminderen, vooral als de toegang tot een deelauto eenvoudig is 

(denk bijvoorbeeld aan MaaS). 

 

Deelauto’s tot nu toe nog vooral in planvorming 

De inzet van deelauto’s bij ontwikkelingen gebeurt tot nu toe nog vooral in planvorming en niet alleen in de 

grote gemeenten, maar ook in plaatsen als Haarlem, Delft, Nieuwegein, Houten en Zeist worden als gevolg van 

de inzet van deelauto’s minder parkeerplaatsen gerealiseerd. De laatste jaren zijn op verschillende locaties ook 

daadwerkelijk deelauto’s geplaatst en in gebruik genomen. Het ontbreekt het nog aan goede openbare 

evaluatiedata en effecten op de langere termijn. Door verschillende aanbieders wordt van andere aantallen 

uitgegaan. Wat wij in onze adviespraktijk tegenkomen, zijn: 

• een deelauto vervangt 8 tot 13 auto’s (CROW) 

• een deelauto vervangt 4 tot 8 personenauto’s (MOMO-Carsharing) 

• een deelauto vervangt 10 personenauto’s (gemeente Eindhoven) 

• een deelauto vervangt 13 personenauto’s (aanbieder Hely) 

• een deelauto vervangt 4 tot 8 privéauto’s (aanbieder Mobeazy) 

• een deelauto vervangt 5 personenauto’s (aanbieder WeDriveSolar) 

• een deelauto vervangt 7 personenauto’s (evaluatie door Samen Slim Reizen Zeist). 

 

 

Aan de hand van vorenstaande aannames blijkt dat het gehanteerde uitgangspunt dat 1 deelauto 4 privéauto’s 

vervangt aan de onderkant van de bandbreedte ligt. Dit betekent dat binnen deze studie conservatief is 

gerekend, zodat er voldoende ruimte is om wisselingen op te vangen of extra deelauto’s te plaatsen.  
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Bijlage 2: Resultaten verkeerstelling 

In oktober is een verkeerstelling uitgevoerd om in kaart te brengen hoeveel verkeer er in de toekomst verdwijnt 

als gevolg van de herontwikkeling. Deze verkeersstromen mogen namelijk gesaldeerd worden van de 

toekomstige verkeersstromen. Daarom is op woensdag 26 en zaterdag 29 oktober een verkeerstelling uitgevoerd 

rondom de ontwikkellocatie. Alle ingaande voertuigen zijn daarbij geteld en daarbij is ook gekeken naar de 

bestemming van het voertuig. Om de verkeersgeneratie te bepalen zijn de optellingen van de ingaande 

voertuigen vermenigvuldigt met 2 omdat uitgegaan is dat ieder ingaand voertuig, dezelfde dag nog het gebied 

verlaat.  

 

De ingaande voertuigen die naar Coronel Sports gaan zijn niet meegenomen in de saldering, omdat de Coronel 

Sports grotendeels behouden blijft in de toekomstige situatie. Alle andere functies zijn wel meegenomen waarbij: 

• onder overige functies binnen het plangebied de leisure-activiteiten van Coronel worden bedoeld zoals de 

kartbaan, indoor-speeltuin en escape-room. 

• Met links- of rechtsafslaande auto’s (afhankelijk van de kijkrichting op de IJsselmeerstraat of Havenstraat) 

worden de functies bedoeld die achter de leisurefuncties van Coronel liggen met onder andere bedrijvigheid 

en een fietsverhuur. 

 

Op de pagina’s hierna zijn de resultaten van de verkeerstellingen weergegeven.  

 

 

 

Figuur B1.01: Overzicht tellocaties  

Coronel 

Sports 

Overige functies binnen 

plangebied 

Izi-Fit 

Links- of rechtsafslaande auto’s 
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locatie IJsselmeerstraat totaal  
waarvan: naar 

Coronel Sports gaan 

waarvan: naar andere functies 

gaan binnen onderzoeksgebied 

aantal rechtsafslaande 

auto's 

07:00 15 15 0 1 

07:30 9 9 0 2 

08:00 7 6 0 2 

08:30 8 8 1 3 

09:30 34 32 1 4 

09:30 15 12 3 4 

10:00 25 25 1 3 

10:30 18 16 3 2 

11:00 15 12 2 9 

11:30 9 9 2 1 

12:00 3 2 0 1 

12:30 12 10 0 1 

13:00 10 8 4 2 

13:30 9 8 4 1 

14:00 11 10 2 1 

14:30 11 9 2 1 

15:00 6 5 0 0 

15:30 13 12 0 0 

16:00 11 9 0 0 

16:30 26 21 1 4 

17:00 11 11 0 0 

17:30 28 27 0 1 

18:00 9 8 0 0 

18:30 17 16 0 0 

19:00 23 23 0 0 

19:30 24 24 0 0 

20:00 9 9 0 0 

20:30 15 15 0 0 

21:00 9 9 0 0 

21:30 0 0 0 0 

totaal 412 380 26 43 

gemiddeld per 30 

minuten 
14 13 0,9 1 

 

Tabel B2.01: Aantal ingaande motorvoertuigen IJsselmeerstraat op woensdag 26 oktober 2022 (de dikgedrukte 

cijfers in rood zijn meegenomen in de saldering na vermenigvuldiging met 2)  
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locatie Havenstraat totaal 
waarvan: naar 

Izi Fit gaan 

waarvan: naar andere functies 

gaan binnen onderzoeksgebied 

aantal links 

afslaande auto's 

07:00 5 5 0 2 

07:30 7 5 1 2 

08:00 5 5 0 2 

08:30 8 5 1 2 

09:30 8 7 1 8 

09:30 4 2 2 2 

10:00 9 7 2 2 

10:30 10 4 6 3 

11:00 14 8 4 1 

11:30 8 2 6 5 

12:00 7 4 3 2 

12:30 7 4 3 2 

13:00 2 0 2 1 

13:30 10 5 5 1 

14:00 13 8 5 1 

14:30 8 6 1 7 

15:00 9 4 4 3 

15:30 12 6 4 12 

16:00 5 3 0 5 

16:30 12 10 1 11 

17:00 8 3 2 5 

17:30 21 18 3 10 

18:00 21 10 7 4 

18:30 20 9 10 8 

19:00 10 7 3 3 

19:30 9 3 3 2 

20:00 10 4 4 4 

20:30 5 4 0 3 

21:00 0 0 0 0 

21:30 0 0 0 1 

totaal 267 158 83 114 

gemiddeld per 30 minuten 9 5 3 4 

 

Tabel B2.02: Aantal ingaande motorvoertuigen Havenstraat op woensdag 26 oktober 2022 (de dikgedrukte cijfers in 

rood zijn meegenomen in de saldering na vermenigvuldiging met 2) 
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locatie IJsselmeerstraat totaal  
waarvan: naar 

Coronel Sports gaan 

waarvan: naar andere functies 

gaan binnen onderzoeksgebied 

aantal rechtsafslaande 

auto's 

07:00 0 0 0 0 

07:30 2 2 0 0 

08:00 16 12 0 0 

08:30 38 31 0 0 

09:30 27 20 0 0 

09:30 12 10 0 0 

10:00 31 16 0 0 

10:30 10 5 0 0 

11:00 12 6 0 0 

11:30 5 3 0 0 

12:00 7 3 0 0 

12:30 10 6 1 0 

13:00 16 9 4 0 

13:30 25 10 0 0 

14:00 12 5 2 0 

14:30 12 6 0 0 

15:00 13 2 2 0 

15:30 6 2 2 0 

16:00 10 3 1 0 

16:30 15 6 4 0 

17:00 8 0 2 0 

17:30 9 0 6 0 

18:00 2 0 1 0 

18:30 2 0 1 0 

19:00 0 0 0 0 

19:30 0 0 0 0 

20:00 0 0 0 0 

20:30 1 0 0 0 

21:00 0 0 0 0 

21:30 0 0 0 0 

totaal 301 157 26 0 

gemiddeld per 30 minuten 10 5 0,9 0 

 

Tabel B2.03: Aantal ingaande motorvoertuigen IJsselmeerstraat op zaterdag 29 oktober 2022 (de dikgedrukte cijfers 

in rood zijn meegenomen in de saldering na vermenigvuldiging met 2)  
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locatie Havenstraat totaal 
waarvan: naar 

Izi Fit gaan 

waarvan: naar andere functies 

gaan binnen onderzoeksgebied 

aantal links afslaande 

auto's 

07:00 0 0 0 0 

07:30 1 1 0 0 

08:00 2 2 0 0 

08:30 3 3 0 2 

09:30 10 9 0 0 

09:30 15 10 3 2 

10:00 12 7 6 0 

10:30 11 6 5 3 

11:00 17 12 4 2 

11:30 6 4 1 2 

12:00 6 3 2 0 

12:30 16 7 10 2 

13:00 14 3 9 2 

13:30 3 2 0 0 

14:00 10 4 3 2 

14:30 3 0 2 1 

15:00 7 0 6 1 

15:30 5 0 5 0 

16:00 3 0 2 1 

16:30 13 0 11 2 

17:00 2 0 2 0 

17:30 1 0 1 0 

18:00 8 0 8 0 

18:30 2 0 1 1 

19:00 2 0 2 0 

19:30 3 0 3 0 

20:00 3 0 3 0 

20:30 5 0 5 0 

21:00 4 0 4 0 

21:30 1 0 1 0 

totaal 188 73 99 23 

gemiddeld per 30 minuten 6 2 3 0,8 

 

Tabel B2.04: Aantal ingaande motorvoertuigen Havenstraat op zaterdag 29 oktober 2022 (de dikgedrukte cijfers in 

rood zijn meegenomen in de saldering na vermenigvuldiging met 2)  
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Bijlage 3 – Kruispuntstromen 

In de tabellen hieronder zijn de kruispuntstromen weergegeven voor de rotonde 

Bestevaer/Warandebergstraat/IJsselmeerstraat, zowel voor het drukste ochtend- en avondspitsuur in de huidige 

en toekomstige situatie. De kruispuntstromen zijn afgeleid uit het verkeersmodel van de gemeente Huizen.  

 

De toekomstige kruispuntstromen zijn bepaald door de verkeersgeneratie van de ontwikkeling toe te voegen aan 

de huidige verdeling van de kruispuntstromen. De toenames als gevolg van de verkeersgeneratie per 

kruispunttak zijn in rood gearceerd.  

 

kruispunttak Bestevaer-Oost Warandebergstraat Bestevaer-West IJsselmeerstraat 

Bestevaer-Oost X 54 370 91 

Warandebergstraat 10 X 23 1 

Bestevaer-West 187 93 X 72 

IJsselmeerstraat 46 2 89 X 

 

Tabel B3.01: Kruispuntstromen drukste ochtendspitsuur huidige situatie 

 

kruispunttak Bestevaer-Oost Warandebergstraat Bestevaer-West IJsselmeerstraat 

Bestevaer-Oost X 54 370 101 

Warandebergstraat 10 X 23 1 

Bestevaer-West 187 93 X 80 

IJsselmeerstraat 96 5 187 X 

 

Tabel B3.02: Kruispuntstromen drukste ochtendspitsuur toekomstige situatie 

 

kruispunttak Bestevaer-Oost Warandebergstraat Bestevaer-West IJsselmeerstraat 

Bestevaer-Oost X 10 324 108 

Warandebergstraat 53 X 84 2 

Bestevaer-West 487 23 X 148 

IJsselmeerstraat 73 1 148 X 

 

Tabel B3.03: Kruispuntstromen drukste avondspitsuur huidige situatie 

 

kruispunttak Bestevaer-Oost Warandebergstraat Bestevaer-West IJsselmeerstraat 

Bestevaer-Oost X 10 324 171 

Warandebergstraat 53 X 84 4 

Bestevaer-West 487 23 X 234 

IJsselmeerstraat 85 1 173 X 

 

Tabel B3.04: Kruispuntstromen drukste avondspitsuur toekomstige situatie  
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Datum: 18 januari 2023 om 13:37:05 CET 
Aan: "Molenaar, Nico" < @huizen.nl>, "Klompmaker, Gerrit" 
< @huizen.nl>, Richard van Noord < @huizen.nl> 
Kopie: Jeroen Schothorst < @doniger.nl> 
 
Beste Richard, Gerrit en Nico,  
  
Zoals al aangegeven tijdens ons overleg met de wethouder op 14 november 2022 
hebben wij opdracht gegeven aan Goudappel om een verkeersonderzoek uit te gaan 
voeren. Parallel hebben we ook het woningbouwplan en het programma nader 
uitgewerkt en aangepast met in acht name van de wensen en opmerkingen van de 
gemeente. Op basis van dit aangepaste woningbouwplan wordt momenteel door bureau 
Van Riezen een Quickscan Planologie (Ruimtelijke Onderbouwing) opgesteld. De 
voorlopige resultaten zijn positief. Zodra dit rapport is afgerond, zullen we dit aan jullie 
toesturen. We menen hiermee thans een haalbaar en zeer gebalanceerd plan voor te 
hebben liggen. 
  
Bijgevoegd vinden jullie het concept van Goudappel met de voorlopige rapportage. 
  
Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste aanpassingen en de (voorlopige) 
bevindingen: 
  
Het woningbouwprogramma is aangepast t.o.v. het programma dat in februari en juni 
vorig jaar is gepresenteerd aan de gemeenteraad: 
 • het aantal woningen is teruggebracht van 355 naar 298 
 • het gebouwd volume (inclusief behoud DuCrocq) is teruggebracht van 34.000 
m2 naar ca. 32.000 m2 BVO. De gemiddelde woninggrootte van met name de sociale 
woningen neemt hierdoor fors toe: van gemiddeld 43 m2 GO naar 52 m2 GO.   
 • de woningcategorieën zijn aangepast van 50% gereguleerd (sociaal en 
midden) en 50% vrije sector naar 60% gereguleerd (sociaal en midden) en 40% vrije 
sector 
 • het aantal parkeerplaatsen dat we op eigen terrein kunnen creëren/alloceren, 
neemt hierdoor toe van 94 tot 126.  
              
Uit het concept rapport van Goudappel blijkt dat: 
 • we hierdoor 381 parkeerplaatsen creëren/alloceren in het totale plangebied 
 • op basis van het aangepaste programma en volgens CROW-publicatie 381, 
zouden 381 parkeerplaatsen zijn vereist. Hiermee zou de parkeerbalans sluitend zijn.    
 • we de parkeerdruk (en verkeersdruk) nog verder kunnen verkleinen door 
introductie van een mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan is echter geen voorwaarde om de 
parkeerbalans sluitend te krijgen.    
 • de verkeersdruk op basis van het aantal verkeerbewegingen (mvt) binnen het 
plangebied op de Havenstraat resp. de IJsselmeerstraat inclusief de nieuwe 
woningbouwontwikkelingen van Vorm en Hagedoorn berekend volgens de CROW-381, 
ruimschoots binnen de gestelde normen blijven. D.w.z. de verliestijden per kruispunttak 
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blijven ruim onder de grenswaarden waardoor hier geen problemen worden verwacht 
ten aanzien van de verkeersafwikkeling.  
Volgens het Mobiliteitsplan Huizen d.d. 29 april 2020 hanteert de gemeente bij 
gebiedsontwikkelingen het geldende bestemmingsplan en de parkeernormen die door 
het CROW worden aangereikt. 
  
Als gekeken wordt naar het daadwerkelijk autobezit (microdata van Goudappel) 
gespecificeerd naar doelgroep, woninggrootte, segment en locatie dan zou het aantal 
benodigde parkeerplaatsen nog lager komen te liggen: 320 parkeerplaatsen. 
  
Door de schaal leent het project zich uitstekend voor het inzetten van deelmobiliteit. 
Hiermee zou theoretisch de parkeerdruk zelfs nog verder verlaagd worden naar 279 
parkeerplaatsen. 
  
Tot slot merken we graag op dat er bij deze berekeningen door Goudappel rekening is 
gehouden met worst case scenario: 
 • de woningbouwcategorieën die met hun woninggrootte op de grens liggen 
van een parkeernorm zijn voor de benodigde parkeerplaatsen doorgerekend met de 
hogere parkeernorm 
 • het middeldure huur segment zal per 1-1-2024 gereguleerd worden volgens 
het nieuwe huurbeleid, waarna het voor de hand ligt dat de (passende) parkeernorm en 
de parkeernorm voor de middeldure huurwoning volgens CROW naar beneden zal 
worden bijgesteld. 
 • Voor de verkeersafwikkeling is ervan uitgegaan dat 100% van de extra 
verkeersgeneratie als gevolg van dit plan via de rotonde rijdt. In de praktijk kan een deel 
van het verkeer ook via de Havenstraat rijden (alleen ingaand, 100% van het uitgaande 
verkeer rijdt via de IJsselmeerstraat omdat de Havenstraat een eenrichtingsweg is). 
 
We zijn erg benieuwd naar de reactie van de gemeente op onze bevindingen en de 
Goudappel rapportage. We zouden graag in de gelegenheid zijn de rapportage met u te 
bespreken en zien een uitnodiging daartoe graag tegemoet.   
  
In afwachting van uw reactie,  
  
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Astrid van den Berg 
  
Doniger Urban Developments B.V. 
Postadres: IJsselmeerstraat 314 
1271 GE Huizen 
+31 (0)6-
www.doniger.nl 
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