
Memo 

 

Datum : februari 2021  

Voor : gemeente Oosterhout 

Van : Thuisvester  

Betreft : Parkeernorm ontwikkeling De Bunthoef  

 

 

Inleiding 

Thuisvester is met gemeente Oosterhout in overleg om op locatie De Bunthoef een nieuw 

activiteitencentrum in combinatie met sociale huurwoningen te realiseren. Doelstelling voor 

Thuisvester is maximalisatie van het aantal woningen en parkeren is hierbij een cruciaal aspect. In dit 

memo wordt een voorstel gedaan voor een parkeernorm en fietsparkeernorm die volgens ons 

passend is voor dit specifieke project. 

 

Voorstel parkeernorm 

Het type huurwoningen dat op deze locatie wordt voorzien, zijn appartementen met lift. De doelgroep 

hiervoor bestaat uit 1- en 2 persoonshuishoudens uit verschillende leeftijdsklassen. Om een indicatie 

te krijgen van de verhouding tussen het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens, kijken we naar de 

verhoudingen binnen het huidige (actief) woningzoekendenbestand in Oosterhout: 72% is een 1-

persoonshuishouden en 28% een 2-persoonshuishouden. 

 

70% van de appartementen zal een huurprijs krijgen onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633, 25 in 

2021), gericht op huishoudens uit de primaire doelgroep. 30% heeft een huurprijs tussen de eerste 

aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens, gericht op huishoudens behorende tot de secundaire 

doelgroep. Het inkomen van de huishoudens uit de primaire doelgroep kan variëren van een 

bijstandsinkomen (ca. 15.000 euro) tot ca. 22.000 (voor 1-persoonshuishoudens) en 30.000 (voor 2-

persoonshuishoudens). Gezien de hoge kosten die gemoeid gaan met het hebben van een auto (zie 

bijlage) is de inschatting dat deze huishoudens maximaal 1 auto hebben. Er is bijvoorbeeld becijferd 

dat in Nederland het autobezit onder de laagste 20% inkomens (tot ca. 20.000 euro) 38% is.1  

 
Uitgaande van een maximaal autobezit van1 auto onder de huishoudens in de primaire doelgroep en 

de aanname dat 1-persoonshuishoudens uit de secundaire doelgroep maximaal 1 auto hebben en 2-

persoonshuishoudens 2, dan is het maximale autobezit onder huishoudens in het te realiseren 

appartementencomplex als volgt: 

 

 
1 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81845NED/table?ts=1512381491442  
 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81845NED/table?ts=1512381491442


 Primair (70%) Secundair (30%) 

1 pers huishoudens (72%) 49% max 1 auto 22% max 1 auto 

2 pers huishoudens (28%) 20% max 1 auto 8% max 2 auto 

 

Dit zou leiden tot een parkeernorm van 1,08 voor eigen gebruik. Als we uitgaan van een autobezit 

van 50% onder de primaire doelgroep zakt deze norm naar 0,73. Rekening houdende met 

onzekerheden in bovenstaande aannames en met parkeren voor bezoekers, dan lijkt een 

parkeernorm rond de 1.0 realistisch voor dit appartementencomplex.  

Het voorstel van een parkeernorm van rond de 1,0 is ook in lijn met de parkeer kengetallen van de 

CROW. Oosterhout valt onder ‘matig stedelijk2’ en de ontwikkellocatie onder ‘rest bebouwde kom’. 

Het afgeleide parkeerkencijfer is dan minimaal 1 pp/ won incl. bezoek. Zie onderstaande tabel. 

 

 
 
Voorgesteld wordt om te werken met een parkeernorm van 1 parkeerplaats (opgebouwd uit 0,8 voor 

bewoner en 0,2 voor bezoeker) per appartement.  

Voor het activiteitencentrum wordt gerekend met ongeveer 10 parkeerplaatsen voor de 

medewerkers. De bezoekers van het activiteitencentrum parkeren net als in de huidige situatie op de 

openbare parkeerplaats van het winkelcentrum. 

 

Bij de ontwikkeling wordt een gebouwde parkeervoorziening nagestreefd. Vanuit beheer van het 

complex is het niet gewenst om bezoekers parkeren in het gebouw te faciliteren. Om die reden wordt 

voorgesteld om de gebouwde parkeervoorziening als volgt in beheer te nemen: 

- 0.8 parkeerplaats per appartement voor bewoners 

- Ongeveer 10 parkeerplaatsen voor de medewerkers met een vaste dienstbetrekking die in 

het activiteitencentrum werken (dit komt neer op 0.2 parkeerplaats per appartement).  

  

Voor bezoekers van de Bunthoef geldt dat zij gebruik maken van het openbare parkeerterrein van het 

winkelcentrum (zoals dit nu ook gebeurt). Voor bezoekers van de appartementen boven de Bunthoef 

worden ca 10 tot 12 (0.2 per woning) extra parkeerplaatsen voorzien in openbaar gebied.  

 

Overig aandachtspunten mbt parkeren  

Naast een parkeerbehoefte voor auto’s, is er ook behoefte aan voldoende stallingsruimte voor 

scootmobiels (bij voorkeur op de verdieping). Dit omdat naar verwachting een aanzienlijk deel van de 

nieuwe bewoners tot de doelgroep senioren zal behoren, mede door de gunstige ligging van het 

appartementencomplex boven een activiteitencentrum, het openbaar vervoer en 

winkelvoorzieningen. 

 
2 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/  
 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/


Voorstel fietsparkeernorm 

Vanuit de doelgroep senioren is scootmobielgebruik op deze locatie te verwachten. Om 

scootmobielgebruik eenvoudig te faciliteren is stalling van de scootmobiel dicht bij de woning in een 

berging gewenst. In de uitwerking worden mogelijk bergingen op de verdieping bij de woningen 

gesitueerd waardoor in een gezamenlijke fietsenstalling voorzien moeten worden op maaiveldniveau. 

Gezien de doelgroep 1- en 2- persoonshuishoudens, waarbij de grootste groep zal bestaan uit 1- 

persoonshuishoudens is het voorstel om een fietsparkeernorm van 2.0 per appartement aan te 

houden.  

 

Samenvattend voorstel Bunthoef 

De Bunthoef ligt aan de rand van het centrum, naast een HOV-lijn en winkelcentrum. Op locatie De 

Bunthoef is een nieuw programma beoogd: een nieuw activiteitencentrum in combinatie met sociale 

huurappartementen. De beoogde doelgroep voor deze appartementen betreft 1- en 2- 

persoonshuishoudens met een laag inkomen. Voor deze ontwikkeling wordt een parkeernorm 

voorgesteld van 1 parkeerplaats per appartement. Daarnaast worden ongeveer 10 parkeerplaatsen 

aangelegd voor medewerkers van het activiteitencentrum. Het bezoekers parkeren voor het 

activiteitencentrum blijft ongewijzigd t.o.v. de huidige situatie: op de parkeerplaats van het 

winkelcentrum.  

 

In de gebouwde parkeervoorziening worden 0,8 parkeerplaatsen voor bewoners en 10 

parkeerplaatsen voor de medewerkers van het activiteitencentrum gerealiseerd. In het openbaar 

gebied worden ongeveer 12 parkeerplaatsen voor bezoekers van de appartementen gerealiseerd.  

 

Er wordt een fietsparkeernorm voorgesteld van 2.0 per appartement. Deze worden in een collectieve 

fietsenstalling gerealiseerd. Zo mogelijk worden er bergingen op de verdiepingen gesitueerd om het 

gebruik van scootmobiels te vergemakkelijken.  

 

Bijlage: Kosten van een auto per maand in € (Bron: ANWB, juni 2019 (bewerking Nibud 2019)) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


