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Parkeernormen
Zone

Functie           A1/A2 B  C Bezoek/ minimaal  Eenheid 
                openbaar karakter 
Parkeerkencijfers woningen
Woning met netto oppervlak >90 m2     1,4  1,6  1,9  0,3 per wo  woning 
Woning met netto oppervlak <90 m2    1,3  1,5  1,7  0,3 per wo  woning
Sociale huurwoningen        1,2  1,3  1,5  0,3 per wo  woning
Serviceflat/ aanleunwoning      0,5  0,5  0,5  0,3 per wo  woning
Kamerverhuur         0,4  0,4  0,4  0,2 per wo  woning

Parkeerkencijfers winkels
Binnensteden / hoofdwinkelgebieden    3,0  -  -  85%    100 m2bvo
Stadsdeelcentra        -  3,3  3,5  85%    100 m2bvo
Wijk-, buurt-en dorpscentra     3,3  3,3  3,3  85%    100 m2bvo
Grootschalige detailhandel      -  5,5  6,5  85%    100 m2bvo
Showroom         0,7  0,9  1,3  35%    100 m2bvo
(Week)markt         0,2  0,2  0,2  85%    1 m1 (strekkende) 
                     marktkraam

Parkeerkencijfers werkgelegenheid
(Commerciele) dienstverlening     1,8  2,3  2,8  20%    100 m2 bvo
(kantoren met baliefunctie)
Kantoren zonder baliefunctie     1,2  1,4  1,6  5%    100 m2 bvo
Arbeidsextensieve / bezoekersextensieve    0,5  0,6  0,8  5%    100 m2 bvo
bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, etc.)
Arbeidsintensieve / bezoekersextensieve    1,3  1,8  2,3  5%    100 m2 bvo
bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, etc.)
Bedrijfsverzamelgebouw      1,3  1,3  1,3  10%    100 m2 bvo

Parkeerkencijfers onderwijsvoorzieningen
Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)  20,0  20,0  20,0  -    per collegezaal
Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO)  6,0  6,0  6,0  -    per leslokaal
Voorbereidend dagonderwijs (VWO, HAVO, VMBO) 1,0  1,0  1,5  -    per leslokaal
Avondonderwijs        0,7  0,7  1,0  -    per student
Basisonderwijs        1,0  1,0  1,5  -    per leslokaal
Creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf  0,7  0,7  0,7  -    per arbeidsplaats

Parkeerkencijfers zorgvoorzieningen
Ziekenhuis         1,6  1,6  1,6  -    bed
Verpleeg-/ verzorgingstehuis     0,6  0,6  0,6  60%    wooneenheid
Arts / maatschap / therapeut / kruisgebouw  1,8  1,8  1,8  65%    behandelkamer

Parkeerkencijfers horecagelegenheden
Café, discotheek, cafetaria      5,0  5,0  6,0  90%    100 m2 bvo
Restaurant          9,0  9,0  13,0  80%    100 m2 bvo
Hotel           1,0  1,0  1,0  -    kamer 

Parkeerkencijfers sociaal culturele voorzieningen
Museum, bibliotheek        0,4  0,6  1,0  95%    100 m2 bvo
Bioscoop, theater, schouwburg      0,2  0,2  0,3      zitplaats
Sociaal cultureel centrum, wijk-/verenigingsgebouw  2,0  2,0  2,0  90%    100 m2 bvo

Parkeerkencijfers sportvoorzieningen
Gymlokaal          1,8  2,0  2,3  95%    100 m2 bvo
Sporthal (binnen)        1,8  2,0  2,3  95%    100 m2 bvo
Sportveld (buiten)        20,0  20,0  20,0  95%    ha. netto
Dansstudio, sportschool      2,5  2,5  3,5  95%    100 m2 bvo
Squashbaan          1,5  1,5  1,5  90%    baan
Tennisbaan          2,5  2,5  2,5  90%    baan
Golfbaan          -  -  7,0  95%    hole
Bowlingbaan, biljartzaal      2,0  2,0  2,0  95%    baan / tafel
Stadion          0,1  0,1  0,1  99%    zitplaats
Zwembad         8,0  9,0  10,0  90%    100 m2 opp. bassin
Manege          -  -  0,4  90%    box

Parkeerkencijfers overige voorzieningen
Evenementenhal, beurs-, congresgebouw   4,0  5,5  7,5  99%    100 m2 bvo
Themapark / pretpark       8,0  8,0  8,0  99%    ha netto terrein 
Overdekte speeltuin / hal      7,5  7,5  7,5  90%    100 m2 bvo
Volkstuin         -  -  0,3  -    perceel
Religiegebouw (kerk, moskee, etc.)    0,2  0,2  0,2  -    zitplaats
Begraafplaats / crematorium     23  23  23  -    gelijktijdige 
                     begrafenis/crematie

Niet voor alle functies zijn parkeernormen gespecificeerd. In voorkomende gevallen zal van gemeentewege een vergelijkbare 
functie worden vastgesteld en de daarbij behorende parkeernorm van toepassing worden verklaard.



 Inleiding 
De gemeenteraad van Maastricht heeft op 19 april 2011 besloten om de parkeernormen te actualiseren. 
De normen zijn gebaseerd op de kencijfers van het CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, 
vervoer en openbare ruimte.
De parkeernormen zijn gespecificeerd naar functies en naar zones (gebieden). In deze brochure is het stelsel van 
parkeernormen weergegeven. Deze nieuwe parkeernormen gelden vanaf 1 juni 2011. Vanaf deze datum worden 
deze normen gehanteerd bij toetsing van onder meer omgevingsvergunningsaanvragen. 
De parkeernormen zijn van belang voor nieuwe bouwinitiatieven en ruimtelijke plannen. Deze informatie is dus 
relevant voor onder meer projectontwikkelaars en architecten. 

 Normen naar zones 
In de ‘Nota parkeren Maastricht’ 
wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende zones, te weten:
• A-zone (centrum);
• B-zone (schil);
• C-zone (rest bebouwde kom).

Deze zones zijn ook gehanteerd 
voor de parkeernormen. 
Naaststaand kaartbeeld geeft 
de zones aan.

De B-zone is periodiek aan 
verandering onderhevig in 
relatie tot uitbreiding van het 
gereguleerde parkeren in 
Maastricht. 
Het gebied op het moment van 
indiening van de aanvraag is 
maatgevend. In algemene zin 
geldt dat de parkeernormen 
voor de A-zone in veel gevallen 
iets lager uitvallen dan in de B- 
of C-zone.

 Van parkeernorm naar parkeereis 
Bij het toetsen van (ver)bouwplannen wordt de parkeereis berekend aan de hand van de vastgestelde 
parkeernormen. De initiatiefnemer moet in het (ver)bouwplan rekening houden met het realiseren van het 
aantal parkeerplaatsen op eigen terrein conform de parkeereis.
Bij een verbouwing telt slechts de toegevoegde parkeervraag mee. Bij een verbouwing telt voor het berekenen 
van de parkeereis het eventueel reeds aanwezige tekort dus niet mee. Bij nieuwe ontwikkelingen, dan wel 
herontwikkelingen dient in alle gevallen volledig aan de parkeereis te worden voldaan. 
De beschikbare parkeerruimte op de openbare weg mag bij het voldoen aan de parkeereis slechts worden 
meegeteld, indien daarvoor op straat nu en in de toekomst voldoende vrije parkeerruimte aanwezig is. 
In gebieden waar sprake is van een grote parkeerdruk blijft de openbare parkeercapaciteit altijd buiten 
beschouwing. 

 Uitzondering 
De parkeernormering is gebaseerd op het gemiddeld benodigde aantal parkeerplaatsen per functie. 
Het kan echter zo zijn dat bijvoorbeeld door een combinatie van functies er in totaal minder parkeerplaatsen 
benodigd zijn, dan op basis van de berekende parkeernormering blijkt. In dergelijke gevallen kan van 
gemeentewege worden afgeweken van de berekende parkeernormering.

 Parkeerfonds 
In de bouwverordening van de gemeente Maastricht is bepaald dat burgemeester en wethouders vrijstelling 
kunnen verlenen van de verplichting dat in voldoende mate in de te verwachten parkeerbehoefte moet zijn 
voorzien in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het daarbij behorende erf. 
Als er te weinig parkeerplaatsen in het plan zijn opgenomen, kan een omgevingsvergunning worden geweigerd.  
Is aanleg of uitbreiding van parkeerplaatsen op eigen terrein niet mogelijk, dan kan onder voorwaarden 
vrijstelling worden verleend voor de parkeereis. Het verlenen van vrijstelling is onder andere mogelijk, indien 
op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.  
Aan dit vereiste wordt voldaan als de gemeente op zich neemt zorg te dragen voor de benodigde 
parkeercapaciteit. De daarmee gemoeide kosten worden gefinancierd uit het Parkeerfonds. 
Dit houdt in dat in de omgevingsvergunning in relatie tot de hiervoor bedoelde vrijstelling de voorwaarde 
wordt opgenomen dat een bedrag van € 2.722,68 per parkeerplaats in het gemeentelijk Parkeerfonds dient 
te worden gestort. 
Afhankelijk van de ligging en de omvang van het bouwinitiatief is het ook mogelijk dat de gemeente de kosten 
van de aanleg van parkeervoorzieningen verhaald door middel van een exploitatieovereenkomst. 


