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1. Inleiding 

 

 

Minerva Investments B.V. is voornemens om aan de Tetterodeweg 8-10 te 

Overveen appartementen te ontwikkelen. Het betreft 30 appartementen die 

bedoeld zijn voor starters. De ontwikkeling vindt plaats in een voormalig kantoor 

gelegen nabij het treinstation Overveen (zie figuur 1.1). De appartementen hebben 

een omvang van ongeveer 40 m2 bvo per appartement. 

 

Figuur 1.1 Ontwikkellocatie Tetterodeweg, Overveen 

 

 

Vanuit de ontwikkelaar en de gemeente Bloemendaal is inzicht gewenst in de 

hoeveelheid verkeer dat door de ontwikkeling gegenereerd wordt. U heeft 

Goudappel gevraagd het aantal extra verkeersbewegingen dat de ontwikkeling 

genereert te berekenen en inzichtelijk te maken of de omliggende wegen dit op 

een veilige manier kunnen afwikkelen. Ook is de toegang tot het terrein voor hulp- 

en afvaldiensten beoordeeld door ontwerpers van Goudappel. Daarnaast is op 

basis van het aangeleverde functieprogramma de parkeervraag van de 

ontwikkeling berekend. Hierbij is rekening gehouden met deelconcepten en de 

specifieke doelgroep van de ontwikkeling.  

 

In deze notitie zijn allereerst gehanteerde uitgangspunten toegelicht. Vervolgens 

zijn de resultaten van de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte beschreven. Tot 

slot is ingegaan op de bestaande situatie, de beschikbare ruimte en het profiel van 

de huidige situatie en zijn de conclusies van de verkeerseffecten van de 

herontwikkeling benoemd.  
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2. Uitgangspunten 

 

 

In dit hoofdstuk zijn de gehanteerde uitgangspunten van het functieprogramma 

toegelicht. Ook is ingegaan op de richtlijnen en normen voor het bepalen van de 

verkeergeneratie en het benodigd parkeeraanbod. 

2.1 Functieprogramma 

In het huidige plan worden 30 appartementen gerealiseerd die gericht zijn op 

starters. Deze woningen zijn voornamelijk bestemd voor verkoop of verhuur in de 

vrije sector en vallen in de categorie ‘goedkoop’. Het is nog niet helder of de 

appartementen verkocht of verhuurd worden. Wel is duidelijk dat minimaal 30% 

van de woningen sociale huurwoningen worden. In deze studie is gebruikgemaakt 

van beide categorieën. Op deze manier is de volledige bandbreedte van de 

verwachte toename in verkeer en parkeervraag weergegeven. Indien de 

ontwikkeling een mix van huur en koopwoningen betreft, zal de extra 

verkeersgeneratie en de parkeervraag binnen deze bandbreedte vallen. 

 

functie omvang aantal eenheid 

koop, appartement, goedkoop / huur, 

appartement, midden/goedkoop 
40 m2 30 woningen 

 

Tabel 2.1: Beoogd toekomstig functieprogramma ontwikkeling Tetterodeweg 

 

 

De ontwikkeling vindt plaats in een voormalig kantoor. Dit kantoor genereert een 

verkeersvraag die komt te vervallen als de appartementen worden gerealiseerd. 

 

functie omvang eenheid 

kantoor zonder baliefunctie 960 m2 bvo 

 

Tabel 2.2: Huidige functieprogramma ontwikkeling Tetterodeweg 

 

 

Hoewel het kantoorpand volgens het bestemmingsplan een bepaalde 

verkeersgeneratie en parkeerbehoefte mogelijk maakt, laten we die in de analyse 

buiten beschouwing. Hiermee gaan we uit van een ‘worst-case’ situatie. Het pand 

staat namelijk al dusdanig lang leeg, dat de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte 

van het voormalige pand al niet meer van deze tijd zijn. 
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2.2 Verkeer 

Voor het berekenen van de verkeersgeneratie van verschillende functies heeft 

CROW kencijfers opgesteld. Goudappel hanteert in deze analyse de meeste recente 

CROW-publicatie1.  

 

Kencijfers verkeersgeneratie 

De kencijfers van het CROW zijn afhankelijk van de stedelijkheidsgraad en de 

ligging van de locatie binnen het stedelijk gebied. In deze studie is de 

stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’ aangehouden. Voor de ontwikkellocatie is 

uitgegaan van de zone ‘centrum’. CROW hanteert een bandbreedte in de kencijfers. 

Binnen deze studie is het minimum van de bandbreedte gehanteerd, aangezien de 

ontwikkellocatie nabij een station ligt en het aandeel OV-verplaatsingen daardoor 

gemiddeld hoger is. In tabel 2.3 zijn de gehanteerde kencijfers gepresenteerd. 

 

 

Tabel 2.3: CROW-kencijfers verkeersgeneratie ontwikkeling Tetterodeweg. 

 

 

Piekbelasting 

Verkeer verdeelt zich niet evenredig over de tijd en rijrichting. Het is dan ook van 

belang om te bepalen hoeveel van het gegenereerde verkeer zich tijdens 

spitsperiodes verplaatst en of het inkomend of uitgaand verkeer betreft. Woningen 

genereren tijdens de ochtendspits bijvoorbeeld veel uitgaand verkeer als mensen 

naar hun werk vertrekken, maar in de avondspits is dit andersom. Het CROW heeft 

percentages ontwikkeld die een indicatie geven van de verdeling over de 

spitsperioden van zowel inkomend als uitgaand verkeer2. In tabel 2.4 zijn deze 

percentages gepresenteerd, hiervoor is als woonmilieu ‘Overige milieus’ 

aangehouden. 

 

functie 
omrekenfactor 

werkdag 

ochtend 

spits 

(08.00-

09.00) 

aandeel 

inkomend 

ochtend 

spits 

aandeel 

uitgaand 

ochtend 

spits 

avond 

spits 

(17.00-

18.00) 

aandeel 

inkomend 

avond 

spits 

aandeel 

uitgaand 

avond 

spits 

woning 1,11 8% 11% 89% 9% 80% 20% 

 

Tabel 2.4: Percentage inkomende en uitgaande motorvoertuigbewegingen naar spitsmoment 

op de werkdag. 

 
1  CROW publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren, december 2018 
2  CROW publicatie 256: Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, oktober 2007 

functie 
minimum 

kencijfer 

gemiddeld 

kencijfer 

maximum 

kencijfer 
eenheid 

koop, appartement, goedkoop  4,8 5,2 5,6 per woning 

huur, appartement midden/goedkoop 3,7 4,1 4,5 per woning 
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2.3 Parkeren 

In het parkeerbeleid van de gemeente Bloemendaal wordt verwezen naar het 

CROW3. Goudappel heeft in deze analyse de meeste recente CROW-publicatie 

gehanteerd4.  

 

Parkeernormen 

De kencijfers van het CROW zijn afhankelijk van de stedelijkheidsgraad en de 

ligging binnen het stedelijk gebied. In deze studie is de stedelijkheidsgraad ‘weinig 

stedelijk’ aangehouden. Voor de ontwikkellocatie is uitgegaan van een ligging in 

zone ‘centrum’, vanwege de nabijheid van het treinstation en overige 

voorzieningen. CROW hanteert een bandbreedte in de kencijfers. Binnen deze 

studie zijn de minimum kencijfers gehanteerd omdat de ontwikkellocatie op 

loopafstand van treinstation Overveen ligt. Dit zorgt voor een gemiddeld hoger 

aandeel OV-verplaatsingen en daarmee minder autobezit. In tabel 2.5 zijn de 

gehanteerde parkeernormen gepresenteerd. 

 

 

Tabel 2.5: Parkeernormen ontwikkeling Tetterodeweg 

 

 

Aanwezigheidspercentages 

Om inzichtelijk te maken op welke momenten de beoogde functies parkeerplaat-

sen nodig hebben, zijn aanwezigheidspercentages toegepast. De gemeente heeft in 

haar Beleidsnotitie parkeernormen geen aanwezigheidspercentages opgenomen. 

Daarom zijn de aanwezigheidspercentages uit CROW-publicatie 381 aangehouden. 

De te hanteren aanwezigheidspercentages zijn opgenomen in tabel 2.6. 

 

functie 

aanwezigheid 

werkdag-

ochtend 

werkdag

middag 

werkdag

avond 

koop-

avond 

werkdag

nacht 

zaterdag

middag 

zaterdag

avond 

zondag

middag 

woningen 

bewoners 
50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

woningen 

bezoekers 
10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

 

Tabel 2.6: Gehanteerde aanwezigheidspercentages Tetterodeweg 

 

 
3  Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 (4 juli) 
4  CROW-publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren, december 2018 

functie 
minimum 

kencijfer 

gemiddeld 

kencijfer 

maximum 

kencijfer 

aandeel 

bezoek 
eenheid 

koop, appartement, goedkoop 0,9 1,3 1,7 0,3 per woning 

huur, appartement, midden/goedkoop 0,7 1,1 1,5 0,3 per woning 
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Beoogde parkeercapaciteit 

Om te kunnen beoordelen of er voldoende ruimte is binnen de ontwikkeling om de 

parkeervraag op te kunnen vangen, is de beoogde parkeercapaciteit op eigen 

terrein afgezet tegen het benodigd parkeeraanbod, zowel conform gemeentelijk 

beleid en gelet op de specifieke situatie. In de plannen van Minerva Investments 

zijn momenteel 18 parkeerplaatsen beoogd. Deze parkeerplaatsen zijn toegankelijk 

voor zowel bewoners als bezoekers van de ontwikkeling. 
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3. Verkeer 

 
 

Functies genereren een bepaalde hoeveelheid verkeersbewegingen. De grootte van 

de verkeersgeneratie (optelling van het aankomende en vertrekkende verkeer) is 

per functie verschillend en afhankelijk van de omvang en het functioneren van de 

functie. Binnen deze studie is de verkeersgeneratie van de 

woningbouwontwikkeling bepaald met behulp van verkeersgeneratiekencijfers van 

het CROW5. 

 

De extra verkeersbewegingen van en naar de ontwikkellocatie dienen verkeersveilig 

te worden afgewikkeld op het omliggende wegennet. De ontwikkellocatie kan 

bereikt worden via de Tetterodeweg. De (verkeers)kwaliteit van dit wegvak is 

beoordeeld op basis van een schouw op locatie en het ontwerp. 

 

 

3.1 Huidige situatie 

De huidige situatie rondom het plangebied is in beeld gebracht door middel van 

een schouw en lokale expertise. Voor de intensiteiten in de omgeving is 

gebruikgemaakt van het verkeersmodel van de regio en een globale visuele telling 

op het kruispunt Tetterodeweg – Bloemendaalseweg. Deze telling is voor de 

coronapandemie uitgevoerd door een ervaren adviseur van Goudappel. 

 

Bevindingen schouw 

Om gevoel te krijgen bij de huidige situatie op en rond de ontwikkellocatie zijn 

meerdere schouwen uitgevoerd door Goudappel. Er is geschouwd op de volgende 

momenten: 

• 4 juni 2019 van 18.30 tot 19.30 uur 

• 17 juni 2019 van 17:00 tot 18:00 uur 

 

Tijdens de schouw zijn de volgende zaken geconstateerd: 

• Breedtes richting P&R op enkele locaties beperkt (hier wordt nader op 

ingegaan in hoofdstuk 5); 

• P&R is gratis zonder tijdsduur; 

• Bezetting P&R op 4 juni 10 parkeerplaatsen en op 17 juni 27 

parkeerplaatsen; 

• Blauwe zone rondom winkels; 

• Bij uitrijden van het P&R-terrein is keren verboden; 

• Expeditie Albert Heijn vindt plaats ter hoogte van aansluiting P&R-terrein; 

 
5  CROW-publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren, december 2018 
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• Verkeersafwikkeling kruispunt Bloemendaalseweg – Tetterodeweg is goed 

te noemen, al geeft het rechts-heeft-voorrangprincipe soms 

onduidelijkheid wanneer verkeer uit alle richtingen komt; 

• Verhouding auto-fiets op het kruispunt ongeveer 1 staat tot 1,5; 

• Nagenoeg geen wachtrijvorming op het kruispunt, alleen na spoorsluiting 

enige drukte op het kruispunt, die in één minuut ongeveer oplost. Dit 

gebeurt maximaal 4 maal per uur (buiten het strandseizoen). 

 

Huidige verkeerintensiteit 

De verkeerintensiteit is gebaseerd op de intensiteiten uit het verkeersmodel Noord-

Holland Zuid. Hieruit blijkt dat de geschatte huidige intensiteit op de Tetterodeweg 

circa 700 motorvoertuigen per etmaal bedraagt en op de Bloemendaalseweg 

tussen de 4.000 – 5.000 motorvoertuigen per etmaal. In bijlage A is de output van 

het verkeersmodel gepresenteerd. Aangezien het om relatief kleine wegen gaat, is 

het verkeersmodel niet heel betrouwbaar qua aantallen. Daarom zijn tijdens de 

schouw de verkeersaantallen in het drukste kwartier in beeld gebracht. Door uit te 

gaan van het drukste kwartier is een worst-case intensiteit berekend. Met de 

omrekenfactoren komt het er op neer dat de worst-case intensiteit op de 

Tetterodeweg rond de 2.400 motorvoertuigen ligt en op de Bloemendaalseweg iets 

boven de 5.000 mvt per etmaal. Dit laat met name zien dat het verkeer op de 

Tetterodeweg wordt onderschat in het verkeersmodel. Dit is weergegeven in figuur 

3.1 en tabel 3.1. 

  

 

 

Tabel 3.1: Verkeerintensiteiten per rijrichting en 

signaalgroep (afgerond op vijftallen) 

 

Op de toegangsweg tot de P&R rijden momenteel alleen parkeerders voor de P&R 

en enkele bezoekers voor het restaurant en voor de tandarts. In totaal zijn er 62 

parkeerplaatsen op de P&R. Aangezien het grootste gedeelte van de parkeerders 

richting 
mvt per 

kwartier 

mvt per 

uur 

mvt per 

etmaal 

2 50 200 2.220 

3 15 60 670 

4 10 40 450 

6 10 40 450 

7 20 80 890 

8 40 160 1.780 

doorsnede 
mvt per 

kwartier 

mvt per 

uur 

mvt per 

etmaal 

Bloemendaalseweg Zuid 

(2+3+4+8) 
115 460 5.110 

Tetterodeweg (3+4+6+7) 55 220 2.440 

Bloemendaalseweg 

Noord (2+6+7+8) 
120 480 5.330 

Figuur 3.1: Kruispunt Bloemendaalseweg -Tetterodeweg 

met rijrichtingen) 
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met de trein verder reist naar werk, blijven de parkeerplaatsen de gehele dag bezet. 

Dit betekent dat het verkeer ’s ochtends aankomt en in de middag weer vertrekt, 

waarmee het twee verkeersbewegingen per parkeerplaats neemt. Aangezien de 

verkeersbewegingen voor de tandarts en het restaurant mogelijk iets hoger liggen 

is de aanname gedaan van 3 verkeersbewegingen per parkeerplaats. Op basis van 

deze aanname is te berekenen dat het parkeerterrein 190 (= 62 x 3) 

verkeersbewegingen per etmaal genereert. 

 

 

3.2 Maximaal wenselijke intensiteit 

Op basis van de door Goudappel ontwikkelde Wegenscan is aan de hand van de 

kenmerken rondom de ontwikkellocatie bepaald wat de maximale capaciteit van de 

wegen rondom het plangebied is. Hierbij is ingegaan op de Tetterodeweg en de 

ontsluiting van het parkeerterrein. De resultaten van de Wegenscan zijn 

gepresenteerd in bijlage B. De maximaal wenselijke intensiteit op de Tetterodeweg 

bedraagt 4.000 motorvoertuigen per etmaal op de ontsluiting van het 

parkeerterrein is dit maximaal 500 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Hetzelfde is ook gedaan voor de toegangsweg tot de P&R en ontwikkellocatie. De 

maximaal wenselijke intensiteit op de toegangsweg bedraagt 500 motorvoertuigen 

per etmaal. In de huidige situatie rijden alleen parkeerders van de P&R over deze 

weg. In de toekomst zullen daar ook bewoners en bezoekers van de 

ontwikkellocatie bijkomen. 

Voor beide wegen voldoet het huidige gebruik van deze wegen, zoals toegelicht in 

paragraaf 3.1, aan de capaciteit van de weg.  

 

 

3.3 Verwachte toekomstige intensiteit 

Op basis van het functieprogramma en de kencijfers verkeersgeneratie van het 

CROW heeft Goudappel de verwachte toename in verkeersintensiteit berekend. De 

resultaten hiervan zijn gepresenteerd in tabel 3.2. Hierin is ook de verdeling van de 

verkeersintensiteit over de dag weergegeven. 

 

functie 

motorvoert

uigen per 

weekdag 

etmaal 

motorvoert

uigen per 

werkdag 

etmaal 

inkomend 

ochtend 

spits 

uitgaand 

ochtend 

spits 

inkomend 

avond spits 

uitgaand 

avond spits 

koop, appartement, 

goedkoop 
144 160 13 1 11 14 

huur, appartement, 

midden/goedkoop 
111 123 10 1 9 11 

 

Tabel 3.2: Verwachte toekomstige intensiteit Tetterodeweg 
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De nieuwe planontwikkeling zorgt afgerond voor tussen 125 en 160 extra 

motorvoertuigen per werkdagetmaal. Wanneer we dit voor de ontsluiting van het 

parkeerterrein en de Tetterodeweg boven op de bestaande verkeerintensiteiten 

zetten, blijven de aantallen onder de maximale grenswaarden. De afgerond 10 extra 

verkeersbewegingen in een 1-uurs spitsperioden, zullen minimaal van invloed zijn 

op de verkeersafwikkeling van het kruispunt Bloemendaalseweg – Tetterodeweg. 

Daarmee kan geconcludeerd worden dat de planontwikkeling qua 

verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling geen negatieve invloed heeft op het 

huidige verkeersnetwerk..  
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4. Parkeren 

 

4.1 Aanpak 

Voor de ontwikkeling aan de Tetterodeweg is de parkeervraag 

berekend aan de hand van het aangeleverde functieprogramma 

en het gemeentelijk parkeerbeleid6. 

 

Het benodigd parkeeraanbod om te voldoen aan de 

parkeervraag wordt berekend door het aantal woningen dat 

wordt gerealiseerd, te vermenigvuldigen met de bijbehorende 

parkeernorm (het aantal benodigde parkeerplaatsen per 

woning). Bij woningen kan onderscheid worden gemaakt tussen 

bewoners en bezoekers, die niet op alle momenten van de week 

een even grote parkeervraag genereren. De bewoners kennen 

de hoogste parkeervraag gedurende de nacht, terwijl het 

maatgevende moment voor de bezoekers van de woningen de 

zaterdagavond is. In de berekeningen is tevens rekening 

gehouden met de parkeervraag van de functies die komen te 

vervallen door toedoen van de ontwikkeling 

 

Door toepassing van aanwezigheidspercentages wordt rekening 

gehouden met dit effect. De parkeerplaatsen die worden gerealiseerd bij de 

ontwikkeling kunnen door verschillende parkeerders (doelgroepen) worden 

gebruikt, dit heet dubbelgebruik. Met de aanwezigheidspercentages worden de 

mogelijkheden van dubbelgebruik bepaald. In figuur 4.1 is de berekening van het 

benodigd parkeeraanbod schematisch weergegeven. 

 

De ontwikkeling is gericht op een specifieke doelgroep. Deze doelgroep heeft een 

lager autobezit dan gemiddeld en zal dus een lagere parkeervraag genereren. Ook 

is Minerva Investments van plan om een deelauto aan te bieden voor alle 

woningen, dit resulteert in een lager autobezit van de bewoners. Om deze redenen 

is ervoor gekozen om naast de standaard parkeerbalans ook een specifieke 

parkeerbalans op te stellen waarbij autobezit van de doelgroep 

starters/doorstromers en de effecten van het aanbieden van een deelauto zijn 

meegenomen. In paragraaf 4.2 is verdere toelichting op de specifieke situatie 

gegeven. 

 

 
6 Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 (4 juli) 

Functiegegevens  

(aantal en type woningen) 

Parkeernormen 

(parkeerplaats per woning) 

Benodigd parkeeraanbod 

tijd 
p

a
rk

e
e
rv

ra
a
g

 

Figuur 4.1: Berekening benodigd 

parkeeraanbod 
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4.2 Normatieve parkeerbalans 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is berekend wat het benodigd 

parkeeraanbod is op het maatgevende moment, dit benodigd aanbod is afgezet 

tegen het beoogde aanbod. Op deze manier ontstaat er inzicht of er in de huidige 

plannen voldoende parkeercapaciteit beoogd is om te voldoen aan het 

gemeentelijk parkeerbeleid. Voor zowel de categorieën ‘koop, appartement, 

goedkoop’ en ‘huur, appartement, midden/goedkoop’ is een parkeerbalans 

opgesteld.  

 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

starterswoning 

(koop) 
18,0 9,0 9,0 16,2 14,4 18,0 10,8 14,4 12,6 

bezoek woning 9,0 0,9 1,8 7,2 6,3 0,0 5,4 9,0 6,3 

parkeervraag 27,0 9,9 10,8 23,4 20,7 18,0 16,2 23,4 18,8 

parkeeraanbod 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

overschot/tekort -9 8 7 -5 -3 0 2 -5 -1 

 

Tabel 4.1: Normatieve parkeerbalans koopappartementen Tetterodeweg 

 

 

In tabel 4.1 is de parkeerbalans weergegeven uitgaande van 30 

koopappartementen. Uit de tabel valt op te maken dat het benodigd 

parkeeraanbod op de maatgevende momenten (werkdag- en zaterdagavond) 

afgerond 23 parkeerplaatsen bedraagt. Met 16 parkeerplaatsen op eigen terrein 

ontstaat er een tekort van 7 parkeerplaatsen op de parkeerbalans. 

 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

starterswoning 

(huur) 
12,0 6,0 6,0 10,8 9,6 12,0 7,2 9,6 8,4 

bezoek woning 9,0 0,9 1,8 7,2 6,3 0,0 5,4 9,0 6,3 

parkeervraag 21,0 6,9 7,8 18,0 15,8 12,0 12,7 18,6 14,7 

parkeeraanbod 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

overschot/tekort -3 11 10 0 2 6 5 -1 3 

 

Tabel 4.2: Normatieve parkeerbalans huurappartementen Tetterodeweg 

 

 

In tabel 4.2 is de parkeerbalans uitgaande van huurappartementen weergegeven. 

Het maatgevend moment is op de zaterdagavond. De parkeerbehoefte bedraagt 

op dat moment afgerond 19 parkeerplaatsen. Met 16 parkeerplaatsen op eigen 

terrein ontstaat er een tekort van afgerond 3 parkeerplaatsen.  
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4.3 Specifieke situatie 

De kencijfers van het CROW zijn richtinggevend en opgesteld met het oog op een 

brede, gemiddelde doelgroep en reguliere (parkeer)situatie. In publicatie 381 van 

het CROW7 staat dat, wanneer woningen voor een specifieke doelgroep worden 

ontwikkeld de, parkeervraag kan afwijken; afhankelijk van de specifieke situatie. De 

ontwikkeling aan de Tetterodeweg heeft als doelgroep jonge starters/doorstromers 

en studenten. Tevens hebben de te ontwikkelen appartementen een beperkte 

omvang. De omvang van een woning heeft invloed op het type huishouden dat 

daar woonachtig is en voor deze ontwikkeling is deze omvang passend bij de 

doelgroep. Voor de analyse van de specifieke doelgroep is microdata van het CBS 

uit 2020 gebruikt. De microdata van de gemeente Bloemendaal is hierbij 

aangehouden. 

 

Doelgroepen analyse 

Leeftijd 

Autobezit is onder andere afhankelijk van leeftijd, jongeren en ouderen bezitten 

minder auto’s gemiddeld. De doelgroep van de te realiseren appartementen zijn 

starters, starters/doorstromers zijn gekenmerkt door een lage leeftijd tot ongeveer 

30 jaar. Deze groep heeft een autobezit dat ongeveer 65%8 is van het gewogen 

gemiddelde autobezit per persoon. 

 

 

 

Figuur 4.2: Leeftijd en autobezit gemeente Bloemendaal, 2020 

 

 

 
7  CROW publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren, pp 27, december 2018 
8  Bron: microdatabestand RDWNPACTTAB CBS 2020 
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Type huishouden 

Om het autobezit van verschillende typen huishoudens te analyseren, is gebruik 

gemaakt van microdata van het CBS over het autobezit per huishouden uit 2020. 

Figuur 4.3 geeft het gemiddelde aantal auto’s per type huishouden binnen de 

gemeente Bloemendaal weer. 

 

 

 

Figuur 4.3: Gemiddeld autobezit naar huishoudsamenstelling gemeente Bloemendaal, 2020 

 

 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de huishoudsamenstelling van grote invloed is op het 

gemiddelde autobezit. Door de beperkte omvang (maximaal 40 m2 bvo) zijn de 

appartementen op de Tetterodeweg voornamelijk geschikt voor 1- tot 2-

persoonshuishoudens. De categorieën een- en tweepersoonshuishoudens behoren 

tot de doelgroep. De appartementen zijn door hun beperkte omvang niet 

aantrekkelijk voor gezinnen. Uitgaande van deze specifieke doelgroep is het 

gewogen gemiddelde autobezit 80%9 van het gemiddelde autobezit per 

huishouden (circa 1,4 auto per huishouden ten opzichte van 1,1 auto per 

huishouden).  

 

Sociaal economische categorie 

Voor het autobezit naar sociaal economische categorie is gebruik gemaakt van 

nationale data uit 2015 van het CBS10. Figuur 4.4 geeft een overzicht van het 

autobezit naar sociaal economische status in Nederland. 

 
9  Bron: microdatabestand RDWNPACTTAB CBS 2020 
10  Bron: CBS Statline ‘Personen in bezit van auto of motor; persoonskenmerken, 2015’ 
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Figuur 4.4: Gemiddeld autobezit naar sociaal economische status Nederland, 2015 

 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat het autobezit onder studenten 0,11 motorvoertuigen per 

persoon bedraagt. Dit is slechts 22% van het gemiddelde autobezit per persoon in 

Nederland. Gezien het feit dat de woningen bedoeld zijn voor studenten en starters 

is de verwachting dat het autobezit substantieel lager zal liggen dan het 

Nederlands gemiddelde. 

 

Conclusie doelgroepenanalyse 

Uit de doelgroepenanalyse blijkt dat het autobezit van bewoners onder de 30, 65% 

van het gemiddelde in Bloemendaal bedraagt. Het autobezit van 1- tot 2-

persoonshuishoudens op 80% van het gemiddelde autobezit per huishouden in 

Bloemendaal ligt. Een lager autobezit op basis van de doelgroep vertaald zich in 

een lager benodigd parkeeraanbod. Er bestaat echter overlap tussen 1- tot 2-

persoonshuishoudens, de doelgroep starters/doorstromers en studenten. Om deze 

reden kunnen niet alle correcties worden doorgevoerd. De belemmering door de 

omvang van de woning is harder dan de verwachte leeftijd of sociaal economische 

status van de toekomstige bewoners. Er is een reductie van 20% doorgevoerd op 

het benodigd parkeeraanbod voor bewoners conform gemeentelijk parkeerbeleid. 

Naar verwachting zal het autobezit meer afwijken van het gemiddelde autobezit 

binnen de gemeente dan de genoemde 20%. 
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Deelmobiliteit 

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. Veel verschillende onderzoeken zijn 

beschikbaar naar de effecten van autodelen op het autobezit. Uit deze 

onderzoeken blijkt dat de parkeerbehoefte van woningen met 15 tot 30% 

gereduceerd kan worden ten gevolge van het stallen van deelauto’s. Dit effect 

geldt alleen mits het deelautogebruik optimaal gefaciliteerd wordt. Aanbieders van 

deelauto’s hanteren veelal het uitgangspunt dat per 30 woningen, één deelauto 

wordt gestald en dat elke deelauto 5 reguliere auto’s vervangt. Indien meer dan 

één deelauto per 30 woningen wordt aangeboden zal het effect van de tweede 

deelauto op het autobezit afnemen ten opzichte van de eerste deelauto. 

 

Bij de realisatie van 30 appartementen op de locatie worden de bewoners bij het 

stallen van 1 deelauto goed bediend. Dit leidt tot een netto reductie op het 

benodigd parkeeraanbod om te voldoen aan de parkeervraag van 4 auto’s zonder 

dubbelgebruik. Hierbij is rekening gehouden met het stallen van de deelauto. In 

bijlage C is een uitgebreidere toelichting over het effect van deelauto’s 

opgenomen. 

 

Het faciliteren van het deelautogebruik betekent dat het autodelen zo eenvoudig 

mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent onder meer dat: 

• de deelauto’s binnen het complex (op eigen terrein) beschikbaar moeten 

zijn; 

• variëteit is in het aanbod van deelauto’s; 

• bewoners automatisch lid zijn van de deelauto via bijvoorbeeld de VvE of 

via de servicekosten, waardoor alleen voor het daadwerkelijke gebruik 

wordt betaald en mensen zich mede-eigenaar voelen; 

• gemak en flexibiliteit als service wordt geboden, bijvoorbeeld een 

huismeester die praktische zaken regelt in geval van pech, onderhoud en 

schoonhouden. 
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4.4 Parkeerbalans specifieke situatie 

Op basis van de hierboven besproken specifieke situatie is gekozen om een tweetal 

correcties door te voeren op de parkeervraag ten opzichte van de standaard 

parkeerbalans. Ten eerste, is er gecorrigeerd voor het type huishoudens dat 

gebruik kan maken van de te ontwikkelen woningen. De tweede correctie is 

gebaseerd op het aanbieden van een mobiliteitsconcept in de vorm van één 

deelauto. 

 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

starterswoning 

(koop) 
14,4 7,2 7,2 13,0 11,5 14,4 8,6 11,5 10,1 

bezoek woning 9,0 0,9 1,8 7,2 6,3 0,0 5,4 9,0 6,3 

stallen deelauto's 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

afname 

parkeervraag 

deelauto's 

-5,0 -2,5 -2,5 -4,5 -4,0 -5,0 -3,0 -4,0 -3,5 

parkeervraag 19,4 6,6 7,5 16,7 14,8 10,4 12,0 17,5 13,9 

parkeeraanbod 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

overschot/tekort -1 11 10 1 3 8 6 0 4 

 

Tabel 4.3: Parkeerbalans koopappartementen specifieke situatie Tetterodeweg 

 

Uit de parkeerbalans is in tabel 4.3 is op te maken dat de planontwikkeling op basis 

van de specifieke doelgroep en in combinatie met het stallen van één deelauto op 

het maatgevend moment (zaterdagavond) een sluitende parkeerbalans heeft om 

de parkeervraag voor bewoners en bezoekers op eigen terrein op te lossen. De 

vraag en het aanbod van parkeerplaatsen zijn gelijk aan elkaar.  

 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

starterswoning 

(huur) 
9,6 4,8 4,8 8,6 7,7 9,6 5,8 7,7 6,7 

bezoek woning 9,0 0,9 1,8 7,2 6,3 0,0 5,4 9,0 6,3 

stallen deelauto's 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

afname 

parkeervraag 

deelauto's 

-5,0 -2,5 -2,5 -4,5 -4,0 -5,0 -3,0 -4,0 -3,5 

parkeervraag 14,6 4,2 5,1 12,3 11,0 5,6 9,2 13,7 13,2 

parkeeraanbod 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

overschot/tekort 3 14 13 6 7 12 9 4 7 

 

Tabel 4.4: Parkeerbalans huurappartementen specifieke situatie Tetterodeweg 
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Uit tabel 4.4 blijkt dat als er huurappartementen worden gerealiseerd op de 

Tetterodeweg in combinatie met de specifieke doelgroep en het stallen van één 

deelauto er op het maatgevend moment (zaterdagavond) een overschot van 4 

parkeerplaats op de parkeerbalans ontstaat. Ongeacht de keuze tussen koop- of 

huurappartementen is er sprake van een sluitende parkeerbalans. 

 

Eventueel is het nog een optie om alleen de bewoners op eigen terrein te laten 

parkeren en het deel van de bezoekers dat niet op het eigen terrein kan parkeren in 

de beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte, zoals op het P&R terrein, of 

langs de Tetterodeweg. Tijdens de piekuren van de bezoekers (in de avonduren en 

in het weekend), is hier naar verwachting voldoende ruimte beschikbaar. Dit bleek 

ook uit de lage bezettingsgraad (<50%) tijdens de schouws. Tijdens de avonduren 

is de blauwe zone die geldt in de omgeving ook niet van kracht. 

 

Qua parkeren is het wel de vraag hoe de toegang voor de bewoners geregeld 

wordt, zijn deze parkeerplaatsen volledig exclusief en achter een toegangspoort 

beschikbaar? Wanneer dit namelijk niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat 

tijdens piekdagen (stranddagen of evenementen op het circuitpark Zandvoort) het 

P&R terrein en de parkeerplaatsen voor bewoners volledig bezet zijn. 
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5. Toegang tot het 

plangebied 

 

 

Naast de verkeersintensiteiten en de parkeerbehoefte zijn ook de inrichting en 

toegankelijkheid van het plangebied in beeld gebracht. Daarbij gaat het zowel om 

standaard verkeer, zoals motorvoertuigen en fietsers en voetgangers, maar ook om 

speciaal verkeer, zoals afval, nood- en hulpdiensten en bouwverkeer. Naast de 

omschrijving zijn er twee tekeningen aangeleverd waarin de toets van 

toegankelijkheid tot het plangebied is gemaakt. Deze tekeningen hebben het 

kenmerk 009947.20210712.T01.01.01 en 009947.20210819.T01.02.01. 

5.1 Standaard verkeer 

De toegangsweg van het parkeerterrein en het plangebied heeft over het algemeen 

voldoende breedte voor een rustige erftoegangsweg. Er zijn echter een aantal 

versmallingen, waar twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. Dit is zowel bij de 

hoek van het restaurant als bij de fietsenkluizen, zie figuur 5.1. Gezien de lage 

verkeersintensiteiten is de kans op verkeershinder minimaal. Het zicht bij de 

fietskluizen is ruim voldoende, zodat het verkeer voortijdig op elkaar kan 

anticiperen. Voor de versmalling bij het restaurant is dit niet het geval, maar is er 

nabij de versmalling voldoende ruimte waar het verkeer kan opstellen om de 

tegenliggers te laten passeren.  
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Figuur 5.1: toegangsweg plangebied (links: versmalling restaurant, rechts: versmalling 

fietsenkluizen) 

 

5.2 Afvalophaaldiensten 

Voor een standaard vuilniswagen is het zeer waarschijnlijk niet mogelijk het 

plangebied te bereiken, laat staan dat deze eenvoudig kan keren. De ontwikkelaar 

heeft daarom een afspraak met Milieu Service Nederland om het afval per minipers 

container in te zamelen en op te halen. Dit kan gebeuren met een voertuig dat 

smaller is dan een standaard vuilniswagen en eenvoudig kan manouveren. In figuur 

5.2 is een voorbeeld van een dergelijk voertuig gegeven. 
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Figuur 5.2: Minipersbus (Bron: Milieu Service Nederland) 

 

5.3 Nood en hulpdiensten 

In eerste instantie leek het erop dat nood- en hulpdiensten lastig bij de 

ontwikkellocatie konden komen, vanwege de smalle doorgang. Echter is uit 

ervaring gebleken dat een reguliere ambulance het P&R-terrein goed kan bereiken 

vanaf de openbare weg. Dit neemt niet weg dat de doorgang vanwege de 

minimale breedte voorzichtig moet worden benaderd. Datzelfde geldt voor een 

standaardvoertuig van de brandweer. Politievoertuigen zouden hier ogenschijnlijk 

beter kunnen passeren. 

 

Op basis van uitgevoerde metingen is geconstateerd dat de versmalling een 

breedte heeft van ongeveer 3 meter op het smalste punt. Een standaard 

brandweervoertuig heeft een breedte van 2,5 meter, met daarnaast aan beide zijde 

nog een spiegel. Volgens de handreiking bereikbaarheid hulpdiensten is een vrije 

ruimte nodig van 3,5 meter en een verhardingsbreedte van 3 meter om het 

voertuig eenvoudig door te laten. Dit betekent dat hulpdiensten de 

ontwikkellocatie kunnen bereiken, maar dat dit niet met hoge snelheid kan 

gebeuren in geval van spoed. 

 

Voor de brandweer is een alternatief dat zij gebruik maken van de hoger gelegen 

Tetterodeweg en door middel van een nieuw te realiseren trap het plangebied 

bereiken. Eventueel is er de mogelijkheid een droge blusleiding te realiseren. Dit 

alternatief zal besproken en goedgekeurd moeten worden door de nood- en 

hulpdiensten. Een tweede optie is de inzet van een smaller brandweervoertuig dat 
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bijvoorbeeld gebruikt wordt in historische kernen met smalle straten. Echter is het 

de vraag of het brandweercorps van de regio over zo’n voertuig beschikt. 

Daarnaast blijft de bereikbaarheid van ambulances tot de ontwikkellocatie een 

aandachtspunt. 

 

5.4 Bouwverkeer 

Net als voor de nood- en hulpdiensten is de versmalling ter hoogte van het 

restaurant een aandachtspunt voor het bouwverkeer. Hier zullen de voertuigen niet 

kunnen passeren om bij het plangebied te komen. De ontwikkelaar heeft daarvoor 

al aangegeven het bouwmateriaal aan te laten leveren middels een kraan vanaf de 

hoger gelegen Tetterodeweg. Hierdoor hoeft het grote materieel en vrachtverkeer 

niet van de ontsluitingsweg gebruik te maken. Dit is in de praktijk ook niet 

mogelijk. 
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6. Conclusies 

 

 

Minerva Investments B.V. is voornemens om aan de Tetterodeweg 8-10 te 

Overveen appartementen te ontwikkelen. Het betreft 30 appartementen die 

bedoeld zijn voor starters. De ontwikkeling vindt plaats in een voormalig kantoor 

gelegen nabij het treinstation Overveen. Voor deze herontwikkeling is een 

verkeersonderzoek uitgevoerd waarin gekeken is naar de verkeersintensiteit, de 

parkeerbehoefte en de bereikbaarheid van het terrein. 

 

De planontwikkeling genereert ongeveer tussen 125 en 160 voertuigbewegingen 

per werkdagetmaal, op basis van de minimale kengetallen gezien de ligging nabij 

een stationslocatie. Hierbij is geen rekening gehouden met de oude 

verkeersbewegingen van het voormalige kantoorpand, omdat dit al relatief lang 

leeg staat. De extra verkeersbewegingen zijn prima op te vangen binnen de huidige 

inrichting van de omliggende wegen. Zowel op de ontsluitingsweg van het 

parkeerterrein als de Tetterodeweg is nog voldoende restruimte om deze 

intensiteiten op te vangen. 

 

Aan de hand van de standaard parkeerkencijfers is de maximale parkeerbehoefte 

van bewoners en bezoekers op het maatgevende moment tussen de 19 en 23 

parkeerplaatsen, afhankelijk van de keuze tussen huur of koop. Dit is hoger dan de 

18 parkeerplaatsen die op eigen terrein gerealiseerd worden. Wanneer we 

inzoomen op de toekomstige bewoners (1- tot maximaal 2-persoonshuishoudens) 

mogen we een correctiefactor toepassen op de standaard parkeerkencijfers. In 

combinatie met het toepassen van één deelauto komt de maximale parkeervraag 

(uitgaande van 30 koopappartementen) op 18 parkeerplaatsen, waarmee geen 

tekort aan parkeerplaatsen ontstaat om de volledige parkeervraag op eigen terrein 

op te vangen. 

 

Als Minverva Investments uitsluitend huurappartementen realiseert, ontstaat een 

overschot van 4 parkeerplaatsen. Aandachtspunt bij het parkeren op eigen terrein 

is de toegang tot het eigen terrein, zodat dit niet als overloopgebied van het P&R-

terrein gebruikt wordt tijdens drukke dagen. 

 

Belangrijk aandachtspunt voor de herontwikkeling is de toegang van nood- en 

hulpdiensten en bouwverkeer. De versmallingen op de toegangsweg zijn voor 

personenauto’s geen probleem, maar voor een brandweerwagen of bouwverkeer 

kunnen hier problemen ontstaan. Door de smalle doorgang dienen nood- en 

hulpdiensten met voorzichtigheid de bocht om de hoek van het restaurant te 

maken om de locatie te bereiken. Voor het bouwverkeer heeft de ontwikkelaar 
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aangeven dit middels een kraan vanaf de hoger gelegen Tetterodeweg aan te 

leveren. Voor de brandweer zou dit ook een alternatief kunnen zijn, waarbij ze 

middels een trap met eventuele droge blusleiding voorziening het plangebied 

kunnen bereiken. Dit zal wel afgestemd moeten worden met de nood- en 

hulpdiensten.  
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Bijlage A.  Plots 

verkeersmodel 

Aan de hand van het verkeersmodel van de regio NHZ (versie 2.4) is een eerste 

inschatting van de verkeerintensiteiten rondom het plangebied gemaakt. In 

onderstaande afbeelding is een uitsnede van het model gegeven voor de 

etmaalintensiteiten van het basisjaar (2014). Daaronder een uitsnede van het 

prognosejaar (2030).  
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Bijlage B.  Output Wegenscan 

Met behulp van de wegenscan zijn de huidige profielen van de omliggende wegen 

van de planontwikkeling beoordeeld. Op basis van de inrichting is beoordeeld 

welke capaciteit de wegen maximaal op een veilige manier kunnen verwerken en 

hoe dat in relatie toe de intensiteiten staat. De analyse is uitgevoerd voor de 

ontsluiting van het parkeerterrein en voor de Tetterodeweg. 

 

Input ontsluiting parkeerterrein 

De verschillende parameters zijn in beeld gebracht tijdens de schouw en 

beoordeeld voor het smalste deel van de ontsluiting.  

 

 

 

Output ontsluiting parkeerterrein 
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Input Tetterodeweg 

 

 

 

Output Tetterodeweg 
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Bijlage C.  Onderbouwing 

effect autodelen 

 

 

Deelauto’s – auto’s die niet in individueel bezit van de bewoners zijn, maar die met 

de buren worden gedeeld – hebben een verlagend effect op de parkeervraag. Het 

faciliteren van één of meer deelauto’s kan ervoor zorgen dat nieuwe bewoners 

geen auto’s aan zullen schaffen. Het principe van autodelen is 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 deze bijlage volgt een algemene beschrijving van het effect van deelauto’s. 

 

Onderzoek naar deelautogebruik 

De publicatie ´Mijn auto, jouw auto, onze auto - Deelautogebruik in Nederland: 

omvang, motieven en effecten´ uit december 2015 van het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft een uitgebreid overzicht met ontwikkelingen in 

binnen- en buitenland, omvang en gebruik van de deelauto, motivaties, ervaringen 

en voorkeuren, succesfactoren van deelauto-concepten, effecten van autodelen en 

een blik op de toekomst.  

 

In deze publicatie concludeert het KiM: ‘De autodelers in Nederland bezitten nu 

ruim 30% minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen’ (inleiding 

hoofdstuk 6). Deze conclusie wordt gebaseerd op een aantal elementen. Aan het 

begin van paragraaf 6.2 staat: ‘Sinds respondenten met autodelen zijn gestart, is 

hun autobezit afgenomen van gemiddeld 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 

auto’s per huishouden (figuur 6.1).’ Dit is een afname van 15%. 

 

Vervolgens staat in paragraaf 6.2: ‘Een groot deel van het deelautogebruik vormt 

een alternatief voor de aanschaf van een eigen auto. Dat zegt 20% van de 

autodelers die huren via een organisatie en 40% van de autodelers die huren via 

een particulier (figuur 6.2). […] Bovendien gaf 37% van de mensen die wel een auto 

hadden, aan een extra auto te hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen. 

De deelauto vervult voor hen blijkbaar de functie van tweede auto. Van de mensen 

die voorheen geen auto hadden, zou zonder de deelauto 8% wel een eigen auto 

hebben gekocht.’ Het KiM concludeert daarom: ‘Als we ook de niet-waarneembare 

effecten meenemen, is het autobezit van de respondenten gedaald van 1,08 in het 

nulalternatief naar 0,72 auto’s per huishouden nu: een daling, dus, van 0,36 auto’s 

per huishouden.’ En dat is een afname van 33%. Vervolgens worden in paragraaf 
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6.2 andere onderzoeken aangehaald, waaruit ook een duidelijke daling van het 

autobezit blijkt. 

 

Nieuwe mobiliteitskeuzen bij veranderingen in de persoonlijke levenssfeer 

Het KiM stelt ook ‘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’ (paragraaf 6.1). 

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 B2.1).  

 

 

 

Figuur B2.1: 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 vervangt11. 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.  

 

 

 
11  CROW-KpVV, Factsheet 5; Argumenten voor autodelen (2016)  
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Effect van deelauto’s is overal te zien 

Het toenemend 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 toe12. 

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 deelauto 

systeem 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 toenemend 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 toenemend deelautogebruik ook tot gevolg 

dat er ruimte vrij komt 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 zijn zonder tussenkomst 

van een persoon) 15 tot 18 gebruikers heeft. 

• 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). 

 

 
12   CROW, Gebruik deelauto’s groeit. Online publicatie uit september 2017. 
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Deelauto’s tot nu toe nog vooral in planvorming 

De inzet van deelauto’s bij ontwikkelingen gebeurd tot nu toe nog vooral in 

planvorming en niet alleen in de grote gemeenten, ook in plaatsen als Haarlem, 

Delft, Nieuwegein, Houten en Zeist worden als gevolg van de inzet van deelauto’s 

minder parkeerplaatsen gerealiseerd.  

 

De laatste twee jaar zijn op verschillende locaties ook daadwerkelijk deelauto’s 

geplaatst en in gebruik genomen. Hierdoor ontbreekt het nog aan goede openbare 

evaluatie-data en effecten over 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 en 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 bovenstaande aannames blijkt dat het gehanteerde uitgangspunt 

dat 1 deelauto 5 privéauto’s vervangt aan de onderkant van de bandbreedte ligt. 

Binnen deze studie is conservatief gerekend, zodat er voldoende ruimte is om 

wisselingen op te vangen of extra deelauto’s te plaatsen. 
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