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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 

De gemeente Sint-Michielsgestel is bezig met realisatie van het centrumplan. Na jarenlange 

voorbereiding, die in 2002 begon, is de uitvoering van het plan op dit moment in volle gang. De 

werkzaamheden zullen tot en met 2021 duren. In het kader van het centrumplan heeft de 

gemeente een parkeeronderzoek laten uitvoeren en een parkeerbalans voor de toekomstige 

situatie laten opstellen. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de parkeerbezetting 

en parkeermotieven in het centrum van Sint-Michielsgestel. De centrale vraag is: Waar en 

wanneer parkeren bewoners, bezoekers van het centrum en medewerkers van de bedrijven in 

het centrumgebied?  

Met de berekening van de parkeerbalans wordt inzichtelijk gemaakt wat de extra 

parkeerbehoefte per motief is, die door de ontwikkelingen in het centrum wordt gegenereerd. 

De extra berekende parkeerbehoefte wordt opgeteld bij de huidige bezetting, zodat per motief 

inzichtelijk wordt wat de totale toekomstige parkeerbehoefte is. 

1.2 ONDERZOEKSGEBIED 

Het parkeeronderzoek heeft plaatsgevonden in het centrum van Sint-Michielsgestel. In de 

onderstaande afbeelding is het onderzoeksgebied weergegeven.  

 

Afbeelding 1.1: Onderzoeksgebied centrum Sint-Michielsgestel. 
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1.3 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet en werkwijze van het parkeeronderzoek. In hoofdstuk 3 worden 

de resultaten beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar parkeerbezetting en 

parkeermotieven. Hoofdstuk 4 bevat de berekening van de parkeerbalans van de situatie na 

voltooiing van het centrumplan. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies, aanbevelingen 

en worden kort de toekomstige ontwikkelingen in de mobiliteit besproken.  



 

 

OPZET EN WERKWIJZE 
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2 OPZET EN WERKWIJZE 

Om inzicht te krijgen in zowel de parkeerbezetting als de parkeermotieven, is een 

parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft de opzet en werkwijze van het 

onderzoek.  

2.1 SECTIE-INDELING 

Onderstaande afbeelding toont het onderzoeksgebied, inclusief de sectie-indeling en de 

indeling naar deelgebieden. Deelgebied A is het centrum van Sint-Michielsgestel, deelgebied B 

het gebied rondom het gemeentehuis en deelgebied C is het gebied ten noorden van het 

centrum, dat voornamelijk uit woningen bestaat. De paarse secties zijn de secties waarin het 

aantal geparkeerde auto’s in beeld is gebracht, in de rode secties is aantal geparkeerde fietsen 

in beeld is gebracht. 

 

Afbeelding 2.1: Onderzoeksgebied, inclusief onderverdeling in deelgebieden en secties. 
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2.2 CAPACITEITSINVENTARISATIE 

In het totale onderzoeksgebied is de beschikbare parkeercapaciteit in beeld gebracht. Voor het 

bepalen van de parkeercapaciteit onderscheiden we twee soorten parkeerplaatsen: plaatsen 

die door middel van belijning of afwijkende bestrating zijn aangegeven en parkeerplaatsen 

waar dit niet het geval is.  

Het aantal parkeerplaatsen dat valt onder de eerste categorie is simpelweg geteld. Hierbij is 

geen rekening gehouden met de standaard maatvoeringen.  

Voor het bepalen van de capaciteit van ongemarkeerde plaatsen is gebruik gemaakt van 

recente CycloMedia beelden. Het aantal plaatsen is bepaald op basis van weglengte. Zo is in het 

geval van langsparkeren uitgegaan van 6 meter weglengte voor één parkeerplaats, conform de 

geldende richtlijnen. Eventueel overblijvende restruimte is niet toebedeeld. Geen capaciteit is 

toegekend aan de volgende locaties: 

• binnen 5 meter van een kruispunt of oversteekplaats; 

• voor een in- of uitrit; 

• bij een bushalte, op de rijbaan bij een busstrook; 

• langs een gele doorgetrokken of onderbroken lijn; 

• op de rijbaan langs een fietsstrook; 

• onder een viaduct of op een brug (tenzij gemarkeerd); 

• waar stilstaan of parkeren is verboden door middel van een bord; 

• buiten de vakken op een woonerf of buiten de vakken op een parkeerterrein. 

Er is een opsplitsing gemaakt naar reguliere parkeerplaatsen en bijzondere parkeerplaatsen 

(bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerplaatsen).  

2.3 UITVOERING PARKEERONDERZOEK 

In het onderzoek is zowel de bezetting als het motief van de parkeerders in beeld gebracht. 

Tijdens een aantal meetrondes zijn de kentekens van alle geparkeerde voertuigen geregistreerd 

(vanwege privacy zijn enkel de eerste vier karakters van het kenteken geregistreerd). Het 

onderzoek is uitgevoerd op de volgende dagen en tijdstippen (ieder tijdsblok staat gelijk aan 

een telronde):  

Tabel 2.2.1: Uitgevoerde telrondes. 

Donderdag 24 oktober 2019 Vrijdag 25 oktober 2019 Zaterdag 26 oktober 2019 

00:00 (nachttelling)   

08:00 – 09:30 08:00 – 09:30  

09:30 – 11:00 09:30 – 11:00 09:30 – 11:00 

11:00 – 12:30 11:00 – 12:30 11:00 – 12:30 

12:30 – 14:00 12:30 – 14:00 12:30 – 14:00 

14:00 – 15:30 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30 

15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 

17:00 – 18:30 17:00 – 18:30  

 18:30 – 20:00  

 20:00 – 21:30  
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De resultaten van het parkeeronderzoek tonen de situatie op het moment van onderzoeken, 

dus ook met de leegstand die er op dat moment is. Als die leegstaande panden gevuld gaan 

worden, zal dat van invloed zijn op de parkeerbehoefte. Hier wordt in hoofdstuk 4 verder op 

ingegaan. 

2.3.1 Onderzoek fietsparkeren 

Tegelijkertijd met het autoparkeeronderzoek zijn ook op een aantal momenten 

fietsparkeertellingen uitgevoerd in het winkelgebied en bij de bushalte Petrus Dondersplein. De 

rood gekleurde secties op afbeelding 2.1 zijn de secties voor de fietsparkeertellingen. Op de 

volgende tijdstippen zijn de geparkeerde fietsen geteld.  

• Donderdag 24 oktober: om 09:30 en om 14:00 uur; 

• Vrijdag 25 oktober: om 09:30 en om 14:00 uur; 

• Zaterdag 26 oktober: om 09:30 uur. 

2.4 BEPALEN PARKEERMOTIEF 

Aan de hand van de genoteerde kentekens zijn de parkeermotieven afgeleid. Binnen de 

parkeermotieven wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: 

• bewoners: voertuigen die ’s nachts zijn aangetroffen, worden verondersteld van 

bewoners te zijn. Hierbij wordt aangenomen dat er in de nachtperiode (tussen 00:00 

uur en 05:00 uur) nog geen voertuigen staan geparkeerd van bezoekers of werkers; 

• werkers in het centrum: voertuigen die niet tijdens de nachtronde zijn aangetroffen, 

maar die overdag wel minimaal 3 telrondes aaneengesloten parkeren (in dezelfde 

straat/sectie), worden verondersteld van werkers te zijn; 

• bezoekers van het centrum: de overige voertuigen, die niet aan bovengenoemde 

voorwaarden voldoen, worden verondersteld van bezoekers te zijn. 

2.5 OPSTELLEN PARKEERBALANS 

Om de parkeerbalans op te stellen, is een inschatting gemaakt van de extra parkeerbehoefte 

per motief, die door de ontwikkelingen in het centrum wordt gegenereerd. Dit is gebeurd aan 

de hand van de parkeerkencijfers uit het bestemmingsplan, en ook aan de hand van de meest 

recente kentallen uit CROW-publicatie 381 (2018). Deze goed onderbouwde, maar theoretische 

cijfers, kunnen per locatie licht afwijken. 

De theoretisch berekende extra parkeerbehoefte is opgeteld bij de huidige bezetting, zodat per 

motief inzichtelijk wordt wat de totale toekomstige parkeerbehoefte is. Na opstellen van de 

parkeerbalans kan geconcludeerd worden in hoeverre er in de toekomst voldoende capaciteit 

is, maar ook wat het oplossend vermogen zou zijn van parkeerregulering zoals het invoeren van 

een blauwe zone. 

Op dezelfde manier als bij het autoparkeren, is op basis van de huidige situatie, de 

fietsparkeerkencijfers van CROW en de toename van functies in het centrum, een inschatting 

gemaakt van de toekomstige fietsparkeerbehoefte op verschillende locaties in het 

winkelgebied. 



 

 

 

RESULTATEN 
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3 RESULTATEN 

De volledige onderzoeksresultaten zijn online in te zien via de DTViewer, waarvan de link in de 

bijlage is opgenomen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten van de 

capaciteitsbepaling, de parkeerbezetting en de parkeermotieven in het centrum van Sint-

Michielsgestel toegelicht. 

3.1 PARKEERCAPACITEITEN 

In het onderzoeksgebied liggen 731 parkeerplaatsen, waarvan 5 private parkeerplaatsen (met 

een openbaar karakter, dus bijvoorbeeld geen opritten), 9 gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) 

en 717 reguliere parkeerplaatsen. 

Tabel 3.1 geeft de parkeercapaciteiten per sectie weer. In de tabel is per sectie weergegeven 

wat de (straat)naam van de sectie is en hoeveel parkeerplaatsen in de sectie aanwezig zijn. 

Onderaan zijn de totalen weergegeven. Het onderzoeksgebied bevat een aantal secties zonder 

parkeercapaciteit, maar deze zijn wel in het onderzoek meegenomen om eventueel 

foutparkeren in beeld te brengen. 
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Tabel 3.1: Parkeercapaciteiten 

Gebied Nr. Sectienaam 
Capaciteit 

regulier 

Privaat (met 

openbaar karakter) 
GPP Totaal 

A 

1* Petrus Dondersplein 82 0 2 84 

2 Adrianusplein 83 0 1 84 

3 Adrianusplein nr. 2 0 0  0 

4 
EMTÉ/Jumbo Petrus 

Dondersplein 
80 0 1 81 

5 Torenstraat 13 0 0 13 

6 Petrus Dondersplein nr. 22 9 0 0 9 

7 Overkant Adrianusplein 11 0 0 11 

8 Schijndelseweg 9 0 0 9 

9 
Petrus Dondersplein nr. 7 

t/m 12 
0 0 0 0 

10 Nieuwstraat nr. 7 23 0 1 24 

Totaal A 310 0 5 315 

B 

11 Nieuwstraat nr. 14 t/m 24 29 0 1 30 

12 

Ceintuurweg 

Tandartspraktijk 

Spaandonck 

2 0 0 2 

13 Ceintuurweg nr. 2 t/m 8 8 0 0 8 

14 Ceintuurweg nr. 8 t/m 12 0 0 0 0 

15 Dommelstraat 6 0 0 6 

16 Ceintuurweg nr. 14 t/m 18 6 0 0 6 

17 Ceintuurweg nr. 9 t/m 21 8 0 0 8 

18 Hema Ceintuurweg 9 0 0 9 

19 Dommelplein nr. 3 8 0 0 8 

20 Bushalte Niewstraat 9 0 0 9 

21 Nieuwstraat 21 0 1 22 

22 Dommelplein 4 0 0 4 

23 Van Boven Architecten 0 5 0 5 

32 Heilige Michaëlkerk 9 0 0 9 

33 Pastorietuin 7 0 0 7 

Totaal B 126 5 2 133 

C 

24 Meanderplein groot 48 0 2 50 

25 Meanderplein klein 29 0 0 29 

26 Koninklijke Kentalis groot 159 0 0 159 

27 Koninklijke Kentalis klein 45 0 0 45 

Totaal C 281 0 2 283 

Totaal onderzoeksgebied: 717 5 9 731 

* Op vrijdag vervalt in sectie 1 de capaciteit tussen 12:00 en 17:30 uur, vanwege de weekmarkt. 
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3.2 PARKEERBEZETTING 

In deze paragraaf wordt de bezettingsgraad per onderzoeksdag gerapporteerd. In deze 

paragraaf zijn tabellen opgenomen met gegevens van het totale onderzoeksgebied en de 

deelgebieden. De tabellen met gegevens per afzonderlijke sectie zijn in te zien via de DTViewer. 

Om te bepalen of er voldoende parkeercapaciteit is binnen het onderzoeksgebied wordt een 

kritische grens van 85% voor de bezettingsgraad gehanteerd. Wanneer de bezettingsgraad 

hoger is dan 85% leidt dit tot zoekverkeer en kunnen incidentele pieken minder makkelijk 

opgevangen worden. Daarom wordt er bij een bezettingsgraad hoger dan 85% gesproken van 

een tekort aan parkeerplaatsen. Wanneer de bezettingsgraad hoger ligt dan 85%, heeft het 

percentage in de tabellen een rode kleur. Wanneer de bezettingsgraad boven de 100% ligt, dan 

is er sprake van foutparkeerders of van voertuigen die in de lengte dichter op elkaar geparkeerd 

staan dan de gehanteerde lengte voor een geparkeerd voertuig (6 meter).  

3.2.1 Donderdag 24 oktober 2019 

In tabel 3.2 is de parkeerbezetting per telmoment per gebied te zien, voor het gehele gebied en 

voor de drie deelgebieden. In deze tabel is de bezetting van de reguliere parkeerplaatsen 

opgenomen. In de tabel is te zien dat het piekmoment ligt tussen 11:00 – 12:30, maar dat de 

anderhalf uur ervoor en erna bijna gelijk zijn aan het piekmoment. De bezetting ligt in die 

periode boven 60%. Met name in gebied B is de parkeerbezetting tussen 09:30 en 14:00 erg 

hoog, de secties in dit gebied staan zo goed als vol. In de andere gebieden is de 

parkeerbezetting over het algemeen relatief laag, in ieder geval onder 60%.   

Tabel 3.2. Parkeerbezetting per gebied 

 Cap 00:00 08:00 – 

09:30 

09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

17:00 – 

18:30 

A 310 24% 26% 45% 48% 56% 55% 49% 47% 

B 281 2% 53% 94% 98% 86% 75% 65% 34% 

C 126 23% 29% 27% 25% 26% 29% 27% 26% 

Totaal 717 15% 37% 61% 63% 62% 58% 52% 38% 

In afbeelding 3.1 is de bezetting in alle secties tijdens het piekmoment gevisualiseerd. Te zien is 

dat buiten deelgebied B, alleen sectie 10 (Nieuwstraat nr. 7) een relatief hoge bezetting kent 

(83%). Het piekmoment op het Petrus Dondersplein ligt tussen 14:00 en 15:30 uur, met een 

bezetting van 82%. Op het Adrianusplein stijgt de bezetting tussen 12:30 en 14:00 tot 67%.  
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Afbeelding 3.1: Drukste moment donderdag 24 oktober 11:00 – 12:30 

  

A 

B 

C 
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3.2.2 Vrijdag 25 oktober 2019 

Tabel 3.3 laat de parkeerbezetting per telmoment zien van vrijdag 25 oktober. In de tabel is te 

zien dat het piekmoment ligt tussen 11:00 – 12:30. Gedurende de hele dag ligt de 

bezettingsgraad in het totale onderzoeksgebied onder 50%. In alle deelgebieden is er de hele 

dag voldoende restcapaciteit. Deelgebied A kent de hoogste piek, met een bezettingsgraad van 

66% tussen 14:00 en 15:30 uur.  

Tabel 3.3. Parkeerbezetting per gebied 

 Cap. 08:00 – 

09:30 

09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

17:00 – 

18:30 

18:30 – 

20:00 

20:00 – 

21:30 

A 310 26% 48% 48% 58% 66% 62% 46% 44% 40% 

B 281 28% 49% 52% 40% 27% 19% 9% 7% 7% 

C 126 31% 30% 39% 32% 37% 34% 29% 20% 18% 

Totaal 717 28% 45% 48% 46% 46% 40% 28% 25% 23% 

In afbeelding 3.2 is de bezetting in alle secties tijdens het piekmoment gevisualiseerd. Te zien is 

dat met name een aantal secties in gebied A een hoge bezetting kent. Op het Petrus 

Donderplein kon, vanwege de markt, niet geparkeerd worden maar dat resulteert niet een lage 

bezetting in deelgebied A.   

Afbeelding 3.2: Drukste moment vrijdag 25 oktober 11:00 – 12:30 

B 

C 

A 
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3.2.3 Zaterdag 26 oktober 2019 

In tabel 3.4 is de parkeerbezetting per gebied per telmoment weergegeven van zaterdag 26 

oktober. De tabel laat zien dat het piekmoment ligt tussen 14:00 – 15:30, maar dat de anderhalf 

uur ervoor en erna bijna gelijk zijn aan het piekmoment. Over het algemeen ligt de 

parkeerbezetting in het onderzoeksgebied op de zaterdag relatief laag en is de restcapaciteit 

groot, dit geldt met name voor deelgebied B.  

Tabel 3.4: Parkeerbezetting per gebied 

 Cap. 09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

A 310 35% 40% 47% 52% 51% 

B 281 3% 3% 3% 3% 4% 

C 126 25% 25% 24% 20% 22% 

Totaal 717 21% 23% 26% 27% 27% 

In afbeelding 3.4 is de bezetting in alle secties tijdens dit piekmoment gevisualiseerd. Te zien is 

dat een aantal secties met een relatief hoge bezetting in deelgebied A ligt. Vooral het 

Adrianusplein kent een hoge bezetting (afbeelding 3.3). Opvallend is ook de relatief lage 

bezetting van het sectie 4, het parkeerterrein bij de nieuwe Jumbo vestiging.  

 

Afbeelding 3.3: Het Adrianusplein kent op zaterdag een relatief hoge bezetting 
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Afbeelding 3.4: Drukste moment zaterdag 26 oktober 11:00 – 12:30 

A 

C 

B 



 

19 
 

3.3 PARKEERMOTIEVEN 

In deze paragraaf zijn tabellen opgenomen met de parkeermotieven per dag, per deelgebied en 

van het gehele onderzoeksgebied. Hierin is terug te zien welk type parkeerders welk deel van 

de bezettingsgraad veroorzaakt. De tabellen met gegevens per afzonderlijke sectie zijn in te 

zien via de DTViewer. 

3.3.1 Donderdag 24 oktober 2019 

In tabel 3.5 zijn de parkeermotieven voor donderdag opgenomen, in de tabel wordt het 

percentage van de capaciteit getoond dat door een bepaalde groep wordt bezet.   

Te zien is dat in gebied A tijdens de nachtronde zo’n 23% van de capaciteit werd bezet door 

bewoners. Gedurende de dag lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners in gebied A net 

boven 10%. Het aandeel bezette capaciteit door werkers liep op van zo’n 10% in de ochtend tot 

zo’n 20% in de vroege middag, en gedurende de middag daalde het percentage weer. Het 

percentage bezoekers liep gedurende de ochtend op en lag de gehele middag boven 20%.  

In gebied B stonden de hele donderdag vrijwel geen bewoners geparkeerd. Het percentage 

bezoekers in dit gebied kende een piek in de ochtend (27%) en lag in de middag onder 10%. In 

dit gebied parkeren voornamelijk werkers, rond het middaguur werd bijna driekwart van de 

capaciteit bezet door werkers, gedurende de middag daalde dit percentage.  

In gebied C werd tijdens de nachtronde zo’n 23% van de capaciteit bezet door bewoners. 

Gedurende de dag lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners in gebied C net onder 

10%. Datzelfde geldt voor de bezoekers, met een korte piek in de middag boven 10%. Het 

percentage werkers lag gedurende de hele dag net boven 10%. De percentages van de 

verschillende parkeermotieven waren in dit gebied dan ook gelijkmatig verdeeld.  

Kijkend naar afzonderlijke secties, valt het hoge percentage werkers op het Petrus 

Dondersplein op, tijdens piekmomenten wordt ongeveer 40% van de parkeercapaciteit door 

werkers gebruikt. Op het Adrianusplein parkeren dan weer relatief veel bewoners, op 

piekmomenten wordt bijna een kwart van de parkeercapaciteit bezet door bewoners.  

Tabel 3.5: Parkeermotieven per gebied, donderdag 

 Cap.  00:00 08:00 – 

09:30 

09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

17:00 – 

18:30 

 

A 310 

Bewoner 23,5% 13,2% 11,6% 11,0% 11,3% 11,3% 9,7% 10,0% 

Werker  0,0% 9,7% 18,1% 17,4% 21,6% 21,6% 17,7% 12,3% 

Bezoeker 0,0% 2,9% 14,8% 19,4% 22,9% 22,3% 21,6% 25,2% 

 

B 281 

Bewoner 2,5% 2,5% 1,8% 1,4% 1,8% 1,8% 2,1% 1,8% 

Werker 0,0% 43,4% 65,5% 73,3% 74,4% 64,1% 54,4% 22,1% 

Bezoeker 0,0% 6,8% 27% 22,8% 9,6% 9,3% 8,9% 10,3% 

 

C 126 

Bewoner 23% 14,3% 9,5% 8,7% 6,3% 5,6% 8,7% 9,5% 

Werker  0,0% 10,3% 11,9% 11,9% 12,7% 11,9% 10,3% 7,9% 

Bezoeker 0,0% 4,8% 5,6% 4,8% 7,1% 11,1% 7,9% 8,7% 

Totaal 

717 

Bewoner 15,1% 9,2% 7,4% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 6,7% 

Werker  0,0% 23,0% 35,6% 38,3% 40,7% 36,6% 30,8% 15,4% 

Bezoeker 0,0% 4,8% 18,0% 18,2% 14,9% 15,2% 14,2% 16,5% 
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3.3.2 Vrijdag 25 oktober 2019 

Tabel 3.6 toont de verdeling van de parkeermotieven op vrijdag.  

In gebied A lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners gedurende de dag net onder 

10%. Het aandeel bezette capaciteit door werkers liep op van zo’n 10% in de ochtend tot zo’n 

25% in de middag, aan het einde van de middag daalde het percentage weer. Het percentage 

bezoekers liep gedurende de ochtend op en lag in de middag tijdelijk boven 30%. Deze 

verdeling komt grotendeels overeen met de verdeling in dit gebied op donderdag, het grootste 

verschil is dat er op vrijdag meer bezoekers geparkeerd stonden.  

In gebied B stonden ook op vrijdag erg weinig bewoners geparkeerd. Het percentage bezoekers 

in dit gebied lag vrijwel de hele dag onder 10%, en lag daarmee lager dan op donderdag. Ook 

het percentage werkers lag een stuk lager dan op donderdag, met op vrijdag een piek van zo’n 

37% aan het einde van de ochtend. Al met al lag de bezetting in gebied B op vrijdag een stuk 

lager dan op donderdag.  

Op vrijdag lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners in gebied C rond 10%. Datzelfde 

geldt voor de bezoekers. Het percentage werkers lag een groot deel van de dag rond 15%, dat is 

iets hoger dan op donderdag.  

Tabel 3.6: Parkeermotieven per gebied, vrijdag 

 

  

 Cap.  08:00 – 

09:30 

09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

17:00 – 

18:30 

18:30 – 

20:00 

20:00 – 

21:30 

A 310 

Bewoner 10% 8,4% 8,4% 8,4% 7,7% 8,7% 10,3% 12,6% 12,3% 

Werker  11,6% 20,3% 21,3% 25,5% 25,2% 21,6% 19,4% 12,6% 10,3% 

Bezoeker 4,5% 19% 18,7% 23,9% 33,5% 31,6% 16,1% 18,7% 17,1% 

B 281 

Bewoner 2,5% 1,4% 1,8% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 2,5% 

Werker 21,7% 35,6% 37,4% 33,5% 22,4% 12,8% 5,0% 2,5% 1,4% 

Bezoeker 3,9% 11,7% 12,8% 5,0% 2,8% 4,6% 1,8% 2,8% 2,8% 

C 126 

Bewoner 11,1% 7,9% 7,9% 7,9% 8,7% 8,7% 10,3% 11,1% 10,3% 

Werker  12,7% 15,1% 16,7% 15,1% 16,7% 15,9% 9,5% 4,0% 3,2% 

Bezoeker 7,1% 7,1% 14,3% 8,7% 11,1% 9,5% 9,5% 4,8% 4,8% 

Totaal 

717 

Bewoner 7,3% 5,6% 5,7% 5,6% 5,6% 6,0% 7,0% 8,2% 8,1% 

Werker  15,8% 25,4% 26,8% 26,8% 22,6% 17,1% 12,0% 7,1% 5,6% 

Bezoeker 4,7% 14,0% 15,6% 13,8% 17,5% 17,1% 9,3% 10,0% 9,3% 
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3.3.3 Zaterdag 26 oktober 2019 

Tabel 3.7 toont de verdeling van de parkeermotieven op vrijdag.  

In gebied A lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners gedurende de dag net boven 

10%. Het aandeel bezette capaciteit door werkers lag onder 10%, dat percentage is een stuk 

lager dan op donderdag en vrijdag. Het percentage bezoekers liep gedurende de ochtend op en 

lag op het piekmoment in de middag tijdelijk boven 30%.  

In gebied B werd op zaterdag vrijwel niet geparkeerd, het percentage bezette capaciteit door 

bewoners was het hoogst, met nog geen 3%.  

Op zaterdag lag het aandeel bezette capaciteit door bewoners in gebied C net boven 10%. Het 

percentage werkers en bezoekers lag tussen 5 en 10%, en hiermee was het in dit gebied iets 

rustiger dan de overige dagen.  

Tabel 3.7: Parkeermotieven per gebied, zaterdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   09:30 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

12:30 – 

14:00 

14:00 – 

15:30 

15:30 – 

17:00 

A 310 

Bewoner 11,6% 10,6% 10,0% 11,6% 12,3% 

Werker  7,1% 8,1% 11,3% 9,4% 9,4% 

Bezoeker 16,5% 21,3% 26,1% 31,3% 29,0% 

B 281 

Bewoner 2,5% 2,5% 2,1% 2,5% 2,5% 

Werker 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 

Bezoeker 0,7% 0,4% 0,7% 0,4% 1,4% 

C 126 

Bewoner 11,9% 11,9% 9,5% 9,5% 11,1% 

Werker  4,8% 5,6% 7,1% 5,6% 5,6% 

Bezoeker 7,9% 7,9% 7,1% 4,8% 5,6% 

Totaal 

717 

Bewoner 8,1% 7,7% 6,8% 7,7% 8,2% 

Werker  3,9% 4,6% 6,3% 5,2% 5,0% 

Bezoeker 8,8% 10,8% 12,8% 14,5% 14,1% 
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3.4 BEZETTING FIETSPARKEREN 

In tabel 3.8 is het aantal geparkeerde fietsen per telmoment te zien. De sectienummers staan 

voor de volgende gebieden:  

• 28: het pad voor de Albert Heijn; 

• 29: fietsnietjes bij bushalte Petrus Dondersplein; 

• 30: de hoek van het Petrus Dondersplein – Nieuwstraat; 

• 31: fietsnietjes voor het gemeentehuis.  

Tabel 3.8: Aantal geparkeerde fietsen per sectie 

Secties: 28 29 30 31 Totaal 

donderdag 24 oktober:   09:30 uur 8 33 3 21 65 

donderdag 24 oktober:   14:30 uur 24 42 2 17 85 

vrijdag 25 oktober:          09:30 uur 17 28 5 8 58 

vrijdag 25 oktober:          14:00 uur 45 38 27 13 123 

zaterdag 26 oktober:       09:30 uur 27 46 1 1 75 

 

Op afbeelding 3.5 is sectie 29 te zien. Tabel 3.8 toont dat het aantal geparkeerde fietsen in deze 

sectie tussen 25 en 50 ligt. Op drukke momenten staan hier ook fietsen buiten de nietjes 

geparkeerd.  

 

Afbeelding 3.5: Geparkeerde fietsen in sectie 29 



 

 

 

PARKEERBALANS 
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4 PARKEERBALANS 

Dit hoofdstuk bevat de berekening van de parkeerbalans. De bezettingsgraad op het moment 

van het parkeeronderzoek is hiervoor als basis genomen. Daar is de verandering in 

parkeerbehoefte en parkeercapaciteit, als gevolg van het centrumplan, tegen afgezet. De 

veranderingen in parkeercapaciteit en (omvang van) voorzieningen in het centrum zijn 

gebaseerd op een opgave van de gemeente. De veranderingen in de parkeerbehoefte zijn 

berekend op basis van kencijfers uit CROW-publicatie 381 en gemeentelijke parkeernormen.  

4.1 PARKEERCAPACITEIT NA VOLTOOIING CENTRUMPLAN 

De huidige parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied bestaat uit 717 reguliere 

parkeerplaatsen. In de toekomstige situatie vindt een wijziging in de parkeercapaciteit in 

deelgebied A plaats, op afbeelding 4.1 is de toekomstige situatie te zien. Deelgebied A bestaat 

in de toekomstige situatie uit de volgende openbare parkeerterreinen: 

• Adrianusplein:    77 plaatsen; 

• Petrus Dondersplein:   58 plaatsen; 

• Achter de Jumbo:   92 plaatsen; 

• Schijndelseweg (sectie 8):  9 plaatsen; 

• Totaal gebied A:    286 plaatsen. 

In de huidige situatie kent gebied A een capaciteit van 310 openbare plaatsen. Dat betekent dat 

er een afname van 24 openbare parkeerplaatsen in gebied A voorzien is.   

Daar staat een voorziene toename in gebied C tegenover. In de volgende secties wijzigt de 

parkeercapaciteit:  

• Nieuwstraat, sectie 11: capaciteit was 29, wordt 34 (dus + 5); 

• Nieuwstraat, sectie 21: capaciteit was 9, wordt 14 (dus + 5).  

Dat betekent een toename van 10 openbare parkeerplaatsen in gebied C, de totale capaciteit in 

dit gebied komt daarmee uit op 136 parkeerplaatsen. In gebied B is geen wijziging in de 

parkeercapaciteit voorzien. 

Verder wordt er parkeercapaciteit toegevoerd die specifiek bestemd is voor bewoners, namelijk 

op de volgende locaties:  

• Dommelstate/Brenthof:  80 plaatsen;  

• Dommelschhuys:   19 plaatsen; 

• Raadskamer:   28 plaatsen; 

• Achter de Jumbo:      5 plaatsen.  

Hiermee worden er in totaal 132 parkeerplaatsen voor bewoners aan deelgebied A 

toegevoegd.  
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Afbeelding 4.1: Toekomstige situatie parkeerterrein in deelgebied A. 
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4.2 FUNCTIES EN EXTRA PARKEERBEHOEFTE NA VOLTOOIING CENTRUMPLAN 

In tabel 4.1 is weergegeven hoeveel elke functie zal toe-/ afnemen in aantallen of oppervlakte 

(m2 brutovloeroppervlakte, afgekort bvo), na afronding van het centrumplan ten opzichte van 

de huidige situatie. Te zien is dat er een zeer forse toename aan oppervlakte voor 

voorzieningen gepland is, zo is er sprake van bijna een verdubbeling van de oppervlakte van 

detailhandel. Deze cijfers zijn overgenomen van een opgave van de gemeente, die de gegevens 

heeft opgevraagd bij Locatus. De gemeente heeft aangegeven dat het onderzoeksgebied van 

het parkeeronderzoek niet volledig overeen komt met het gebied op basis waarvan de toename 

in oppervlakte is bepaald, meer specifieke cijfers zijn echter niet beschikbaar.  

Tabel 4.1: Huidige en toekomstige functies in het centrum (bron: gemeente Sint-Michielsgestel) 

 Huidig  Toekomstig Toe-/afname  

Detailhandel 5.470 m2 bvo 11.000 m2 bvo + 5.530 m2 bvo 

Horeca 446 m2 bvo 2.710 m2 bvo + 2.264 m2 bvo 

Dienstverlening 375 m2 bvo 1.360 m2 bvo + 985 m2 bvo 

Leisure*  1.018 m2 bvo 0 m2 bvo - 1.018 m2 bvo 

Grondgebonden woningen 

(bewoners) 
3 woningen 5 woningen + 2 woningen 

Sociale huurwoningen 

(bewoners) 
0 woningen 25 woningen + 25 woningen 

Appartementen (bewoners) 47 woningen 115 woningen + 68 woningen 

* Volgens de gegevens van Locatus is leisure een branchegroep die onderverdeeld kan worden in: horeca, 
cultuur en ontspanning. 

 

Op basis van deze cijfers, de kencijfers uit de CROW publicatie-381 en de gemeentelijke 

parkeernormen van Sint-Michielsgestel, is de extra parkeerbehoefte berekend. De kencijfers 

van het CROW bestaan uit een kencijfer voor de minimale parkeerbehoefte en de maximale 

parkeerbehoefte. Deze zijn beide berekend. In tabel 4.2 is de berekening van de extra 

parkeerbehoefte te zien. De volledige uitwerking van de berekening, inclusief gehanteerde 

uitgangspunten, is terug te vinden in bijlage 2. In bijlage 3 is ter vergelijking de berekening van 

de toekomstige parkeerbehoefte uit het bestemmingsplan (2010) opgenomen. 

In tabel 4.2 is te zien is dat de extra parkeerbehoefte volgens de gemeentelijke parkeernormen 

473 parkeerplaatsen bedraagt. Dit aantal ligt ongeveer gemiddeld tussen het minimale en 

maximale kencijfer van CROW in. De toename wordt met name veroorzaakt door de toename 

in oppervlakte voor detailhandel en horeca, maar ook de forse toename van het aantal 

appartementen heeft een grote bijdrage.  
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Tabel 4.2: Extra parkeerbehoefte volgens gemeentelijke parkeernormen en kencijfers CROW 

 
Extra p-behoefte 
volgens gemeentelijke 
parkeernormen 

Extra parkeerbehoefte 
volgens minimaal 
kencijfer CROW 

Extra parkeerbehoefte 
volgens maximaal 
kencijfer CROW 

Detailhandel: 
supermarkt 

0 0 0 

Detailhandel: overig 188 171 227 

Horeca 136 113 158 

Dienstverlening: kantoor 
met baliefunctie 

12 11 13 

Dienstverlening: kantoor 
zonder baliefunctie 

9 8 10 

Leisure (horeca) -16 -11 -21 

Grondgebonden 
woningen (bewoners) 

3 2 4 

Sociale huurwoningen 
(bewoners) 

25 15 35 

Appartementen 
(bewoners) 

88 61 116 

Bezoekers woningen 29 29 29 

Totaal 474 399 571 

 

4.3 EXTRA PARKEERBEHOEFTE PER MOMENT 

In tabel 4.2 is de totale extra parkeerbehoefte berekend, wanneer er vanuit gegaan wordt dat 

alle voorzieningen op hetzelfde momenten een maximale parkeerbehoefte hebben. Dit is in de 

praktijk niet het geval. Zo is de parkeerbehoefte voor woningen het hoogst tijdens een 

nachtperiode, en bij een supermarkt ligt de piek op zaterdagmiddag. Om de parkeerbehoefte 

per moment te bepalen, wordt gerekend met aanwezigheidspercentages (CROW-publicatie 

381, 2018). In tabel 4.3 zijn de aanwezigheidspercentages per moment te zien, voor de 

voorzieningen die relevant zijn voor het centrumplan (horeca valt in deze tabel onder leisure). 

Op basis van deze percentages is voor ieder moment een toename in de parkeerbehoefte 

berekend, die in de onderste rij van de tabel opgenomen is. Hierbij is de extra parkeerbehoefte 

volgens de gemeentelijke parkeernormen als basis genomen. 

Te zien is dat de piekmomenten van de theoretisch berekende toename liggen op de 

koopavond en op de zaterdagmiddag. Voor de koopavond valt te betwijfelen of de extra 

parkeerbehoefte in Sint-Michielsgestel daadwerkelijk zo hoog gaat zijn. Uit de resultaten van 

het parkeeronderzoek is namelijk op te maken dat de huidige parkeerbehoefte op de 

koopavond relatief laag ligt.  
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Tabel 4.3: Extra parkeerbehoefte per moment 

 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% 80% 70% 

Dienstverlening: 
kantoor zonder 
baliefunctie 

100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Dienstverlening: 
kantoor met 
baliefunctie 

100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 

Detailhandel: 
supermarkt 

30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0% 

Detailhandel: 
overig 

30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0% 

Leisure 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Extra parkeer-
behoefte 

145 228 255 371 116 323 235 149 
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4.4 BEREKENING PARKEERBALANS 

Voor de berekening van de parkeerbalans is de extra parkeerbehoefte opgeteld bij de 

waargenomen parkeerbezetting tijdens ieder telmoment, en deze is afgezet tegen de 

toekomstige parkeercapaciteit.  

Hierbij is de aanname gedaan dat de extra parkeerbehoefte in eerste instantie afgewikkeld 

wordt in deelgebied A, omdat de ontwikkelingen van het centrumplan ook in dit gebied 

plaatsvinden. Parkeerders zullen eerste hier een plaats zoeken. Wanneer zij deze niet kunnen 

vinden, wijken ze uit naar gebied B of C.  

Verder is de aanname gedaan dat de extra parkeerbehoefte voor bewoners van woningen in 

eerste instantie opgelost wordt binnen de extra parkeercapaciteit (dus de locaties 

Dommelstate, Brenthof, Dommelschhuys, Raadskamer). Dit is met uitzondering van de 25 

sociale huurwoningen, die wel in de openbare parkeercapaciteit parkeren. De extra 

parkeerbehoefte voor bewoners van woningen kan op alle momenten door de extra 

parkeercapaciteit van 132 plaatsen opgelost worden. Aangenomen is dat deze extra 

parkeercapaciteit enkel voor bewoners toegankelijk is. De extra parkeerbehoefte voor 

bezoekers van woningen wordt daarom wel in openbaar gebied opgelost.  

In tabel 4.4 is de theoretisch berekende parkeerbezetting in deelgebied A te zien, wanneer de 

extra parkeerbehoefte opgeteld wordt bij de huidige bezetting. Te zien is dat er gedurende alle 

dagen een piek van meerdere uren is met een bezetting boven 100% bezetting. De hoogste 

piek ligt op de zaterdagmiddag. Deze tabel laat duidelijk zien dat parkeerders uit zullen moeten 

wijken naar de overige gebieden, omdat de parkeerdruk in deelgebied te hoog wordt. De 

restcapaciteit daarvoor is in gebied B en C beschikbaar. Door de gemeente is het toekomstige 

aantal van 39 parkeerplaatsen in sectie 20 en 21 in de Nieuwstraat (gebied C) als 

overloopgebied voor het centrum (gebied A) aangewezen. Echter, doordat de extra 

parkeerbehoefte, als gevolg van de forste toename in voorzieningen, erg hoog is, zijn die 10 

extra parkeerplaatsen niet voldoende om de parkeerdruk naar acceptabel terug te brengen. 

Gebied B kent op vrijdag en zaterdag ruime restcapaciteit om parkeerders met als bestemming 

het centrum (gebied A) op te kunnen vangen.  

Tabel 4.4: Theoretisch berekende toekomstige parkeerbehoefte in deelgebied A 

 Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Capaciteit gebied A: 

286 plaatsen 
Absoluut % Absoluut % Absoluut % 

00:00 98 34%     

08:00 – 09:30 179 63% 180 63%   

09:30 – 11:00 237 83% 247 86% 271 95% 

11:00 – 12:30 247 86% 249 87% 286 100% 

12:30 – 14:00 355 124% 361 126% 415 145% 

14:00 – 15:30 353 123% 388 136% 430 150% 

15:30 – 17:00 334 117% 374 131% 425 149% 

17:00 – 18:30 329 115% 324 113%   

18:30 – 20:00   309 108%   

20:00 – 21:30   296 103%   
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4.5 MOGELIJKE MAATREGEL: INVOER BLAUWE ZONE 

Uitgaande van de opgave over de veranderingen in voorzieningen en parkeercapaciteit en de 

gehanteerde uitgangspunten, blijkt dat de parkeerbezetting in het centrum (gebied A) erg hoog 

wordt. Een mogelijke maatregel om de parkeerdruk terug te dringen is het vergroten van de 

parkeercapaciteit. Echter, de ruimte hiervoor zou ten koste andere functies, zoals groen. Een 

andere mogelijk maatregel is dan ook om de parkeercapaciteit in het gebied zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken. Bij voorkeur wordt langparkeren (met name door werkers) gefaciliteerd 

op de minder aantrekkelijke parkeerlocaties voor het centrum, dat wil zeggen buiten 

deelgebied A. De invoering van een blauwe zone op de parkeerterreinen in het centrum kan 

bijdragen aan efficiënt gebruik van de parkeercapaciteit.  

In tabel 4.5 is de parkeerbehoefte in alle deelgebieden berekend, wanneer een blauwe zone in 

deelgebied A zou worden ingevoerd. Vervolgens is in tabel 4.6 de toekomstige extra 

parkeerbehoefte er aan toegevoegd. Deze tabel toont daarmee de toekomstige situatie, 

wanneer er een blauwe zone in deelgebied A zou gelden. Hierbij is een aantal uitgangspunten 

gehanteerd:  

• Aangenomen is dat alle bewoners en werkers in deelgebied A door invoering van de 

blauwe zone in deelgebieden B en C gaan parkeren, met uitzondering van 25 bewoners 

van de sociale huurwoningen. Er is geen rekening gehouden met de exacte maximaal 

toegestane parkeerduur;  

• De volgende verdeling over deelgebieden B en C zijn aangehouden voor de 

geparkeerde bewoners en werken in deelgebied A: 

o donderdag: 20% in deelgebied B, 80% in deelgebied C (vanwege de drukte in 

deelgebied B op donderdag, wordt aangenomen dat relatief weinig 

parkeerders uitwijken naar dit gebied); 

o vrijdag en zaterdag: 70% in deelgebied B, 30% in deelgebied C. 

• Aangenomen is dat bezoekers hun parkeerlocatie niet aanpassen door invoer van de 

blauwe zone; 

• Voor de extra parkeerbehoefte in deelgebied A is aangenomen is 80% bezoekers 

betreft die dus ook bij een blauwe zone in deelgebied A kunnen parkeren, en 20% 

bewoners en werkers betreft die zich gelijkmatig verdelen over deelgebied B en 

deelgebied C. 

In tabel 4.5 is te zien dat een blauwe zone in de huidige situatie de parkeerdruk meer zou 

spreiden. De parkeerdruk in deelgebied A wordt relatief laag en de parkeerdruk in gebieden B 

en C stijgt. Al met al zorgt dit ervoor dat er op donderdag in deelgebied pieken rond 100% 

ontstaan. In de overige gebieden en op de overige dagen blijft de parkeerdruk acceptabel.   

Wanneer daar de toekomstige extra parkeerbehoefte bij opgeteld wordt, zoals in tabel 4.6 te 

zien is, ontstaan er op donderdag in alle gebieden pieken boven de kritische grens van 85%. 

Ook in deelgebied A, waar de blauwe zone geldt, wordt de parkeerdruk erg hoog. In dat 

deelgebied komen er ook op vrijdag en zaterdag pieken boven 100% voor. Dit komt grotendeels 

doordat de voorzieningen in deelgebied A die de meeste extra parkeerbehoefte aantrekken, 

detailhandel en horeca, beide een groot aandeel bezoekers als parkeerders hebben.  

Conclusie is daarom dat invoer van een blauwe zone de parkeerdruk beter zou spreiden, maar 

dat dat niet voldoende is om de parkeerdruk in deelgebied A op alle momenten acceptabel te 

laten zijn, uitgaande van de forse toename in voorzieningen in dat deelgebied. Door de 
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spreiding van de parkeerdruk, komen er op donderdag ook in de andere deelgebieden erg hoge 

pieken voor.
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Tabel 4.5: Parkeerbehoefte in alle deelgebieden, bij invoer van een blauwe zone in deelgebied A. 

 

  

 Donderdag Vrijdag Zaterdag 

 A B C A B C A B C 

 286 281 136 286 281 136 286 281 136 

 # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

00:00 25 9% 17 6% 67 49%             

08:00 34 12% 157 56% 74 54% 39 14% 108 39% 52 38%       

09:30 71 25% 278 99% 88 64% 38 13% 182 65% 57 42% 31 11% 32 11% 41 30% 

11:00 85 30% 287 102% 82 61% 49 17% 193 69% 69 51% 32 11% 32 12% 42 31% 

12:30 96 34% 256 91% 94 69% 40 14% 168 60% 64 47% 30 10% 38 13% 42 31% 

14:00 94 33% 227 81% 98 72% 46 16% 131 46% 69 51% 25 9% 37 13% 37 27% 

15:30 92 32% 196 70% 82 60% 43 15% 102 36% 64 47% 28 10% 41 14% 41 30% 

17:00 103 36% 105 37% 68 50% 37 13% 71 25% 57 42%       

18:30       25 9% 58 21% 41 30%       

20:00       23 8% 50 18% 37 27%       
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Tabel 4.6: Theoretisch berekende toekomstige parkeerbehoefte in alle deelgebieden, bij invoer van een blauwe zone in deelgebied A. 

 

 

 

 

 

 

 Donderdag Vrijdag Zaterdag 

 A B C A B C A B C 

 286 281 136 286 281 136 286 281 136 

 # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

00:00 118 41% 29 10% 79 58%             

08:00 150 52% 172 61% 89 65% 155 54% 123 44% 67 49%       

09:30 187 65% 293 104% 103 75% 154 54% 197 70% 72 53% 219 77% 56 20% 73 54% 

11:00 201 70% 302 107% 97 71% 165 58% 208 74% 84 61% 220 77% 56 20% 74 55% 

12:30 278 97% 279 99% 117 86% 222 78% 191 68% 87 64% 288 101% 70 25% 74 55% 

14:00 276 97% 253 90% 124 91% 228 80% 154 55% 92 68% 283 99% 69 25% 69 51% 

15:30 274 96% 233 83% 119 88% 225 79% 125 44% 87 64% 286 100% 73 26% 73 54% 

17:00 285 100% 117 41% 80 59% 219 77% 94 33% 80 59%       

18:30       322 113% 95 34% 78 57%       

20:00       320 112% 87 31% 74 54%       
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4.6 FIETSPARKEERBEHOEFTE NA VOLTOOIING CENTRUMPLAN 

In tabel 4.5 is de extra parkeerbehoefte die de voltooiing van het centrumplan met zich mee 

brengt terug te zien. Deze is gebaseerd op fietsparkeerkencijfers 2019 van CROW. Te zien is dat 

de berekende toename ligt tussen 230 en 602 fietsen. Daarbij moet aangemerkt worden dat de 

fietsparkeerbehoefte van woningen bij voorkeur inpandig wordt opgelost. In dat geval ligt de 

fietsparkeerbehoefte in openbaar gebied een stuk lager, namelijk tussen ongeveer 160 en 470 

fietsen. Dit is nog steeds een aanzienlijke toename, en wordt vooral veroorzaakt door de 

toename van het oppervlakte van horeca en detailhandel. De gemeente wil het fietsen (o.a. 

naar het centrum) promoten. Dat betekent dat voldoende fietsparkeerplaatsen in de openbare 

ruimte van groot belang zijn. 

In bijlage 2 is de volledige uitwerking van de berekeningen terug te vinden.  

Tabel 4.3: Extra fietsparkeerbehoefte volgens kencijfers CROW 

 

 

 

 

 

 

  

 Minimaal Maximaal 

Detailhandel 83 212 

Horeca 68 226 

Dienstverlening 13 34 

Woningen 3 5 

Sociale huurwoning 13 25 

Appartementen 50 100 

Totaal 230 602 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 

Parkeerbezetting 

De parkeerbezetting op donderdag is in deelgebied B hoog, in de ochtend en vroege middag 

staan de secties in dit gebied zo goed als vol. In de andere gebieden is de parkeerbezetting op 

donderdag over het algemeen relatief laag, in ieder geval onder 60%.   

Op vrijdag ligt gedurende de hele dag de bezettingsgraad in het totale onderzoeksgebied onder 

50%. In alle deelgebieden is er de hele dag voldoende restcapaciteit. Deelgebied A kent de 

hoogste piek, met een bezettingsgraad van 66% tussen 14:00 en 15:30 uur.  

Op zaterdag is de restcapaciteit in deelgebied B erg hoog, deelgebied A kent secties met een 

hoge bezetting.   

Parkeermotieven 

Tijdens de nachtronde werd in gebied A en gebied C zo’n 23% van de capaciteit bezet door 

bewoners. In gebied B stonden bijna geen bewoners geparkeerd. Gedurende de donderdag lag 

het aandeel bezette capaciteit door bewoners in gebied A net boven 10% en in gebied C net 

daaronder. In gebied A staat verder gedurende de dag ook een aanzienlijk aantal bezoekers en 

werkers geparkeerd. De groep bezoekers is in gebied C in mindere mate waargenomen. In 

gebied B stonden voornamelijk werkers geparkeerd.  

Op de vrijdag staan er op piekmomenten relatief veel bezoekers in gebied A. De relatief lage 

bezetting in gebied B komt met name door het relatief lage aantal werkers ten opzichte van de 

donderdag. In gebied C is de bezetting gedurende de middag verspreid over de drie motieven, 

in de avond staan er voornamelijk bewoners geparkeerd.  

Op zaterdag ligt het aandeel en aantal bezoekers hoog, ten opzichte van de twee andere 

onderzoeksdagen. Het aandeel werkers ligt in alle gebieden juist lager dan op de overige dagen.  

Parkeerbalans 

Op basis van de veranderingen in parkeercapaciteit en voorzieningen in het centrum, is de 

parkeerbalans berekend. Omdat de wijzigingen allemaal in deelgebied A plaatsvinden, is 

specifiek voor dit gebied de toekomstige bezettingsgraad per moment berekend. Het gaat hier 

om een berekening van de extra parkeerbehoefte op basis van theoretische parkeernormen, 

die extra parkeerbehoefte is bij de geconstateerde parkeerbezetting opgeteld. De berekening 

toont aan dat er gedurende alle dagen een piek van meerdere uren is met een bezetting boven 

100% bezetting. De hoogste pieken liggen op de koopavond en zaterdagmiddag. De piek op de 

koopavond lijkt in een kern als Sint-Michielsgestel niet realistisch. Uit de resultaten van het 

parkeeronderzoek is namelijk op te maken dat de huidige parkeerbehoefte op de koopavond 

relatief laag ligt. 

De parkeerdruk in deelgebied A wordt dusdanig hoog dat parkeerders uit moeten wijken naar 

de overige gebieden. De restcapaciteit daarvoor is in gebied B en C beschikbaar, met name in 

gebied B. Enkel op de donderdag is dat niet het geval, gebied B kent dan een hoge 

bezettingsgraad. Om deze spreiding te bewerkstelligen, zou een blauwe zone in deelgebied A 

ingevoerd kunnen worden. 
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5.2 AANBEVELINGEN 

Het effect van invoering van een blauwe zone in het centrum is berekend. Hierbij is het 

uitgangspunt dat een blauwe zone de langparkeerders weert, er is geen onderscheid gemaakt 

in de maximaal toegestane parkeerduur. In het algemeen kan wel gesteld worden dat een 

kortere maximale parkeerduur voor een hogere turnover zorgt en de beschikbare capaciteit 

daarom efficiënter gebruikt wordt. Conclusie van de berekening is dat invoer van een blauwe 

zone de parkeerdruk beter zou spreiden, en daarom aan te bevelen is. Echter, de berekening 

laat ook zien dat invoering van de blauwe zone niet voldoende is om de parkeerdruk in 

deelgebied A op alle momenten acceptabel te laten zijn, uitgaande van de forse toename in 

voorzieningen in dat deelgebied. Door de spreiding van de parkeerdruk, komen er op 

donderdag ook in de andere deelgebieden erg hoge pieken voor. De opgegeven toename aan 

vierkante meters in het centrumplan lijkt erg hoog. Zekerheid over de juistheid van deze cijfers 

is noodzakelijk, voordat het proces van invoering van de blauwe zone ingegaan wordt.  

Verder wordt aanbevolen om voldoende fietsfaciliteiten, zoals fietsparkeerplaatsen in de 

openbare ruimte, en fietsroutes te realiseren in het vernieuwde centrum, om op deze manier 

fietsen te promoten. De fietsparkeerbehoefte van bewoners wordt bij voorkeur inpandig 

opgelost, maar voor bezoekers dienen voldoende fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte 

te worden gerealiseerd. Het stimuleren van fietsgebruik kan leiden tot een afname in het 

autogebruik en daarmee ook voor een afname in de parkeerbehoefte.   

5.3 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

In deze rapportage is de toekomstige parkeerbehoefte in het centrum van Sint-Michielsgestel in 

beeld gebracht. Op welke manier die toekomstige situatie er daadwerkelijk uit gaat zien, is 

mede afhankelijk van de ontwikkeling van bepaalde trends op het gebied van verkeer en 

parkeren. Om een beeld te krijgen van hoe die toekomstige mobiliteit er waarschijnlijk uit gaat 

zien, hebben onder andere RAI Vereniging en Capgemini op basis van onderzoek een 

toekomstvisie opgesteld. Beide visies benoemen meerdere trends die van invloed zullen zijn op 

het voertuiggebruik in 2030: 

• Het Nieuwe Werken 

In de mobiliteitssector is jarenlang veel aandacht gegeven aan het vermijden van 

woon-werkverplaatsingen door het stimuleren van thuiswerken. Door de maatregelen 

als gevolg van het coronavirus is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen. 

Uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is gebleken 

dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van de 

mensen die vaker op afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te blijven doen. 

Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het autogebruik vermindert, evenals de 

parkeerbehoefte van werkers. Specifiek voor de situatie van Sint-Michielsgestel zou 

dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat rondom het kantoor van de gemeente minder 

geparkeerd wordt.  

  

• Van bezit naar gebruik  

Er vindt een ontwikkeling plaats van het bezit van een vervoersmiddel naar enkel het 

gebruik van een vervoersmiddel. Autodelen past bijvoorbeeldd in deze trend. Uit 

onderzoek (Planbureau voor de Leefomgeving, 2015) blijkt dat autodelen leidt tot 



 

38 
 

minder autogebruik. Wanneer deze trend zich doorzet, zou dit van invloed kunnen zijn 

op de verkeersdrukte en parkeerbehoefte.  

 

• Zelfrijdende auto’s  

De autonome (zelfrijdende) auto is het toekomstbeeld waarbij de auto zelf álle 

beslissingen kan maken tijdens het rijden aan de hand van informatiestromen en 

vooraf bepaalde parameters. Op korte en middellange termijn lijkt de invloed van deze 

ontwikkeling op de verkeersdrukte en parkeerbehoefte in Sint-Michielsgestel beperkt.  

 

• Elektrische auto’s 

De elektrische auto is een van de grootste trends in de autobranche. Op korte en 

middellange termijn lijkt de invloed van deze ontwikkeling op de verkeersdrukte en 

parkeerbehoefte in Sint-Michielsgestel beperkt.  

 

• Ontwikkelingen openbaar vervoer  

Vanwege het coronavirus en de ontwikkelingen in de anderhalvemetersamenleving, 

zal het openbaarvervoergebruik de komende jaren aanzienlijk lager zijn dan voor de 

coronacrisis. NS verwacht dat het treingebruik pas in 2025 weer op het oude niveau zal 

zijn. Dit kan zorgen voor een verschuiving in de vervoerswijzekeuze, waardoor het 

autogebruik toeneemt. Dit zou van invloed kunnen zijn op de verkeersdrukte en 

parkeerbehoefte. Specifiek voor de situatie van Sint-Michielsgestel lijkt de invloed 

beperkt te zijn, omdat het openbaarvervoergebruik voor de coronacrisis reeds beperkt 

was.   

Zoals gesteld kunnen al deze ontwikkelingen van invloed zijn op de verkeersdrukte en de 

parkeerbehoefte. Bij het inrichten van een omgeving is het daarom van belang om ook de 

toekomstige ontwikkelingen mee te nemen.  



 

 

 

BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1  RESULTATEN IN DTVIEWER 

 

Alle resultaten zijn in te zien via de DTViewer:  

DTViewer parkeeronderzoek Sint-Michielsgestel 2019 

 

 

  

https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=e063eed49fb030965acf3585a25ce1d19164c0051cf00bcf4a8b9cecd982
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BIJLAGE 2  BEREKENINGEN EXTRA PARKEERBEHOEFTE 

Volgens CROW-publicatie 381 

Na voltooiing van het centrumplan, zal er 5.530 m2 extra oppervlakte aan detailhandel zijn. 

Voor deze toename zou er volgens de richtlijnen van het CROW een minimale extra 

parkeerbehoefte zijn van (5530/100) x3,1 = 171 parkeerplaatsen en een maximale extra 

parkeerbehoefte van (5530/100) x4,1 = 227 (uitgaande van categorie binnenstad of 

hoofdwinkel (stads)centrum 20.000 – 30.000 inwoners, weinig stedelijk). 

Daarnaast komt er 2.264 m2 extra oppervlakte aan horeca. Dit zorgt voor een minimale extra 

parkeerbehoefte van (2.264/100) x 5,0 = 113 parkeerplaatsen en een maximale extra 

parkeerbehoefte van (2.264/100) x 7,0 = 158 parkeerplaatsen. Hierbij is uitgegaan van de 

categorie café/bar/cafetaria, weinig stedelijk, centrum.  

De dienstverlening zal toenemen met 985 m2 . Deze toename zal voor de helft bestaan uit 

kantoor (zonder baliefunctie) als commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie). Dit 

betekend dat de minimale extra parkeerbehoefte als volg zal zijn: (492,5/100) x 1,6 = 8 

parkeerplaatsen voor kantoor (zonder baliefunctie) + : (492,5/100) x 2,1 = 10 parkeerplaatsen 

voor commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) = 18 parkeerplaatsen. De 

maximale parkeerbehoefte zal als volgt zijn: (492,5/100) x 2,2 = 11 parkeerplaatsen voor 

kantoor (zonder baliefunctie) + (492,5/100) x 2,7 = 13 parkeerplaatsen voor commerciële 

dienstverlening (kantoor met baliefunctie) = 24 parkeerplaatsen.  

Voor leisure was onbekend wat hier in de huidige situatie onder valt en daarom is het 

gemiddelde kencijfer aangehouden voor de kencijfers voor cultuur. Hierbij is het minimum 1,1 

en maximum 2,1. Volgens dit kencijfer zal de parkeerbehoefte dan minimaal afnemen met 1,1 x 

(1.018/100) = 11 parkeerplaatsen en maximaal met 2,1 x (1.018/100) = 21 parkeerplaatsen. 

Er worden ook 2 nieuwe koopwoningen gerealiseerd die vallen in de categorie twee-onder-een-

kap weinig stedelijk centrum. Dit brengt een minimale extra parkeerbehoefte met zich mee van 

2 x 1,3= 3 parkeerplaatsen en een maximale extra parkeerbehoefte van 2 x 2,1 = 7 

parkeerplaatsen. 

Ook worden er 25 sociale huurwoningen gerealiseerd, welke vallen in de categorie huurhuis, 

sociale huur weinig stedelijk centrum. Deze brengen een minimale extra parkeerbehoefte met 

zich mee van 0,9 x 25 = 23 parkeerplaatsen en een maximale extra parkeerbehoefte van 1,7 x 

25 = 43 parkeerplaatsen.  

Ten slotte worden er ook 68 koop appartementen gerealiseerd die in de categorie 

duur/middelduur vallen. Bij het berekenen van de extra parkeerbehoefte is uitgegaan van de 

categorie koop, etage, duur weinig stedelijk. Deze appartementen brengen een minimale extra 

parkeerbehoefte met zich mee van 68 x 1,2 = 82 parkeerplaatsen en een maximale 

parkeerbehoefte van 68 x 2,0 = 136 parkeerplaatsen.  
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Volgens gemeentelijke parkeernormen 

Met behulp van de kencijfers uit de parkeernota zijn precies dezelfde berekeningen uitgevoerd 

als met de kencijfers van het CROW. Hieronder zijn de berekeningen weergegeven: 

• Detailhandel: (5.530/100) x3,4 = 188 parkeerplaatsen(Uitgaande van de categorie 

buurt en dorpscentrum) 

 

• Horeca: (2264/100) x 6,0 = 136 (uitgaande van de categorie café/bar/cafetaria) 

 

• Dienstverlening: (492,5/100) x 1,85 =  9 parkeerplaatsen (uitgaande van de categorie 

kantoor zonder baliefunctie) + (492,5/100) x 2,45= 12 ( uitgaande van categorie 

commerciële dienstverlening kantoor met baliefunctie) = 21 parkeerplaatsen 

 

• Voor leisure was onbekend wat hier in de huidige situatie onder valt en daarom is het 

gemiddelde genomen van de kencijfers voor cultuur. Dit is 1,6. Volgens dit kencijfer zal 

de parkeerbehoefte dan afnemen met 1,6 x (1018/100) = 16 parkeerplaatsen 

 

• 2 koopwoningen: 2 x 1,7= 4 parkeerplaatsen (uitgaande van de categorie twee-onder-

een-kap) 

 

• 25 sociale huurwoningen: huurhuis 25 x 1,3 = 33 parkeerplaatsen (uitgaande van de 

categorie huurhuis, sociale huur) 

 

• 68 appartementen: 68 x 1,6 = 109 parkeerplaatsen(uitgaande van de categorie koop, 

etage, duur) 

Berekeningen extra fietsparkeerbehoefte  

Wanneer het centrumplan voltooid is, zal er 5.530 m2 extra oppervlakte aan detailhandel zijn. 

Voor deze toename zou er volgens de richtlijnen van het CROW een minimale extra 

parkeerbehoefte zijn van (5530/100) x 1,5 = 83 fietsparkeerplaatsen en een maximale extra 

parkeerbehoefte van (5530/100) x 4,0 = 212 fietsparkeerplaatsen. (uitgaande van categorie 

winkelcentrum, dus geen onderscheid met supermarkt) 

De toename in oppervlakte van horeca zal 2264 m2 zijn. Dit zorgt voor een minimale extra 

parkeerbehoefte van  (2264/100) x 3,0 = 68  (uitgaande van de categorie café) en een maximale 

extra parkeerbehoefte van (2264/100) x 10,0 = 226 

De dienstverlening zal toenemen met 985 m2. Dit zorgt voor een minimale extra 

parkeerbehoefte van (985/100) x 1,3 = 13 fietsparkeerplaatsen en een maximale 

parkeerbehoefte van (985/100) x 3,5 = 34 (uitgaande van de categorie kantoor, personeel) .  

Wenselijk is om de fietsparkeerplaatsen voor bewoners van de 2 koopwoningen op eigen 

terrein te faciliteren. De minimale parkeerbehoefte hierbij is 2 x 5 = 10 fietsparkeerplaatsen en 

de maximale parkeerbehoefte is 2 x 6 = 12 fietsparkeerplaatsen. Voor het berekenen van de 

extra parkeerbehoefte die de realisatie van de woningen met zich meebrengt wordt daarom 

alleen gekeken naar bezoekers. Dit leidt tot een extra parkeerbehoefte van 0,5 x 2 = 1 

fietsparkeerplaats en een maximale parkeerbehoefte van 1 x 2  = 2 fietsparkeerplaatsen.  
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Bij de realisatie van de 25 sociale huurwoningen is het wenselijk om parkeerplaatsen te 

faciliteren in een berging. Ook hier is daarom alleen een extra parkeerbehoefte gerekend van 

0,5 x 25 = 13 parkeerplaatsen en een maximale parkkeerbehoefte van 1 x 25 = 25 

parkeerplaatsen. Voor de bewoners is er een minimale parkeerbehoefte van 2 x 25= 50 

parkeerplaatsen en een maximale parkeerbehoefte van 3 x 25 = 75 parkeerplaatsen.  

Ook bij het realiseren van 68 appartementen is het wenselijk om parkeerplaatsen te faciliteren 

in de berging. Ook hier is daarom alleen een extra parkeerbehoefte gerekend van 0,5 x 68 = 34 

fietsparkeerplaatsen en een maximale parkeerbehoefte van 1 x 68 = 68 fietsparkeerplaatsen. 

Voor de bewoners is er een minimale parkeerbehoefte van 2 x 68= 136 fietsparkeerplaatsen en 

een maximale parkeerbehoefte van 3 x 68 = 204 parkeerplaatsen. 

Voor sectie 29 is geen toename berekend, omdat deze fietsenstalling specifiek voor de bushalte 

is. De ontwikkelingen zullen waarschijnlijk geen invloed hebben op het aantal mensen dat met 

de fiets naar de bushalte gaat. Daarom wordt ervanuit gegaan dat in dit aantal geen 

verandering plaatsvindt.  

Ook voor sectie 31 is geen toename berekend , omdat dit de fietsenstalling voor het 

gemeentehuis is. Deze wordt voornamelijk gebruikt door mensen die naar het gemeentehuis 

gaan. De ontwikkelingen betreffen niet het gemeentehuis en daarom wordt er geen 

verandering verwacht in het aantal geplaatste fietsen op deze locatie. 
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BIJLAGE 3  BEREKENING TOEKOMSTIGE PARKEERBEHOEFTE 
VOLGENS BESTEMMINGSPLAN 2010 

Tabel B3.5.1: Berekening toekomstige parkeerbehoefte volgens bestemmingsplan 2010 (bron: gemeente 
Sint-Michielsgestel) 

functie    meters/aantal    eenheid    
parkeer-
kental    

parkeer-
behoefte bij 
100% 
aanwezigheid    

kantoren met 
baliepersoneel    

2.450    m2 bvo    1,84    45    

kantoren met 
baliebezoekers    

2.450    m2 bvo    0,46    11    

kantoren zonder 
baliepersoneel    

-    m2 bvo    1,14    0    

kantoren zonder 
baliebezoekers    

-    m2 bvo    0,06    0    

café/bar/disco/cafetaria 
personeel    

2.500    m2 bvo    0,50    13    

café/bar/disco/cafetaria 
bezoekers    

2.500    m2 bvo    4,50    113    

woningen duur 
bewoner    

5    woningen    1,20    6    

woningen duur 
bezoekers    

5    woningen    0,30    2    

woningen midden 
bewoner    

174    woningen    1,00    174    

woningen midden 
bezoekers    

174    woningen    0,30    52    

supermarkt personeel    3.200    m2 bvo    0,45    14    

supermarkt klanten    3.200    m2 bvo    2,55    82    

hoofdwinkelgebied 
personeel    

7.800    m2 bvo    0,45    35    

hoofdwinkelgebied 
bezoekers    

7.800    m2 bvo    2,55    199    

totalen    15.950          746    

 

 

 

 

 


