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De gemeente heeft in de vroege planfase, waar het 
programma nog niet exact bekend is, onderzoek ge-
daan naar de effecten van de ontwikkeling op de par-
keerbalans. Hierbij is een mogelijk te realiseren plan 
doorgerekend. Het betreft daarom een fictief pro-
gramma dat qua orde van grootte overeenkomt met 
het te realiseren programma, maar dat in de definitie-
ve ontwerpfase nog wel op een aantal punten wordt 
aangepast. 
 
Fictief programma 
Voor het analyseren van de effecten op de parkeerba-
lans ten gevolgen van de ontwikkeling is BRO uitge-
gaan van het volgende programma: 
- ontwikkeling van 150 appartementen; 
- ontwikkeling detailhandel (3000 m2 detailhandel); 
- ontwikkeling van horecagelegenheid (ca. 500 m²). 
 

Als gevolg van deze ontwikkelingen komen 7 wonin-
gen in het plangebied te vervallen. 
 
Toename parkeerbehoefte 
Op basis van deze voorlopige invulling van het gebied 
wordt de extra parkeerbehoefte op een zaterdagmid-
dag als volgt: 

 
De totale extra parkeerbehoefte in deelplan West be-
draagt 112 plaatsen in de openbare ruimte en 150 pri-
véplaatsen voor de bewoners van de woningen in 
deelplan Oost. 

                                                      
1 inclusief 10% restcapaciteit 

doelgroep parkeerbehoefte 
openbare ruimte1 

parkeerbehoefte 
privé 

parkeerbehoefte 
totaal 

appartementen 30 150 180 
detailhandel dagelijks 6  6 
detailhandel niet-dagelijks 64  64 
horeca 18  18 
verdwijnen 2 woningen -6  -6 
Toename van de vraag +112 +150 +262 

Bijlage 1 bij de toelichting 
Parkeerbalans op basis van fictief programma 
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Beschikbare parkeercapaciteit 
Door de ontwikkelingen worden diverse parkeergele-
genheden opgeheven. De belangrijkste is het parkeer-
terrein Ploegveld. Ook  de parkeerplaats voor het 
postkantoor komen te vervallen.  

 
In totaal neemt de capaciteit toe met 10 parkeerplaat-
sen.  
 
Extra benodigde parkeercapaciteit openbare ruim-
te 
Bij een toename van de parkeerbehoefte van 262 par-
keerplaatsen en een toename van de capaciteit van 
10 parkeerplaatsen resteert in de openbare ruimte 
een vraag naar 252 parkeerplaatsen.  
 
De aanwezige restcapaciteit is voldoende om een ex-
tra vraag naar 52 parkeerplaatsen in de omgeving op 
te lossen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door 
gebruik van deze parkeerplaatsen een wat grotere 
loopafstand ontstaat. Gezien de functies in het gebied 
(met name bezoekers van de bewoners, kantoren en 
detailhandel niet-dagelijks) is een maximale loopaf-
stand tot ca. 350 meter acceptabel. Voor bezoekers 
aan de dagelijks detailhandel is parkeergelegenheid 
op korte afstand maximaal ca. 150 meter) gewenst. 

locatie aantal  
openbare 
plaatsen 

aantal  
privé-
plaatsen 

totaal 
parkeerplaat-
sen 

parkeerplaatsen die verdwijnen    
– Ploegveld -142  -142 
– Postkantoor -6    -6  
totaal afname -148  -148 
    
nieuwe parkeerplaatsen    
– toename  

Dokter Hillenlaan 
+8  +8 

– parkeergarage bewoners   +150 +150 
totaal toename +8  +150  +158  
    
Saldo van het aanbod -140 +150 +10 
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Voor de resterende 200 publieke parkeerplaatsen 
(252 minus 52 restcapaciteit) moet een parkeervoor-
ziening opgenomen worden in het programma van 
deelplan Oost.  
 
Conclusie 
Het onderzoek van BRO naar het vereffenen van de 
parkeerbalans van een fictief programma laat zien dat 
aan de doelstellingen van de gemeente voldaan kan 
worden mits er een parkeervoorziening van 200 pu-
blieke parkeerplaatsen opgenomen wordt in het plan. 
Het bestemmingsplan biedt hiertoe voldoende ruimte-
lijke mogelijkheden. Binnen de bestaande ruimtelijke 
context is de parkeervraag zonder overlast te veroor-
zaken op te lossen in het centrumgebied.  
 
Bij het benutten van restcapaciteit buiten het deelplan 
dient afstemming plaats te vinden met de ontwikkelin-
gen in deelplan West, zodat ook de parkeervraag in 
dit gebied opgelost kan worden binnen de uitgangs-
punten van de gemeente Vught. 
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Bijlage 2 bij de toelichting 
Handreiking waterschap 
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