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(verkeer/parkeren)
n.a.v. Oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 30 november 2021
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onderstaande figuur is afkomstig uit de bijlage 12 Memo parkeren, bij de
Toelichting van het bestemmingsplan, Rho-adviseurs

MUS

Gesteld is dat de randvoorwaarde van de gemeente 98 parkeerplaatsen bedroeg.
De minimale CROW norm resulteert in 90 parkeerplaatsen. Deze zijn in de figuur
ingetekend.
Kopie tekst:
Wanneer een worst-case benadering wordt aangehouden en van de 158 transacties in het
drukste uur (weekenddag) bezoekers een verblijfsduur van 30 minuten hebben, zorgt dat
ervoor dat er op zo'n piekmoment circa 79 parkeerplaatsen nodig zijn (158 transacties *
verblijfsduur 0,5 uur). De restaurants hebben daar bovenop enkele personeelsleden die met
de auto komen. Het zullen echter niet meer dan 10 werknemers zijn die met de auto
komen, omdat bij dergelijke restaurants voor een groot deel jongeren werkzaam zijn die per
fiets/OV naar het werk komen. Daarom kan op basis van bovenstaande worst-case*
berekening worden aangenomen dat het beoogde aantal van 90 parkeerplaatsen voldoende
zal zijn om in de parkeerbehoefte van bezoekers en personeelsleden te voorzien.
Gesteld wordt dat 90 parkeerplaatsen voldoende zijn om piekmomenten op te vangen.
Schets van de situatie:
Hier wordt gerekend met de volledig beschikbare capaciteit van 90 parkeerplaatsen.
Met omcirkelde letters is aangegeven waarover wij opmerkingen en vragen hebben.
A : 4 parkeerplaatsen ligging in de ingang van het terrein. Hier manoeuvreren leidt zeer
waarschijnlijk tot acties van oprijdende bestuurders. Het fietspad kan hierdoor spontaan
/plotseling worden geblokkeerd.
B: per drive-thru zijn 2 stopplaatsen gemaakt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze
plaatsen dienen als wachtopstelling voor klanten in afwachting van hun bestelling. Deze 4
plaatsen zijn dus geen parkeerplaatsen als bedoeld in wet en regelgeving en ook niet
volgens opgave van de CROW-publicatie

C: de blauwe lijn geeft de aanrij-route weer voor de loketten. Als deze route geheel of
gedeeltelijk is gevuld zijn de parkeerplaatsen in geel aangegeven niet zonder beperkingen
bruikbaar.
Dit leidt tot de volgende vragen:
1) Is het volgens wet- en regelgeving toegestaan deze parkeerplaatsen onder A geheel of
gedeeltelijk op deze plaats te realiseren en te gebruiken?
Dit is toegestaan volgens de CROW-richtlijnen. Er is voldoende ruimte om in- en uit te
rijden. Wel dient de automobilist bij het uitrijden van het dichtstbijzijnde parkeervak bij het
zebrapad extra uit te kijken voor eventuele overstekende voetgangers.

2) Is hierover bij de politie advies ingewonnen?
Nee. De politie is geen orgaan dat toetst aan de CROW-richtlijnen. We vragen bij de politie
advies als het over een verkeersbesluit gaat.
3) Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord onder vraag 2.
4) Wat zijn de bezwaren tegen het niet-realiseren van deze parkeerplaatsen?
Als deze parkeerplaatsen niet gerealiseerd worden, worden minder parkeerplaatsen bij het
plan gerealiseerd. Een neutrale parkeerbalans wordt dan niet gehaald.
5) Gebruik van de met B aangegeven plaatsen door bezoekers van de locatie als
parkeerplaats belemmert de bedrijfsvoering. Klopt dat?
Niet relevant, de ondernemer kan hier zelf op handhaven.

6) De lengte van de opstelstrook in blauw aangegeven is ongeveer 80 meter. Dit is de
maximale opstelcapaciteit op eigen terrein. Klopt dat?
De opstelstrook is meer dan 80 meter lang.
7) Opstellen buiten het terrein leidt tot onmiddellijke blokkade van de rotonde. Klopt dat?
Ja dat klopt. Op basis van de referentieprojecten is er echter geen aanleiding te
veronderstellen dat de opstelstrook onvoldoende lang is.

.SŴ

McDonalds

8) De nabijgelegen McDonalds (zie foto hierboven) heeft een opstellengte op eigen terrein
van 70 meter en daarbuiten een niet hinderlijk gebruik van de openbare weg met een
lengte van 200 meter. Deze zeer ruime opstelcapaciteit wordt meerdere keren per dag
volledig gebruikt en op piektijden nog overschreden. Bij reclamecampagnes wordt
daardoor tot in de verre omgeving het verkeer ontwricht.
Is het mogelijk om voor deze planlocatie opstelruimte op de openbare weg ter
beschikking te stellen?
Voor de planlocatie Domino's-KFC is dat niet mogelijk. McDonalds heeft een veel groter
bezoekersaantal en kent een andere bedrijfsvoering. Een vergelijk van Domino's/KFC met
McDonalds kan men dus niet stellen.
9) Is het mogelijk om activiteiten van de uitbaters die extra verkeer aantrekken te
verbieden?
Activiteiten die vallen onder reguliere bedrijfsvoering, kunnen we niet verbieden.
10) Bij het ontstaan van een wachtrij buiten de locatie is sprake van opzettelijk hinderen
van het verkeer. De bestuurder is aansprakelijk en de politie zal moeten handhaven op
art 5 WVW. Erkent u dat?
Als een wachtrij terugslaat tot aan de rotonde, is het waar dat verkeer op de rotonde hier
hinder van ondervindt. En verder zie ook het antwoord onder 6.
11) Heeft u hierover met de politie Veldhoven contact gehad?
Nee. Hier is geen noodzaak toe.

12) Wetend dat het hier gaat om een sterk verkeersaantrekkend plan : heeft u aan de politie
Veldhoven advies gevraagd over de ontwikkeling op deze lokatie?
Nee. De verkeersonderzoeken geven hier geen aanleiding toe.
13) Zo ja, wat is geadviseerd?
N.v.t.
14) Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord onder 12.
15) Door de realisatie van 90 parkeerplaatsen wordt voldaan aan de minimale CROW norm.
De normopsteller zal niet hebben bedoeld dat de onder B genoemde 4 'parkeerplaatsen'
als zodanig worden benoemd. Is dat juist?
Zie het antwoord onder vraag 5.
16) Als een bezoeker de auto parkeert en verlaat op een van de plekken onder B, mag dat
dan?
Niet relevant, zie het antwoord onder vraag 5.
17) Staat de uitbater dit toe?
Niet relevant, zie het antwoord onder vraag 5.
18) De met geel aangegeven parkeerplaatsen zijn niet ongehinderd bruikbaar als de wachtrij
geheel of zelfs gedeeltelijk is gevuld. (de blauwe lijn). Inkomend verkeer kan dan slechts
parkeren in het nog bereikbare gele gedeelte. Klopt dat?
Vraag 1: dit kloptDe geel gemarkeerde parkeerplaatsen zijn dan moeilijker bereikbaar.
Vraag 2: De exploitant heeft mogelijkheden om te voorkomen dat deze parkeerplaatsen
onbruikbaar zijn, onder meer door het parkeren door medewerkers te laten begeleiden;
19) Zo nee, welke andere mogelijkheid is er?
Zie het antwoord onder vraag 18.
20) Als de wachtrij het gele deel nadert, danwel geheel of gedeeltelijk 'vult', is het verlaten
van een van de door de wachtrij afgedekte parkeerplekken niet mogelijk zonder dat de
wachtrij daarvoor plaats maakt. Klopt dat?
Zie het antwoord onder vraag 18.
21) Zo nee, is omdraaien en tegen het verkeer inrijden een optie?
N.v.t.
22) In voorkomend geval is verlaten van de locatie dan pas mogelijk nadat de bestuurder de
wachtrij kan verlaten (bij de splitsing). Klopt dat?
De rijbanen op het parkeerterrein zijn allemaal breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe
te staan. Zo ook ter hoogte van de geel gearceerde parkeerplaatsen.
23) In boven beschreven situatie is voor de clienten die hun bestelling hebben afgehaald
logischerwijs alleen het niet-gele deel bruikbaar. Klopt dat?
Alle parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor klanten.
24) Het aantal parkeerplaatsen in het niet-gele deel bedraagt 46, klopt dat?

Wij komen hoger uit. Er liggen 6 parkeerplaatsen voor de terrassen. Daarmee komen we op
56 parkeerplaatsen uit, incl. de 4 parkeerplaatsen nabij de drive-thu's.
25) Het is alleen technisch mogelijk om in vol bedrijf het volledige aantal van 90
parkeerplaatsen te benutten. Uitgangspunt van de (elke) normstelling o.i.d. is dat de
norm onder voorzienbare omstandigheden kan worden gehandhaafd. Bent u het
daarmee eens?
De onderbouwing van het aantal van 90 parkeerplaatsen staat in Bijlage 12 Memo Parkeren.
26) Piekmomenten vallen onder voorzienbare omstandigheden. Klopt dat?
Dit klopt.
27) Als de parkeerplaatsen vallend onder A en B niet worden meegeteld, is dan de conclusie
dat niet aan de norm wordt voldaan?
Dit is niet aan de orde.
28) Als het gele deel onder piekomstandigheden onvoldoende kan worden benut, is dan de
conclusie dat niet aan de norm wordt voldaan?
Dit is niet aan de orde.
29) Als het gele gedeelte in piekmomenten niet kan worden benut, wordt ook niet voldaan
aan de 79 plaatsen, nodig volgens de kopie-tekst hierboven afgedrukt. Is dat juist?
Dit is niet aan de orde.
30) Schuin geplaatste parkeervakken worden door CROW aanbevolen voor locaties met veel
kortparkeer acties. Dit voorzien gebruik is daarmee gelijk te stellen. Zijn er voor deze
locatie tekeningen gemaakt dergelijke inrichting?
Omdat het gaat om tweerichtingsverkeer worden haaksparkeerplaatsen toegepast.
31) Bij haaks parkeren wordt door CROW een breedte geadviseerd van 2,50 tot 2,60 meter.
Voldoet het voorstel daar aan?
De haakse parkeerplaatsen worden 2,5m breed en 5m diep. Dat is conform CROWrichtlij nen.
32) De recent aangeleverde cijfers over het aantal transacties, en dus de
verkeersbewegingen, wijken sterk af van de eerste aanname uit 2018. Die aanname
was 3500 transacties per week voor de twee drive-thru's samen. (ervaringscijfers
Goudappel/Coffeng als verweer tegen toepassing CROW)(bron Goudappel/Coffeng
Uit de nieuwe cijfers (pag 25 notitie
001946.20180903.R1.02 dd 2 augustus 2018).
van beantwoording van zienswijzen) blijkt echter dat vestiging Helmond 3589
transacties per week haalt. Dit is een enkele KFC. Waardoor haalt de voorgenomen KFCvestiging Veldhoven dat aantal niet?
Vestigingen zijn niet 1op1 qua transacties te vergelijken met elkaar. Zo kunnen de
vestigingen qua grootte, concurrentie en/of qua verzorgingsgebied afwijken. Vandaar dat
een locatie specifiek onderzoek is uitgevoerd.
33) De aanname is dat het aanbod voor de drive-thru van Domino's ongeveer 0,4 is van die
van KFC.(bron Goudappel/Coffeng 001946.20180903.R1.02 dd 2 augustus 2018). Is dat
juist?
In dit concept-rapport is aangeven dat 500Zo van de bezoekers van Domino's, die met de
auto komen, gebruik maakt van de drive-thru. En 400Zo van de bezoekers van KFC, die met
de auto komen, maakt van de drive-thru gebruik. Tijdens het maatgevende uur (18-19 uur)

zorgen beide ontwikkelingen voor in totaal 180 verkeersbewegingen geeft het concept
rapport aan. In het geactualiseerde verkeersonderzoek komt men op 190
verkeersbewegingen uit (006388.20200910.R1.05, Goudappel, 10 sep. 2020).
34) Onder aanname dat KFC Veldhoven presteert zoals Helmond, betekent dat een actueel
cijfer voor Domino's van 1432 is. Klopt dit?
Nee, deze aanname is niet aan de orde.
35) De eerste aannames dateren uit de periode 2017-2018. Op basis van de actuele cijfers
onder dezelfde aannames betekent het een totaal van 5021 transacties per week voor
de vestigingen van Domino's (1432) en KFC (3589) samen. Bent u het hiermee eens?
Nee, deze aanname is niet aan de orde.
36) Zo nee, waarom niet?
N.v.t.
37) Wat is de betekenis hiervan voor de verkeersberekeningen?
N.v.t.
38) Wat is de invloed van een dergelijke toename op de wachtrij?
N.v.t.
39) Wordt door een toename als berekend de mogelijkheid groter dat de wachtrij toeneemt
tot buiten de eigendom?
N.v.t.
40) Belemmering van verkeer op de rotonde sluit de toegangsweg af voor ongeveer 2000
adressen in Zeelst en Meerveldhoven. Klopt dat?
De capaciteit van de rotonde Peter Zuidlaan-Zoom-Kruisstraat is ruimschoots voldoende om
het verkeer, ook incl. de voorgenomen ontwikkeling, te verwerken.
41) Er is nauwelijks een alternatieve route bij blokkade van Zoom/Kruisstraat/Peter
Zuidlaan. Kunt u een alternatief aangeven?
Er zijn meerdere routes van/naar Zeelst, niet alleen via het Zoom. Zie ook het antwoord
onder 40.

