
 

 

 

Bijlage 2 Parkeernormen 
 

Functie (eenheid)  

Parkeernorm per woning* min max 

Koop vanaf 120 m2  1.5 2.0 

Koop 70 - 120 m2 en huur boven 90 m2 1.3 1.5 

Koop 50 - 70 m2 en huur 40 - 90 m2 1.2 1.3 

Koop tot 50 m2 en huur tot 40 m2 0.8 1 

Serviceflat/ aanleunwoning 0.3 0.6 

Parkeernormen winkels   

wijk-, buurt- en dorpscentra (100m2 bvo) 3.0 4.5 

grootschalige detailhandel (100 m2 bvo)   

showroom (auto's boten e.d.) (100m2 bvo) 1.0 1.2 

Parkeernormen werkgelegenheid *   

(commerciële) dienstverlening (kantoren met ba-

liefunctie) [100 m2 bvo]  
2.3 2.5 

kantoren zonder baliefunctie [100 m2 bvo]  1.2 2.0 

arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven 

(loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, e.d) 

[100 m2 bvo]  

0.5 0.6 

arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven 

(industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, 

en dergelijke) [100 m2 bvo]  

1.2 1.7 

bedrijfsverzamelgebouw [100 m2 bvo]  0.8 1.7 

Parkeernormen horecagelegenheden    

café/bar/discotheek/cafetaria [100 m2 bvo]  5.0 7.0 

restaurant [100 m2 bvo]  10.0 12.0 

hotel [per kamer]  0.5 1.5 

Parkeernormen sociaal- culturele voorzienin-

gen  
  

museum [100 m2 bvo]  0.5 0.7 

bibliotheek [100 m2 bvo]  0.5 0.7 

bioscoop/theater/schouwburg [per zitplaats]  0.2 0.3 

sociaal-cultureel centrum/wijkgebouw [100 m2 

bvo]  
2.0 4.0 

Parkeernormen sportvoorzieningen    

sporthal (binnen) [100 m2 bvo]  1.7 2.2 

sportveld (buiten) [ha netto terrein]  13.0 27.0 

dansstudio/sportschool [100 m2 bvo]  3.0 4.0 

squashbanen [per baan]  1.0 2.0 

tennisbanen [per baan]  2.0 3.0 

golfbaan [per hole]   

bowlingbaan/biljartzaal [baan/tafel]  1.5 2.5 

stadion [zitplaats]  0.04 0.2 



 

zwembad [100 m² oppervlakte bassin]  8.0 10.0 

manege (box)   

Parkeernormen zorgvoorzieningen   

verpleeg-/verzorgingstehuis [wooneenheid]  0.5 0.7 

arts/maatschap/therapeut/consultatiebureau be-

handelkamer] 
1.5 2.0 

Parkeernormen onderwijsvoorzieningen    

beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)  

[collegezaal] 
20.0 20.0 

beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO) 

[leslokaal]  
5.0 7.0 

voorbereidend dagonderwijs (Vwo, Havo, Vmbo)  

[leslokaal]  
0.5 1.0 

avondonderwijs [student]  0.5 1.0 

basisonderwijs [leslokaal] (exclusief Kiss & Ride)  0.5 1.0 

Creche /peuterspeelzaal / kinderdagverblijf [ar-

beidsplaats] (exclusief Kiss & Ride)  
0.6 0.8 

Parkeernormen overige voorzieningen    

evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 

[100 m2 bvo]  
4.0 7.0 

themapark/pretpark [ha netto terrein]  4.0 12.0 

overdekte speeltuin/hal [100 m2 bvo]  3.0 12.0 

volkstuin [perceel]  0.3 0.3 

religiegebouw (kerk, moskee, en dergelijke) [per 

zitplaats] 
0.1 0.2 

    

*bij toevoeging atelier of werkunit worden de norm opgehoogd met 0,3. 

 


