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Voorwoord. 
 
Als bewonersverenigingen een onderzoek verrichten naar een parkeerprobleem 
zoals zij dat ervaren en aan de hand van een door hen opgesteld verslag met 
door hen verrichte tellingen vaststellen dat er inderdaad sprake is van een 
serieus probleem lijkt het begrijpelijk als men daarover rechtop gaat zitten. Is dit 
een onderzoek waarvan de uitkomst voorspelbaar zou zijn? Daarbij denkend aan 
het onderzoek naar eetgewoonten rond Kerstmis dat door de plaatselijke 
kalkoenenvereniging in Orange, Californië werd uitgevoerd waarbij de conclusie 
was dat er rond Kerst te veel kalkoenen worden geconsumeerd. Een bepaald 
niet geheel onverwacht onderzoekresultaat. 
 
Bij de opzet van dit onderzoek stond ons voor ogen om niet door de doelgroep, 
waarvoor dit onderzoek in eerste instantie is uitgevoerd, naar dit kalkoenen-
onderzoek verwezen te worden. Gezien de middelen waarover de verenigingen 
beschikken was uitbesteding van het onderzoek aan een professioneel bureau 
geen optie. We zouden dit zelf moeten doen waarbij uitdrukkelijk het uitgangs-
punt was een objectief en mogelijk toetsbaar onderzoek uit te voeren. Daartoe is 
in een vroeg stadium contact opgenomen met de afdeling mobiliteit van de 
gemeente Delft. Er is de afdeling voorgesteld aan het onderzoek mee te doen en 
wel op zodanige wijze dat de afdeling zelf de tellingen ten dele kon uitvoeren en 
steekproefsgewijs kon controleren door het uitvoeren van paralleltellingen. De 
afdeling heeft hierop gereageerd door te stellen dat zij het volste vertrouwen had 
in de verenigingen en de mensen die het onderzoek zouden uitvoeren en zag 
geen noodzaak om er zelf aan mee te doen. Om er toch een toetsbaar element 
in te brengen dat bovendien uit oogpunt van parkeerbeleid interessant is, is voor 
ieder tellingstijdvak ook het aantal vrije plaatsen van de parkeergarages 
genoteerd. Naar aangenomen mag worden kunnen de betreffende tabellen met 
bezettingspercentages door de gemeente gecontroleerd worden. 
 
Er zijn plannen om later in dit jaar nogmaals een soortgelijk onderzoek te 
verrichten. Ter verhoging van de controleerbaarheid zou dan van te voren het 
tellingsplan aan de afdeling mobiliteit kunnen worden aangeboden zodat de 
gemeente de mogelijkheid heeft zelf controletellingen uit te voeren. In dit verslag 
zijn de resultaten vermeld in tabellen (sectie 4.) waarvan de betrouwbaarheid niet 
ter discussie behoeft te staan.  
 
Op het concept van dit verslag is gereageerd door Rob Bruinsma, Prof. Dr. Ing. 
Ingo Hansen, Dr. Maarten Jonquière, Prof. Dr. Ir. Pieter Kruit, Dr. Ir. Rob 
Stikkelman en Henk van Bergen. Bij de concipiëring van dit verslag is van hun 
reacties dankbaar gebruik gemaakt. 
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Samenvatting. 
 
Bewoners van de binnenstad ervaren een hoge parkeerdruk. Er is veel zoek-
verkeer, zoeken kost tijd, geeft vaak ergernis, is slecht voor het binnenstad-
milieu en komt de verkeersveiligheid niet ten goede.  
 
De meer dan vijfhonderd in de binnenstad woonachtige leden van onze vereni-
gingen klagen hierover veelvuldig. Om deze klachten te objectiveren namen de 
verenigingen het initiatief om een eigen onderzoek in te stellen naar de parkeer-
druk in de binnenstad. 
 
Dit onderzoek onderscheidt zich in belangrijke mate van het parkeeronderzoek 
(2009) dat in opdracht van de gemeente is verricht. In dat onderzoek werden 
alleen tussen 01:00 en 04:00 uur ‘s nachts de parkeerbezettingspercentages in 
de gehele stad bepaald. De binnenstad is niet vergelijkbaar met een woongebied 
en mede daarom zijn onze onderzoekresultaten gebaseerd op vijf tellingen per 
dag gedurende zes achtereenvolgende dagen in juni, in een tevoren gedefinieerd 
deelgebied van de binnenstad. Tevens werd op diezelfde genoemde momenten 
het aantal vrije plaatsen van de drie openbare parkeergarages genoteerd. Als 
extra werd tweemaal per dag het aantal auto’s van betalende bezoekers en van 
vergunninghouders op de Gasthuisplaats geteld.  
 
Op alle dagen blijkt de parkeerdruk hoger dan 85 (in de literatuur aangemerkt als 
“volsituatie”) en op twee dagen zelfs hoger dan 90. Sterker nog: voor 11 van de 
30 tellingen is het bezettingspercentage hoger dan 85. De maximale bezetting 
wordt bereikt op dinsdag tot en met vrijdag van 23:00-24:00, zaterdag van 12:00-
13:00 en zondag van 18:30-19:30 uur. De totaal gemiddelden van de bezettings-
percentages van openbare ruimte (81,5) en openbare garages (28,6) verschillen 
aanzienlijk. Het genoteerde lage bezettingspercentage van 28,6 van de open-
bare garages is opmerkelijk en wordt zelfs als verrassend ervaren. 
 
De gemiddelde verhouding tussen de bezetting door vergunninghouders (incl. de 
gebruikers van bezoekersparkeerkaarten) en door betalende bezoekers van de 
Gasthuisplaats is van dinsdag tot zaterdag 3,5 : 1. Dit is opmerkelijk omdat in 
gemeentelijke beleidsnota’s een verhouding van 1:1 wordt aangehouden. 
 
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat:  

- er in de binnenstad van Delft sprake is van een te hoge parkeerdruk op 
voor bewoners ongunstige tijdvakken; 

- klachten van bewoners/vergunninghouders over een te hoge parkeer-
druk in de avonduren gegrond zijn; 

- er sprake is van veel zoekverkeer; 
- de gemeente volkomen terecht opdracht heeft gegeven tot herijking van 

het vigerende parkeerbeleid. 
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1. Inleiding. 
 
Binnen de samenwerkende verenigingen wordt vaak gesproken over de parkeer-
mogelijkheden voor vergunninghouders in de binnenstad. De verenigingen 
hebben tezamen meer dan vijfhonderd leden die allemaal in de binnenstad 
wonen en dagelijks met parkeren te maken hebben. Bewoners van de binnen-
stad ervaren dat de parkeerdruk hoog is en dat het vinden van een parkeerplek 
met grote regelmaat tot zoekverkeer leidt. Er is een tekort aan parkeerplaatsen 
bij het vigerende beleid van uitgifte van vergunningen en bezoekersparkeer-
kaarten. Om een helder beeld te krijgen van de klachten van de bewoners en 
deze te objectiveren hebben de verenigingen het initiatief genomen om een 
onderzoek in te stellen naar de parkeerdruk in de binnenstad. Onderstaand treft 
u het verslag aan van de opzet en resultaten van ons onderzoek. 
 
 
2. Parkeeronderzoek in Delft in opdracht van de gemeente.  
De gemeente heeft in 2009 door een extern bureau een parkeeronderzoek laten 
uitvoeren (literatuur 2). Dit onderzoek had betrekking op de gehele stad waarbij 
één telling is gedaan tussen 01:00 en 04:00 uur. De keuze voor deze eenmalige 
nachtelijke telling in een woongebied is in Nederland overigens gebruikelijk, 
omdat men veronderstelt dat in dit tijdvak de parkeerdruk het hoogst is. De 
binnenstad van Delft is echter behalve woongebied ook een uitgaansgebied met 
veel horeca en heeft tevens een belangrijke winkelfunctie. Daarnaast zijn in de 
binnenstad kantoren en bedrijven gevestigd waar o.a. dienstverlening een rol 
speelt. Met één telling gedurende de nachtelijke uren kan niet goed aangetoond 
worden of er sprake is van parkeerproblemen zoals bewoners van de binnenstad 
die dagelijks ervaren. 
 
Het in de betreffende nacht bepaalde bezettingspercentage van 67 (blz. 57 van 
het rapport) is naar onze ervaring om een aantal redenen niet relevant. Er is in 
dit onderzoek uitgegaan van een parkeercapaciteit van de binnenstad van 3979 
plaatsen, inclusief parkeergarages. Vergunninghouders hebben vergunning om 
te parkeren in de openbare ruimte en om begrijpelijke redenen vinden zij het niet 
redelijk om daarnaast ook te betalen voor het parkeren in een garage. Bij een 
onderzoek naar parkeermogelijkheden voor bewoners dienen de plaatsen in 
parkeergarages dan ook niet te worden meegeteld. Als men de parkeercapaciteit 
zou verminderen met de capaciteit van de parkeergarages en het inmiddels 
aantal opgeheven parkeerplaatsen t.g.v. de aanleg van de spoortunnel zou men 
op een veel hoger bezettingspercentage uitkomen.  
 
 
3. Opzet van het onderzoek door de bewonersverenigingen. 
Het uitgevoerde onderzoek is in een aantal opzichten innovatief.  
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Gedurende zes opeenvolgende dagen zijn er in een deelgebied van de binnen-
stad vijf maal per dag tellingen uitgevoerd van het aantal onbezette parkeer-
plaatsen in de openbare ruimte van het gebied g, totaal dus dertig tellingen. Met 
behulp van de tellingsresultaten kunnen de parkeerbezettingspercentages 
berekend worden voor zes dagen gedurende vijf verschillende tijdsperioden. Dit 
in tegenstelling met het eerder genoemde gemeentelijke parkeeronderzoek 
waarvan zoals hierboven is  uiteengezet de onderzoekopzet ongeschikt is voor 
de binnenstad van Delft.  
 
Met onze tellingen kan bovendien inzicht verkregen worden in het tijd-
afhankelijke parkeerbezettingspercentage en daarmee in de dynamische 
parkeerdruk gedurende zes achtereenvolgende dagen. Daarnaar is voor zover 
wij hebben kunnen nagaan in Nederland niet eerder onderzoek gedaan.  
 
Tevens hebben wij steeds het aantal onbezette plaatsen geteld, hetgeen zeer 
efficiënt is, anders dan verkeerskundigen die er vaak de voorkeur aan geven het 
aantal geparkeerde auto’s te tellen, inclusief de illegaal geparkeerde auto’s. Op 
deze manier is het mogelijk een bezettingspercentage van meer dan 100% te 
krijgen. In onze aanpak is dat niet mogelijk. Verkeerd geparkeerde auto’s, die in 
het door ons bepaalde gebied nauwelijks voorkwamen, worden bij ons buiten 
beschouwing gelaten en wij kunnen dan ook geen percentages vinden van meer 
dan 100%  
 
Daarnaast is bij iedere tellingsperiode ook het aantal vrije plaatsen voor de drie 
openbare garages genoteerd. Verder is voor de zes dagen twee keer per dag het 
aantal geparkeerde auto’s van vergunninghouders inclusief gebruikers van een 
bezoekersparkeerkaart en van betalende bezoekers op de Gasthuisplaats 
geteld.  
 
Keuze van het gebied “g” met parkeercapaciteit van 682. 
Het gekozen gebied grenst aan en omvat ten dele het kernwinkelgebied terwijl er 
bovendien veel horeca-inrichtingen in gevestigd zijn. Het gebied waarvan 
hieronder een plattegrond is weergegeven, maakt deel uit van het werkgebied 
van twee van de drie bewonersverenigingen. De hieronder staande tellingsroute 
werd door de uitvoerenden van het onderzoek steeds per fiets afgelegd en geeft 
aan welk gebied het precies betreft.  
 
De tellingsroute is als volgt: 
Begin: westzijde Oude Delft, hoek Binnenwatersloot tot aan Kethelstraat waar 2 
plaatsen werden meegeteld, Kapelsbrug, Lange Geer, Sint Jacobsbrug, Korte 
Geer, via Breestraat naar oostzijde Oude Delft, via Peperstraat naar westzijde 
Koornmarkt, over de Sint Jacobsbrug naar de oostzijde Koornmarkt, via de 
Kromstraat naar de westzijde Brabantse Turfmarkt, Gasthuisplaats, 
Gasthuissteeg, Achterom westzijde, Hoogbrug, Achterom oostzijde via oostzijde 
Brabantse Turfmarkt tot de Pieterstraat, Gasthuislaan noordzijde vanaf de stop, 
Pontenbrug, Gasthuislaan zuidzijde tot aan Oosteinde, Agnietenbrug over naar 
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Gasthuislaan noordzijde tot aan de stop, Yperdek en Achtersack, via Kruisstraat 
naar Molslaan zuidzijde, oostelijk deel via de Minrebroersbrug naar Molslaan 
noordzijde naar Beestenmarkt, Burgwal, Oude Langendijk, westzijde van het 
Oosteinde geheel uit naar Zuiderstraat tot Kruisstraat: einde.  
 

 
 
Stadsplattegrond van het gebied g aangegeven in blauw met een oppervlak van 
circa 500 x 500 meter. 
 
 
4. Resultaten van de tellingen. 
 
Definities. 
(zie de Appendix voor de in dit verslag gebruikte formele definities)  
 
In de literatuur worden de begrippen waarover gerapporteerd wordt vaak gebruikt 
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zonder deze te definiëren. Zo wordt in literatuur 2. geen onderscheid gemaakt 
tussen parkeerbezettingsgraad, -percentage en parkeerdruk waarmee 
gesuggereerd wordt dat het dezelfde grootheden betreft. In dit verslag maken wij 
wel onderscheid tussen deze begrippen en definiëren deze als volgt. 
 

Parkeercapaciteit Pg 
Het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders en hun bezoekers met 
een bezoekersparkeerkaart binnen een gebied g van de openbare ruimte.  
 
Parkeerbezettingsgraad Bg(t) 
Dit is de verhouding tussen het aantal geparkeerde auto’s en de 
parkeercapaciteit tijdens de telperiode t. De parkeerbezettingsgraad is een 
getal tussen 0 en 1. 
 
Parkeerbezettingspercentage PBg(t) 
Dit is gelijk aan de parkeerbezettingsgraad vermenigvuldigd met 100.  
Het parkeerbezettingspercentage is een getal tussen 0 en 100. 
 
Parkeerdruk Dg 
De parkeerdruk in een gebied g is het maximum 
parkeerbezettingspercentage op een dag. 

 
 

JUNI 2011 
 
Tabel 1.  Bezettingspercentages PBg(t) voor vergunningshouders c.s. *)  

in het gebied g met een parkeercapaciteit Pg van 682. 
 

 Dinsdag 
14 

Woensdag 
15 

Donderdag 
16 

Vrijdag 
17 

Zaterdag 
18 

Zondag 
19 

03:00-04:00 85,2 84,2 83,7 83,9 86,2 81,2 
08:00-09:00 74,6 67,9 67,4 77,8 85,0 78,6 
12:00-13:00 63,2 79,9 78,7 79,6 93,4 78,2 
18:30-19:30 79,9 80,6 80,6 90,5 77,1 87,0 
23:00-24:00 87,1 87,5 89,1 90,5 81,2 85,2 
Gemiddelden 78,0  80,0 79,9 84,5 84,6 82,0 
 
Totaal gemiddelde bezettingspercentage op basis van 30 tellingen: 81,5 
 
*) Vergunninghouders c.s. zijn vergunninghouders en gebruikers van een 
bezoekersparkeerkaart.  
Rood aangegeven is de parkeerdruk Dg d.i. het maximum bezettingspercentage 
op een dag.  
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De bezettingspercentages uit tabel 1. zijn gevisualiseerd weergegeven in 
onderstaand diagram   
 
Diagram 1. 

Bezettingspercentages PBg(t) voor vergunningshouders in het 
gebied g met een parkeercapaciteit Pg van 682, Juni 2011
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Tabel 2. Bezettingspercentages van de drie openbare garages. 

Parkeercapaciteit 1454.  
 Dinsdag 

14 
Woensdag 

15 
Donderdag 

16 
Vrijdag 

17 
Zaterdag 

18 
Zondag 

19 
03:00-04:00 12,7 14,5 15,2 14,9 18,7 14,4 
08:00-09:00 13,1 31,1 15,2 15,6 18,4 15,2 
12:00-13:00 36,6 32,8 42,2 40,6 80,6 37,8 
19:00-20:00 29,7 29,7 34,3 70,3 53,7 53,9 
23:00-24:00 15,0 18,8 21,8 16,7 27,0 16,2 
Gemiddelden 21,4 25,4 25,7 31,6 39,7 27,5 

 
Totaal gemiddelde bezettingspercentage op basis van 30 registraties: 28,6 
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De bezettingspercentages uit tabel 2. zijn gevisualiseerd weergegeven in 
onderstaand diagram   
 
Diagram 2. 
 

Bezettingspercentages van de drie openbare garages.
Parkeercapaciteit 1454 Juni 2011
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Tabel 3. Totaal aantal lege plaatsen in de drie openbare garages. 
 
 Dinsdag 

14 
Woensdag 

15 
Donderdag 

16 
Vrijdag 

17 
Zaterdag 

18 
Zondag 

19 
03:00-04:00 1270 1243 1233 1237 1181 1245 
08:00-09:00 1263 1002 1233 1222 1186 1233 
12:00-13:00  922  977  840  864  282  904 
19:00-20:00 1022 1022  956  432  673  815 
23:00-24:00 1263 1181 1137 1211 1062 1218 

 
 
Tabel 4. Bezettingspercentages van de Koepoortgarage. 

Parkeercapaciteit 342. 
 Dinsdag 

14 
Woensdag 
15 

Donderdag 
16 

Vrijdag 
17 

Zaterdag 
18 

Zondag 
19 

03:00-04:00 9,4 12,0 12,0 15,2 16,7  6,1 
08:00-09:00 6,4 9,1 8,5 11,1 15,2  6,1 
12:00-13:00 17,8 14,6 19,0 19,6 38,3  5,0 
19:00-20:00 18,4 18,4 16,7 42,1 18,7  7,6 
23:00-24:00 12,0 13,1 19,3 22,2  6,1  7,6 
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Tabel 5. Bezettingspercentages van de Zuidpoortgarage. 

Parkeercapaciteit 910. 
 Dinsdag 

14 
Woensdag 

15 
Donderdag 

16 
Vrijdag 

17 
Zaterdag 

18 
Zondag 

19 
03:00-04:00 13,6 15,5 16,7 15,2 19,0 16,3 
08:00-09:00 14,4 35,5 17,1 17,6 18,2 17,6 
12:00-13:00 62,2 35,2 44,5 46,2 93,1 50,4 
19:00-20:00 28,4 28,4 36,4 74,3 60,2 53,4 
23:00-24:00 17,4 20,6 21,6  9,1 33,1 20,1 

 
 
 
 
Tabel 6. Bezettingspercentages van de Phoenixgarage. 

Parkeercapaciteit 202. 
 

 Dinsdag 14 Woensdag 
15 

Donderdag 
16 

Vrijdag
17 

Zaterdag 
18 

Zondag 
19 

03:00-04:00 13,9 14,4 13,9  13,4 21,3 19,8 
08:00-09:00 18,8 48,5 18,0  16,8 24,8 19,8 
12:00-13:00 62,3 53,0 71,3  50,1 96,0 36,7 
19:00-20:00 55,0 55,0 55,9 100,0 84,2 62,9 
23:00-24:00  9,4 20,3 26,7  41,6 34,7  9,4 
 
 
 
 
Tabel 7. Bezettingspercentages van de Gasthuisplaats. 

Parkeercapaciteit 162. 
Tijdvak van telling: 10:00-11:00 uur. 
 

Aantal Dinsdag 
14 

Woensdag 
15 

Donderdag 
16 

Vrijdag 
17 

Zaterdag 
18 

Zondag 
19 

Vergunningen = V 109 100  85 100 118 104 
Betaald = B  23  35  25  27  44 n.v.t. 
Onbezet  30  27  52  35  0  56 
V/B  4,7  2,9  3,4  3,7  2,7 n.v.t. 
bezettingspercentage  81,5  83,3  67,9  78,4 100  34,6 
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Tabel 8. Bezettingspercentages van de Gasthuisplaats. 

Parkeercapaciteit 162. 
Tijdvak van telling: 19:00-20:00 uur. 
 

Aantal Dinsdag 
14 

Woensdag 
15 

Donderdag 
16 

Vrijdag 
17 

Zaterdag 
18 

Zondag 
19 

Vergunningen = V 101  97 112 123 101  83 
Betaald = B  32  34  23  39  22  74 
Onbezet  29  31  27  0  39  5 
V/B  3,2  2,9  4,9  3,2  2,6  1,1 
bezettingspercentage  82,1  80,1  83,3 100  75,9  96,9 

 
 
De bezettingspercentages uit de tabellen 7. en 8. zijn gevisualiseerd 
weergegeven in onderstaand diagram.   
 
Diagram 3. 

Bezettingspercentages van de Gasthuisplaats
Parkeercapaciteit 162, Tijdvak van telling: 19:00-20:00
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5. Analyse van de resultaten. 
 
5.1. Parkeren in de openbare ruimte voor vergunninghouders c.s.  
Voor 11 van de 30 tellingen is het bezettingspercentage hoger dan 85. De 
maximale bezetting wordt bereikt op de volgende dagen en tijdvakken: 

• dinsdag tot en met vrijdag van 23:00-24:00 uur, 
• zaterdag van 12:00-13:00 uur, 
• zondag van 18:30-19:30 uur. 

 
 

5.2. Parkeren in de openbare garages. 
Opvallend is een scherpe daling van de bezetting in het tijdvak tussen 19:00-
20:00 en 23:00-24:00 uur. Het meest opvallend is dit op de vrijdagavond. In dat-
zelfde tijdvak van daling stijgt het bezettingspercentage in de openbare ruimte, 
met uitzondering van vrijdag waar het bezettingspercentage niet verandert. 
 
De maximum bezettingspercentages op een dag, aangegeven in rood, verlopen 
synchroon in de openbare ruimte en openbare garages op vrijdag tot en met 
zondag. Dit geldt evenwel niet voor dinsdag tot en met donderdag. Van dinsdag 
tot en met donderdag stijgt de bezetting van de parkeerplaatsen in openbare 
ruimte (tabel 1.) na 19:30 uur tot 87 en hoger terwijl de bezetting van de 
parkeergarages (tabel 2.) aanzienlijk daalt tot gemiddeld 18. Na 24:00 uur neemt 
de parkeerdruk af. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat bezoekers (die na 
22:00 uur gratis kunnen parkeren) dan naar huis gaan. 
 
In aanmerking genomen dat een belangrijk deel van de vrije plaatsen gelegen is 
op het boven-Yperdek, waar veel vergunninghouders om reden van veiligheid  
’s avonds niet willen parkeren, kan gesteld worden dat er bij een bezetting van 
87 sprake is van een volsituatie. In de literatuur (zie onder 4). wordt een 
bezettingspercentage van 85 al aangemerkt als volsituatie. Bij welk percentage 
sprake is van een volsituatie hangt af van het gebied g, met name speelt hierbij 
de overzichtelijkheid en compactheid een rol. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat er zich een opmerkelijke situatie voordoet. Bewoners 
met een parkeervergunning rijden ’s avonds zoekend rond terwijl de parkeer-
garages vrijwel leeg zijn. Pas na 24:00 uur komen er door vertrekkende 
bezoekers weer plaatsen vrij.  
 
De totaal gemiddelden van de bezettingspercentages van openbare ruimte (81,5) 
en openbare garages (28,6) verschillen aanzienlijk. 



 
 

 14 
 

 
5.3 Gasthuisplaats. 
De gemiddelde verhouding tussen de bezetting van vergunninghouders c.s. en 
van betalende bezoekers is van dinsdag tot zaterdag 3,5 : 1. Dit is opmerkelijk 
omdat in Gemeentelijke beleidsnota’s een verhouding van 1:1 wordt 
aangehouden. 
 
 
6. Conclusies en aanbevelingen. 
 
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er in de binnenstad van Delft 
sprake is van een parkeerprobleem. Dit probleem betreft een te hoge 
parkeerdruk voor de bewoners die over een parkeervergunning beschikken. 
 
Een opmerking hierover is van belang. Men zou deze conclusie kunnen 
bagatelliseren door te stellen dat bij een bezettingspercentage van 87% één op 
de acht plaatsen vrij is en er dus nauwelijks een probleem is. Zo eenvoudig is het 
niet. Het gebied waarin de tellingen verricht zijn heeft geen eenvoudige 
stedenbouwkundige structuur en is erg onoverzichtelijk. De vrije plaatsen 
bevinden zich zelden in het deelgebied waar het meest naar parkeerplaatsen 
gezocht wordt. Tijdens het onderzoek waren er wel altijd vrije plaatsen op het 
bovendek aan de Yperstraat, dat ’s avonds als sociaal onveilig wordt ervaren. 
Bovendien kunnen vergunninghouders die op de Oude Delft en de Koornmarkt 
wonen dit bovendek alleen bereiken via een omweg, wegens een doorgangs-
beperking op de Gasthuislaan.  Mede op grond van deze feiten is de conclusie 
gerechtvaardigd dat er spake is van een parkeerprobleem.  
 
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de vele klachten van bewoners 
met een parkeervergunning over een te hoge parkeerdruk in de avonduren 
terecht zijn. Voorts is het aannemelijk dat er sprake is van veel zoekverkeer. 
Schrijnend is het te constateren dat tegelijkertijd de parkeergarages vrijwel leeg 
staan. Bezoekers van de binnenstad maken volop gebruik van de mogelijkheid 
om na 22:00 uur gratis te parkeren in openbare ruimte, immers de bezetting 
neemt na 24:00 uur af.  
 
De in uitvoering zijnde herijking van het parkeerbeleid (literatuur 3.) wordt met de 
resultaten van dit onderzoek overtuigend gemotiveerd. Bij de herijking van het 
bestaande parkeerbeleid zouden oplossingen voor langere termijn gevonden 
dienen te worden voor de in dit verslag beschreven parkeerproblematiek.  
 
De bezettingspercentages van de drie openbare parkeergarages zijn bedroevend 
laag. Een doelmatiger gebruik van de parkeergarages met aanzienlijk hogere 
bezettingspercentages zou het leefklimaat en de verkeersveiligheid in de 
binnenstad ten goede komen. Early bird specials, progressieve tarieven, gratis 
parkeren zijn voorbeelden die elders toegepast worden waarbij niet alleen 
kosten-baten oogmerken prioriteit hebben maar nadrukkelijk ook milieu-aspecten 
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en verkeersveiligheid.  
Er lijken ook in Delft voldoende opties te zijn voor het ontwikkelen van 
innovatieve en intelligente oplossingen voor een maatschappelijk gevoelig 
parkeerprobleem.  
 
7. Mogelijke oorzaken van de waargenomen tekorten aan 
parkeerplaatsen in openbare ruimte en aanbevelingen. 
 
Hier dient met nadruk gezegd te worden dat genoemde mogelijke oorzaken en 
aanbevelingen niet door dit onderzoek worden onderbouwd. Zij komen voort uit 
ervaringen van bewoners die onderling uitgewisseld worden en op de 
ledenvergaderingen ter sprake komen.  
 
 
7.1. Mogelijke oorzaken. 

- Werkenden in de binnenstad parkeren ’s ochtends hun auto in de 
binnenstad om tegen de avond weer te vertrekken. Zij parkeren daarbij 
zo dicht mogelijk bij hun werkplek. Bewoners die in de loop van de dag 
(weer) thuiskomen vinden alleen lege plekken ver van hun huis. 

- Mensen die in de horeca werken (eigenaar, personeel) staan vaak op de 
parkeerplaatsen juist op tijden waarop bewoners thuis komen.  

- Mensen die in de horeca (tot laat) werken laten vaak hun auto langdurig 
in de stad staan, en fietsen of gaan per taxi naar huis. 

- Het aantal bezoekersparkeerkaarten dat langer dan drie uur en dagelijks 
wordt gebruikt neemt hand over hand toe. Het is bekend dat dit niet 
alleen is toe te schrijven aan tweede auto’s in één huishouden. Ook niet-
bewoners van de binnenstad maken veelvuldig langdurig en stelselmatig 
gebruik van bezoekersparkeerkaarten. 

- Het aantal grote panden dat wordt verbouwd tot appartementen neemt 
snel toe. Dit heeft tot gevolg dat het aantal verleende parkeervergun-
ningen jaarlijks toeneemt terwijl de parkeercapaciteit in de openbare 
ruimte eerder af- dan toeneemt. Er worden immers steeds meer 
parkeerplaatsen opgeheven, denk daarbij aan plaatsing van fietsnieten, 
plaatsen vrijhouden voor terrasboten en bewonersgebied autoluwplus 
maken. 

- Het stijgende aantal studenten met auto (en vergunning).  
 
 
7.2 Aanbevelingen. 

Een doelmatiger gebruik van de parkeergarages met aanzienlijk hogere 
bezettingspercentages zou het leefklimaat en de verkeersveiligheid in de 
binnenstad ten goede komen. Early bird specials, progressieve tarieven, gratis 
parkeren zijn voorbeelden die elders toegepast worden waarbij niet alleen 
kosten-baten oogmerken prioriteit hebben maar nadrukkelijk ook milieu-aspecten 
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en verkeersveiligheid. 
 
Een onderzoek naar de mogelijkheid tot medegebruik van vrije capaciteit in de 
parkeergarages door vergunninghouders zou wenselijk zijn. Hiertoe zou kennis 
over het dynamische bezettingspercentage tussen 00:00 en 24:00 uur over het 
hele jaar beschikbaar moeten zijn. 
Het zou hierbij dienstig zijn als in de overeenkomsten die de gemeente als 
eigenaar van de drie openbare garages heeft met de exploitanten bepalingen 
opgenomen zouden zijn over het recht tot informatie en het recht van instemming 
met de tarieven. 
 
Delft zou zich kunnen onderscheiden door het ontwikkelen van innovatieve en 
intelligente oplossingen voor dit maatschappelijk gevoelige parkeerprobleem.  
 
Bij de herijking van het parkeerbeleid dient ook het beleid van uitgifte van 
vergunningen heroverwogen te worden. Daarbij dient zeker ook aandacht 
geschonken te worden aan het aantal (heden 2000) voor de binnenstad 
uitgegeven (overdraagbare) bezoekersparkeerkaarten en de wijze waarop deze 
(fysiek, digitaal etc.) worden uitgegeven en kunnen worden gebruikt.  
 
Het lijkt nuttig de bewoners en vergunninghouders meer bewust te maken van en 
te informeren over de kosten van parkeren. (literatuur 5.) Voor het ontwikkelen 
van een optimaal parkeerbeleid dient als basis een goed inzicht voorhanden te 
zijn in de dynamische parkeerdruk. Ook het daarmee te ontwikkelen beleid vergt 
de nodige middelen. In een tijd van bezuinigingen rijst de vraag of al deze kosten 
doorberekend zouden moeten worden in de prijs van parkeerproducten. Het leidt 
geen twijfel dat beprijzing hiervan van invloed is op de parkeerdruk. Het is aan de 
gemeente om hier uitspraken over te doen en deze te implementeren in beleid.  
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Appendix . 
 
Definities 

Parkeercapaciteit Pg 
Het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders en hun bezoekers met een 
bezoekersparkeerkaart binnen een eenduidig gedefinieerd samenhangend 
gebied g van de openbare ruimte. g is bij voorkeur een gebied met maximale 
afmetingen van 500 x 500 meter.  
 
Parkeerbezettingsgraad Bg(t) 
Bg(t) = (Pg-Vg(t))/Pg, waarin Vg(t) het aantal vrij beschikbare parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders in gebied g tijdens de telperiode t. De telperiode dient zo kort 
mogelijk gehouden te worden en zeker niet langer te zijn dan een uur. Volgens 
deze definitie is de parkeerbezettingsgraad een getal tussen 0 en 1. 
 
Parkeerbezettingspercentage PBg(t) 
PBg(t)=Bg(t) x 100 
Het parkeerbezettingspercentage is een getal tussen 0 en 100. 
 
Parkeerdruk Dg 
De parkeerdruk in een gebied g is het maximum van alle op een dag bepaalde  
parkeerbezettingspercentages. 
Dg = maxBPg(t), 0:00< t < 24:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


