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Leeswijzer
Conform het document ‘generiek MobiliteitsProgramma van Eisen’, dat in opdracht
van de VRA ontwikkeld is, bestaat dit document uit zes hoofdstukken.
• Hoofdstuk 1 (inleiding) geeft weer waarom de gemeente Zaanstad een
Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) ontwikkelt voor Meneba, en zet uiteen wat
een MPvE precies is.
• Hoofdstuk 2 (gebiedsontwikkeling) geeft een schets op hoofdlijnen van de
gebiedsontwikkeling Meneba en de belangrijkste uitgangspunten van de
beleidskaders MAAK.Zaanstad en MAAK.Noord.
• Hoofdstuk 3 (gebruikers) geeft een beeld van de toekomstige gebruikers van
Meneba. Omdat exacte doelgroepen nog onbekend zijn, is deze analyse op
hoofdlijnen en wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de samenstelling van de
bevolking van Zaanstad.
• Hoofdstuk 4 (mobiliteitskwaliteit) gaat in op de mobiliteitskwaliteit van Meneba:
het vigerende mobiliteitsbeleid, de ontsluiting van Meneba voor verschillende
vervoerswijzen, de beleving van de werknemers van het omliggend bedrijventerrein
en de verwachte modal split.
• Hoofdstuk 5 (ruimtelijk-economisch programma) schetst het ruimtelijk-economisch
programma van Meneba: hoeveel woningen en voorzieningen worden er gebouwd,
hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig en hoeveel verplaatsingen genereert het
programma? E.e.a. is nog indicatief, bedoeld om inzicht te geven in de ordegrootte.
Bijlage 1 bevat de achterliggende berekeningen.
• Hoofdstuk 6 (MobiliteitsProgramma van Eisen), ten slotte, bevat de eisen en
wensen die de gemeente meegeeft aan het plangebied (het gebied binnen de
grenzen van Meneba) en de randvoorwaarden in het invloedsgebied (het gebied
van Meneba tot aan grofweg de eerste OV- en auto-knooppunten).
Hoofdstukken 2 t/m 5 bestaan uit bouwstenen – soms wat minder, en soms juist wat
meer samenhangend – die samen input vormen voor hoofdstuk 6: de eisen en
wensen.
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Inleiding
Waarom de gemeente Zaanstad een MPvE ontwikkelt voor Meneba en
wat een MPvE eigenlijk is
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Achtergrond en aanleiding
Zaans Mobiliteitsplan
De gemeente Zaanstad werkt aan het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP): het
nieuwe, strategische beleidskader voor mobiliteit. Het zal de visie
schetsen op mobiliteit in Zaanstad tot aan 2040, als kader dienen voor
ruimtelijke ontwikkelingen en de basis vormen voor toekomstige
(gewenste) investeringen in de mobiliteit in Zaanstad. Vanuit het
perspectief mobiliteit wordt één samenhangende visie gepresenteerd.
Het geeft vanuit mobiliteit antwoord op de grote bevolkingsgroei die
de komende jaren in Zaanstad plaatsvindt, vooral binnenstedelijk. En
het geeft vanuit mobiliteit invulling aan recente keuzes op andere
beleidsterreinen, zoals Zaanstad klimaatneutraal. De koersnota, die in
maart 2020 is gepresenteerd, schetst de hoofdrichting voor het
nieuwe ZMP.
Herontwikkeling Menebacomplex
Parallel aan het opstellen van het ZMP worden plannen uitgewerkt
voor de herontwikkeling van het Menebacomplex naar woningbouw.
Eén van de opgaven bij de uitwerking van die plannen is om, in lijn
met het nog vast te stellen ZMP, te onderzoeken welke
mobiliteitsconcepten kunnen worden geïmplementeerd, zodat
automobiliteit wordt verminderd ten gunste van andere modaliteiten
en waarbij uiteindelijk het autobezit en de behoefte aan
parkeerplaatsen wordt verminderd. De voordelen zijn evident: een
meer duurzame manier van vervoer met minder milieu- en
omgevingsbelasting en minder parkeerplaatsen waardoor minder
kosten voor realisatie, beheer en onderhoud en een hogere kwaliteit
openbare ruimte.

In het Masterplan voor Meneba wordt hier al op voorgesorteerd:

“De mobiliteit ondergaat de komende jaren een ingrijpende transitie
waarbij onder invloed van duurzaamheidsdoelstellingen en technische
ontwikkelingen een groeiende en meer individueel gerichte
mobiliteitsbehoefte wordt gefaciliteerd. Te denken valt aan het gebruik
van deelauto's, het verschuiven van bezit naar het gebruik (mobility as
a service) en nieuwe verkeersmobiliteiten waaronder de elektrische
fiets/step, autonoom rijden en digitale platformen waar vraag en
aanbod naadloos afgestemd kunnen worden op de individuele
mobiliteitsvraag. Dit alles heeft een zeer forse impact op het bezit en
gebruik van de auto en daarmee op de benodigde voorzieningen
waaronder het aantal benodigde parkeerplaatsen.”
Meneba als model en pilot
De gemeente wil vanuit haar duurzaamheidsambities het project
Meneba model laten staan en als pilot gebruiken voor andere
projecten en opgaven in de gemeente. Een eerste stap daarvoor is het
opstellen van een MobiliteitsProgramma van Eisen, zodat er op basis
van heldere uitgangspunten een bijpassend mobiliteitsconcept (met
bijbehorende governance en businesscase(s)) kan worden ontwikkeld.
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Dit is een MPvE
Het concept van een MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) is
geïntroduceerd in de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility van
MRA Platform Smart Mobility. Mede met ondersteuning van MRA
Platform Smart Mobility wordt op verschillende plekken in de regio
ervaring opgedaan met MPvE’s.

‘concretiseren’ en ‘toetsbaar moet maken’. Het MPvE is daarmee
concretisering van het mobiliteitsbeleid. Het antwoord van
ontwikkelaar op het MPvE is een mobiliteitsconcept.
mobiliteitsconcept maakt onderdeel uit van de aanvraag van
omgevingsvergunning.

Het doel van een MPvE is om mobiliteit op een toekomstbestendige wijze
te verankeren in de ruimtelijke planvorming, voordat ruimtelijk keuzes
worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Plan. In het MPvE worden
gemeentebrede ambities voldoende specifiek
gemaakt op
gebiedsniveau, zodat keuzes gemaakt kunnen worden die passen bij de
kenmerken van het gebied en de beoogde doelgroepen. Het gaat hierbij
om het creëren van de juiste voorwaarden die een gedragsverandering
op mobiliteit mogelijk maken. Voor alle potentiele bewoners en
bezoekers van de nieuwe wijk, inclusief degene die zich geen eigen auto
kunnen veroorloven en/of vanwege leeftijd of gezondheid een specifieke
mobiliteitsbehoefte hebben om actief te kunnen blijven deelnemen aan
de samenleving.

Dit MPvE is een pilot en is toegespitst op de ontwikkeling van het
Meneba-terrein. Dit MPvE kan deels hergebruikt worden voor andere
gebiedsontwikkelingen in Zaanstad.

Het MPvE bevat eisen en wensen die de gemeente meegeeft aan het
plangebied (het gebied binnen de grenzen van Meneba) én de
randvoorwaarden in het invloedsgebied (het gebied van Meneba tot aan
grofweg de eerste OV- en auto-knooppunten). Voor het realiseren van de
eisen en wensen aan het plangebied is in de meeste gevallen de
ontwikkelaar aan zet. Voor het realiseren van randvoorwaarden in het
invloedsgebied staat de gemeente (al dan niet in afstemming met andere
overheden) zelf aan de lat.
De gemeente is in eerste instantie de architect van een MPvE. In het MPvE
worden de onderwerpen ‘benoemd’ die de ontwikkelaar vervolgens moet

Dit MPvE is tot stand gekomen via:
• een analyse van (1) bestaande beleidskaders, (2)
onderzoeken en (3) het bouwprogramma.
• individuele gesprekken met gemeente en ontwikkelaar.
• gemeenschappelijke
werksessies
met
gemeente
Vervoerregio Amsterdam en ontwikkelaar.
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Gebiedsontwikkeling
Een schets op hoofdlijnen van de ontwikkeling Meneba en de
belangrijkste uitgangspunten van de beleidskaders MAAK.Zaanstad en
MAAK.Noord
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Dit is het project Meneba
In het kader van MAAK.Zaanstad is de stad opgedeeld in vier
MAAK.gebieden. Het Meneba-complex is gelegen in het plangebied
MAAK.Noord. De bedrijfsactiviteiten in het oude fabriekscomplex
eindigen, waarna een start wordt gemaakt met de transformatie van
het gebied naar een prachtige woon- en leefomgeving op de oevers
van de Zaan. Het voorgenomen programma bestaat uit 622 woningen
en een bedrijfsverzamelgebouw, en mogelijk een supermarkt, een
restaurant en een hotel.
Het gebied ligt op een unieke locatie aan de Zaan en bestaat deels uit
industrieel erfgoed. Oplevering van de laatste woningen in het project
is voorzien voor 2025.
Voor meer gedetailleerde informatie over het programma, zie
hoofdstuk 5 (ruimtelijk-economisch programma).

Bron: Masterplan Meneba Wormerveer (2019)
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MAAK.Zaanstad en MAAK.Noord
MAAK.Zaanstad
Het stedenbouwkundig plan van Meneba haakt in op het
visiedocument “MAAK.Zaanstad” uit 2016. MAAK.Zaanstad maakt
zichtbaar welke stappen er tussen nu en 2025 gezet moeten worden,
om de in 2040 gewenste situatie te bereiken. Een ambitieus document
waarbinnen de transformatie van het fabrieksterrein Meneba een
omvangrijke en waardevolle toevoeging is met een eigen dynamiek.
Belangrijke thema’s uit MAAK.Zaanstad zijn onder andere:
• Compactheid van de stad – openbare ruimte en langzaam verkeer
• Aanjagers voor kwaliteit – bestaande kwaliteit, speldenprikken,
groeiassen en aanloopstraten
• Duurzame stad – duurzaamheid, klimaat en milieu
• Aantrekkelijke stad – investeren in sport, recreatie, groen en
scholing
• Veranderende economie – transformatie en modernisering
bedrijventerreinen
• Bereikbaarheid van de stad en ontsluiting van gebieden

MAAK.Noord
De speerpunten uit MAAK.Zaanstad Noord zijn als volgt:
• Bereikbaarheid verbeteren en parkeerdruk terugdringen.
• Nieuwbouw van woningen geeft meer diversiteit en doorstroming.
• Gericht werken aan versterking van de maatschappelijke kracht.
• Kwaliteit en duurzaamheid in de wijk versneld verbeteren.
• Transformatie en modernisering van bedrijventerreinen en
onderlinge versterking.
• Benutten van Wormerveer als focusgebied voor toerisme.
• Versterken cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden.
Op het gebied van mobiliteit zijn belangrijke thema’s:
• Barrièrewerking infra en water terugdringen.
• Grote parkeerdruk in de buurten.
• Kans: andere vormen van vervoer zoals elektrisch vervoer,
deelauto’s, vervoer over water, verbeteren fiets- en looproutes.
• Bereikbaarheid verbeteren en parkeerdruk terugdringen (Ned.
Benedictweg).
• Verbeteren van OV.
Deze thema’s vormen belangrijke uitgangspunten voor de eisen en
wensen in hoofdstuk 6.
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Gebruikers
Een beeld van de toekomstige gebruikers van Meneba
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Grove indicatie van doelgroepen

108
112
64
60
90
94
94

Kooplofts en -appartementen
Grondgebonden woningen
Betaalbare koopappartementen 45, 55 en 65 m2
Huurappartementen 75 en 85 m2
Huurappartementen 55 en 65 m2
Sociale huur 45 en 55 m2
Sociale huur 65 m2

x

Mensen met een laag
inkomen
Mensen met een hoog
inkomen

Inkomen

Ouderen

Young professionals

Starters

Levensfase

Stellen met kinderen

Huishouden

Singles

NB1: Deze profilering ligt momenteel nog voor bij de makelaar. Dit
verschaft mogelijk nog aanvullende inzichten. Op basis van deze
segmentatie op hoofdlijnen is het nog niet mogelijk
mobiliteitsprofielen voor Meneba te ontwikkelen.
NB2: het programma kan nog veranderen.

De woningen zullen zowel afgenomen worden door Zaankanters zelf
als door stedelingen van buitenaf. Deze doelgroepen kunnen ander
mobiliteitsgedrag vertonen. De verwachting is dat stedelingen die uit
bijvoorbeeld Amsterdam komen beter bekend zijn met deelmobiliteit
dan bewoners uit Zaanstad. Mogelijk staan zij daarom meer open voor
het gebruik van deelmobiliteit. Anderzijds: mogelijk verhuist deze
groep juist naar Zaanstad om een eigen auto te kunnen hebben.
Bovendien is dit een groep met een relatief hoog inkomen. In
algemene zin is het autobezit onder mensen met een hoger inkomen,
hoger dan onder mensen met een lager inkomen.

Stellen zonder
kinderen

Er is nog geen doelgroep-analyse uitgevoerd voor Meneba. Daarom
zijn in het kader van dit MPvE zéér op hoofdlijnen mogelijke
bewonerstypen in kaart gebracht, in afstemming met ontwikkelaar en
architect. Nevenstaande tabel geeft per woningtype aan hoeveel
woningen er beschikbaar zijn (aantallen nog indicatief) en voor welk
type bewoners deze woningen waarschijnlijk het meest aantrekkelijk
zijn. De profielen van bezoekers en werknemers zijn hierin niet
meegenomen.

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
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Bevolkingsopbouw Zaanstad
Omdat er nog geen concreet beeld is van de doelgroepen die in Meneba komen wonen, is het zinnig te kijken naar de bevolkingsopbouw van
Zaanstad. Dit kan een beeld geven van het type bewoners voor wie Meneba aantrekkelijk is.
Onderstaande figuur geeft de bevolkingsopbouw van Zaanstad weer, afgezet tegen het Nederlands gemiddelde. Daarbij valt het volgende op:
• T.o.v. de rest van Nederland wonen in Zaanstad relatief veel kinderen <10 jaar, 30-45 jarigen (ouders van die kinderen) en 50-54 jarigen
• T.o.v. de rest van Nederland wonen in Zaanstad wat minder 15-30 jarigen (studenten en young professionals) en 55-plussers (ouderen)

Bevolkingsaandeel leeftijdsgroepen Zaanstad vs Nederland
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
0%

1%

2%

3%

4%
Nederland

Bron: Zaanstad in Cijfers en CBS
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Mobiliteitskwaliteit
Het vigerende mobiliteitsbeleid, de ontsluiting van Meneba voor
verschillende vervoerswijzen, de beleving van de werknemers van het
omliggend bedrijventerrein en de verwachte modal split
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Vigerend mobiliteitsbeleid: Koersnota Zaanse Mobiliteitsvisie
De Koersnota voor het Zaans Mobiliteitsplan gaat in op de
mobiliteitsopgave van Zaanstad en de koers die de stad op basis
daarvan voorstelt. De Koersnota kent vijf bouwstenen, die ook van
toepassing zijn op het mobiliteitsconcept van Meneba:
1.
Zonering en parkeren: samenhangend mobiliteitsbeleid.
2.
Ruim baan voor fietser en voetganger: een fijnmazig,
comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen.
3.
Openbaar vervoer en knopen: plekken waar modaliteiten
samenkomen langs twee dragende assen.
4.
Gewenste auto- en logistieke structuur: optimaal gebruik
hoofdwegennet,
in
kernen
meer
inrichten
op
bestemmingsverkeer.
5.
Verleiden en innoveren: ander verkeersgedrag en kansrijke
(nieuwe) ontwikkelingen een plek geven.

De koersnota wordt op dit moment nader uitgewerkt in een Zaans
Mobiliteitsplan (ZMP).

Structuurbeeld bouwstenen voor mobiliteit in Zaanstad. Deze kaart
geeft duidelijk weer dat Meneba (aangegeven met rode pijl) aan de rand
van het gebied ligt.
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Vigerend mobiliteitsbeleid: Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016
Het parkeerbeleid van Zaanstad bestaat uit de Nota Ruimte voor
Parkeren en de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. De nota’s
zijn een kader voor het handelen van het college.
Daarnaast zijn nieuwe beleidsregels in voorbereiding. Daarin worden
de parkeernormen voor auto en fiets geactualiseerd op basis van
nieuwe parkeerkencijfers. Datzelfde geldt voor de gebiedsindeling die
wordt gebruikt voor toepassing van de normen. Verder worden de
afwijkingsmogelijkheden, als een ontwikkelaar niet volledig kan of wil
voldoen aan de parkeernorm, overzichtelijk op een rij gezet, inclusief
twee maatwerkoplossingen uit de praktijk die al vaak worden ingezet:
minder parkeerplaatsen bij inzet deelauto’s en nabij OV-knooppunten.
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Analyse: Bereikbaarheid voorzieningen te voet
Deze pagina laat zien welke voorzieningen
binnen 5, 10 en 15 minuten lopen bereikbaar
zijn vanuit Meneba. Zowel hemelsbreed (de
cirkels), als over het netwerk (werkelijke
afstand, 4,5 km/u, de rode ‘vlekken’). Het
volgende valt op:
• De barrières aan de zuidkant (Ned
Benedictweg) en oostkant (Zaan) zijn
duidelijk zichtbaar.
• Er zijn nauwelijks voorzieningen op 5
minuten
loopafstand,
behalve
voorzieningen binnen Meneba zelf.
Overigens komt er een basisschool aan
het Noordeinde bij de Cor Bruijnweg, op
ca. 5 minuten lopen van Meneba.
• Het busstation ligt op ca. 10 minuten
lopen. Dat is eigenlijk te ver (zie ook
pagina 20).
• Basisscholen en kinderopvang liggen op
ca. 10-15 minuten lopen.
• Het winkelgebied ligt op ca. 15 minuten
lopen.
• Kortom: de meeste voorzieningen liggen
voor veel mensen te ver weg om te gaan
lopen. Als er al gelopen wordt, zal dat
m.n.
in
zuidelijke
richting
zijn.
Aandachtspunten
daar
zijn
de
oversteekbaarheid
van
de
Ned
Benedictweg en de sociale veiligheid en
aantrekkelijkheid van de Noorddijk /
Noordeinde voor voetgangers.
Deze inzichten vormen input voor de eisen
en wensen uit hoofdstuk 6.
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Analyse: Bereikbaarheid voorzieningen met de gewone fiets
Deze
pagina
laat
zien
welke
voorzieningen binnen 5, 10 en 15 minuten
fietsen
bereikbaar
zijn.
Zowel
hemelsbreed (de cirkels), als over het
netwerk (werkelijke afstand, 12 km/u, de
oranje ‘vlekken’). Het volgende valt op:
• Er liggen veel voorzieningen op 5-10
minuten fietsen van Meneba, inclusief
het
NS-station
Wormerveer
waarvandaan men in 20 minuten op
Amsterdam CS is.
• De Ned. Benedictweg vormt een
barriere.
• Vooral de voorzieningen in zuidelijke
richting zijn goed bereikbaar.
Deze inzichten vormen input voor de
eisen en wensen uit hoofdstuk 6.
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Analyse: Bereikbaarheid voorzieningen met de e-bike
Deze
pagina
laat
zien
welke
voorzieningen binnen 5, 10 en 15
minuten e-biken bereikbaar zijn. Zowel
hemelsbreed (de cirkels), als over het
netwerk (werkelijke afstand, 20 km/u, de
oranje vlekken). Het volgende valt op:
• Alle voorzieningen die op fietsafstand
liggen, liggen natuurlijk ook op ebike-afstand.
• Maar Zaandam en – verder nog –
Amsterdam zijn ook met de e-bike
niet binnen een kwartier bereikbaar.
Deze inzichten vormen input voor de
eisen en wensen uit hoofdstuk 6.

5
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Analyse: bereikbaarheid Meneba met de bus
Vanaf Meneba is het 800 tot 900 meter lopen naar de bestaande
bushalte (zie kaart hiernaast). Deze loopafstand is te groot om van OV
een aantrekkelijke optie te maken. In het Programma van Eisen dat is
opgesteld voor de aanbesteding van het OV in Zaanstreek-Waterland
(onlangs uitgesteld tot 2023) staan eisen opgenomen wanneer een
gebied in aanmerking komt voor bediening met OV. Als Meneba
gerealiseerd is, voldoet het gebied aan deze eisen. De kans is dus
aanwezig dat er op termijn openbaar vervoer dichter bij Meneba
wordt gerealiseerd, al dan niet in eerste instantie in de vorm van een
experiment. Dit gegeven vormt input voor de eisen en wensen uit
hoofdstuk 6.
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Analyse: Logistiek
Op het gebied van logistiek spelen er een aantal interessante
ontwikkelingen en liggen er kansen voor Meneba om daarbij aan te
sluiten:
• Het Zaans Klimaatakkoord 1.0 is in 2019 vastgesteld. In 2020 wordt
gewerkt aan het Zaans Klimaatakkoord 2.0.
• De gemeente heeft de Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek (GDZES) ondertekend, samen met 50 andere
partijen uit het land. Het streven is om Zaanstad in 2025 zo veel als
mogelijk zonder emissies te beleveren.
• De gemeente onderzoekt het verduurzamen van Zaanse
stadslogistiek (ook in Wormerveer) via het SPES-programma in
relatie tot GDZES.
• In Zaanstad bestaan al enkele succesvolle logistieke hubs.
• De Provincie Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden van
goederenvervoer over water.
• De ligging aan het water maakt logistieke bevoorrading over water
een interessante kans voor Meneba, bijvoorbeeld voor
bouwmaterialen of afval.
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Analyse: enquête onder aanpalende bedrijventerreinen
In de directe omgeving van Meneba
liggen met name bedrijventerreinen.
Eind 2019 heeft de gemeente een enquête
gehouden met als doel inzicht te krijgen in
de vorm van het woon-werkverkeer voor
de bedrijventerreinen Molletjesveer en
Noorderveld. 9 ondernemers hebben
hierop gereageerd.
Die enquête geeft het volgende beeld:
• Er wordt door medewerkers veel
gebruik gemaakt van de auto (gratis
parkeren, weinig file en bij gebrek aan
goede OV aansluiting).
• Voor veel bedrijven is er geen potentie
voor OV (loopafstand van OV is meer
dan 10 min). Dit kan wel met de fiets,
maar dan moet het station dit wel
aanbieden (ov-fietsen, fietsenstalling),
of de werknemer zelf een fiets
aanschaffen.
Deze inzichten vormen input voor de
eisen en wensen uit hoofdstuk 6.
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Analyse: Huidige modal split
Het MPvE is opgebouwd vanuit het ordeningsprincipe STOMP.
STOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Particuliere auto.
STOMP helpt van links naar rechts met een hiërarchie, startend met
een beloopbare en befietsbare stad. Nabijheid van wonen, werken
en voorzieningen maakt dit mogelijk. De ‘restmobiliteit’ wordt
opgelost met elektrisch openbaar vervoer, waar gewenst voor de
last mile en on call, en elektrisch deelvervoer. Met (bak)fietsen,
speedpedelecs, scooters, steps, auto’s en ongetwijfeld nog nieuwe
vormen zijn er voldoende mogelijkheden. Geconcentreerd in
multimodale én multifunctionele hubs. Met een onderlinge
hiërarchie, zoals bij iedere economische functie. Om te eindigen bij
de particuliere auto.

Onderstaand figuur laat de huidige modal split (verdeling over
vervoerwijzen) in Wormerveer en Krommenie zien op basis van
gegevens van ODiN/CBS. In deze gegevens is geen onderscheid
gemaakt naar MaaS. Omdat MaaS wel onderdeel is van het STOMPconcept van het MPvE, is MaaS in deze tabel wel opgenomen (als
lege kolom).
De modalsplit van Meneba zal waarschijnlijk anders zijn dan de
huidige modalsplit in de postcodegebieden in onderstaande tabel.
Het is de bedoeling dat het mobiliteitsconcept dat de ontwikkelaar
ontwikkelt leidt tot een afname van het (privé-)autogebruik, ten
faveure van lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. De ontwikkelaar
maakt dan ook een nieuwe inschatting van de modal split, op basis
van het beoogde mobiliteitsconcept.

Wormerveer (PC 1521)
Krommenie (PC 1561)
Krommenie (PC 1562)
Gemiddelde
Gemiddelde zonder overig

Wat is MaaS?
De Rijksoverheid geeft de volgende definitie: “MaaS gaat om het
plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps.
Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi.
Misschien later ook de eigen auto of fiets. En vooral ook
combinaties van al deze soorten vervoer. Zodat reizen op maat en
volgens de wensen van de reiziger mogelijk is. Maar ook om het
mobiliteitssysteem te verbeteren.”

S (Lopen)
21%
21%
16%
19%
20%

T (Fiets)
31%
38%
36%
35%
36%

O (OV)
6%
3%
5%
5%
5%

M (MaaS) P (auto)
40%
36%
41%
39%
40%

Overig
2%
1%
2%
2%

5
Ruimtelijk-economisch
programma Meneba
Het verwachte aantal woningen en voorzieningen, de verkeersgeneratie
en het benodigd aantal parkeerplaatsen. E.e.a. is nog indicatief, bedoeld
om inzicht te geven in de ordegrootte.
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Indicatief programma
Onderstaand figuur geeft het bouwprogramma voor Meneba weer zoals bekend in juli 2020. Dit programma kan de komende periode nog veranderen.

Aantal

m2 per woning Totaal m2

BVO

Appartementen koop
Koop lofts in historische panden (120m)
Koopappartementen nieuwbouw (120m)
Betaalbare koop (45m) (BKZ)
Betaalbare koop (55m) (BKZ)
Betaalbare koop (65m) (BKZ)

54
54
10
36
18

120
120
45
55
65

6480
6480
450
1980
1170

112

95

10640

20
40
70
20
38
56
94

85
75
65
56
45
55
65

1700
3000
4550
1120
1710
3080
6110

Commerciele en maatschappelijke vz
Horeca
Hotel (150 kamers, 3 sterren)
Supermarkt

5700
500
2700
1200

Grondgebonden woningen koop
Grondgebonden woningen koop (95m)

Appartementen huur
Huur groot (85m)
Huur midden (75m)
Huur midden (65m)
Huur klein (55m)
Huur sociaal (45m)
Huur sociaal (55m)
Huur sociaal (65m)
Totaal wonen

622

48470

Totaal commercieel

10100
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Gebruikers en verplaatsingen per dag (1/2)
De figuur op de volgende pagina laat zien hoeveel dagelijkse
gebruikers en verplaatsingen (totaal en naar modaliteit)
Meneba naar verwachting genereert. Hierbij is in de bovenste
drie tabellen uitgegaan van een bottom-up-approach. Vanuit
het programma is op basis van aannames berekend hoeveel
mensen (gebruikers) er dagelijks in het gebied zijn. Vervolgens
is op basis van CBS-data en eigen schattingen beredeneerd
hoeveel verplaatsingen deze gebruikers dagelijks maken.
Daarna is op basis van de bestaande modal split in Wormerveer
en Krommenie (zie hoofdstuk 4) geschat met welke
modaliteiten die verplaatsingen worden gemaakt. Hierbij
passen twee kanttekeningen:
• Er wordt gebruik gemaakt van verschillende aannames.
Daarmee geeft de berekening een indicatie, maar geen exact
beeld.
• Om de verdeling over vervoerwijzen te berekenen is
uitgegaan van de huidige gemiddelde modal split van
Krommenie en Wormerveer. Deze is niet per definitie
representatief voor Meneba. Enerzijds omdat Meneba wat
verder weg ligt van het station. Anderzijds omdat in Meneba
een ander mobiliteitsconcept neergezet wordt, met meer
ruimte voor MaaS.
De vierde en onderste tabel berekent de verwachte productie
van gemotoriseerd verkeer op een andere manier: op basis van
maatgevend moment in plaats van op basis van een

gemiddelde. Daar komt een wat hogere gemotoriseerde
vervoersgeneratie uit. Aan deze berekening liggen CROWnormen ten grondslag.
NB: Coöperatie De Vlijt heeft Goudappel Coffeng gevraagd om
de verkeerskundige consequenties van de planontwikkeling
Meneba inzichtelijk te maken ten behoeve van de procedure
voor de bestemmingsplanwijziging. Goudappel heeft dit
onderzoek uitgevoerd en zijn bevindingen genoteerd in het
rapport ‘Verkeersonderzoek project Meneba’. Hierin komt
Goudappel uit op circa 4.900 autoverplaatsingen op een
gemiddelde werkdag. Deze 4.900 autoverplaatsingen zijn te
vergelijken met de 5.158 verkeersgeneratie gemotoriseerd
vervoer op een maatgevend moment. Waarschijnlijk zit het
kleine verschil in het feit dat de berekeningen in voorliggend
document zijn gebaseerd op een meer gedetailleerd
(woon)programma dan de Goudappel-berekeningen.
Goudappel gaat vervolgens verder dan dit MPvE door, op basis
van de toedeling van deze autoverplaatsingen aan het
wegennetwerk, ook de verkeersafwikkeling (kruispuntbelasting)
te berekenen.
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Gebruikers en verplaatsingen per dag (2/2)
Gemiddelde dagelijkse gebruikers (schattingen obv diverse bronnen)
Bewoners
Woningen
Werken
Voorzieningen
Totaal

Werknemers

Bezoekers

Totaal dagelijkse
gebruikers

228
124
352

222
57
1669
1948

1653
285
1793
3731

1431

1431

Gemiddelde dagelijkse verplaatsingen (obv CBS en eigen schattingen)
Woningen
Werken
Voorzieningen
Totaal

Bewoners
3977

3977

Werknemers
456
248
704

Bezoekers
445
114
3338
3897

Totaal
4422
570
3586
8578

Gemiddelde dagelijkse verplaatsingen naar modaliteit (obv modal split)
Woningen
Werken
Voorzieningen
Totaal

S (Lopen)
884
114
717
1716

T (Fiets)
1548
200
1255
3002

O (OV)
221
29
179
429

M (deelauto)
0
0
0
0

Verkeersgeneratie gemotoriseerd vervoer op maatgevend moment (obv CROW)
Woningen
Werken
Voorzieningen
Totaal

3092
365
1701
5158

P (auto)
1769
228
1434
3431
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Parkeerbehoefte
Het benodigd aantal parkeerplaatsen wordt bepaald op basis van het
vigerende beleid op het moment dat het bestemmingsplan wordt
vastgesteld en de omgevingsvergunningen voor de bouw worden
aangevraagd. Het is op dit moment nog onzeker wat op dat moment het
vigerend beleid zal zijn. Daarom zijn berekeningen uitgevoerd met twee
soorten normen: op basis van het huidige parkeerbeleid (Uitvoeringsnota
Parkeren Zaanstad 2016) en - ter illustratie van wat de effecten van andere
normen zouden kunnen zijn - op basis van de in voorbereiding zijnde
beleidsregels. Nevenstaand figuur geeft weer
• Welke autoparkeerbehoefte er is op basis van de parkeernormen, in
totaal en uitgesplitst naar woningen en voorzieningen.
• Welke autoparkeerbehoefte er is als bewoners en bezoekers waar
mogelijk
gebruik
maken
van
dezelfde
parkeerplaatsen
(‘dubbelgebruik’).
• Welke fietsparkeerbehoefte er is in Meneba.
Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van het indicatieve programma
zoals eerder opgenomen. Dit programma kan nog veranderen.
Ten aanzien van dubbelgebruik van parkeren gelden de volgende
opmerkingen:
• Aan deze berekeningen liggen de aanwezigheidspercentages zoals
opgenomen in de bijlage ten grondslag.
• In het huidige beleid staat het aanwezigheidspercentage van woningen
(bewoners én bezoekers) in de avond op 100%. Daardoor is in het
huidige beleid waarschijnlijk minder ruimte voor dubbelgebruik dan in
nieuw beleid. Landelijk zien we dat in parkeerbeleid in de
aanwezigheidspercentages onderscheid gemaakt wordt tussen
bewoners en bezoekers.
• In beide berekeningen worden de parkeerplaatsen van het hotel niet
dubbel gebruikt omdat in het Masterplan staat dat het hotel

•

zelfvoorzienend is wat betreft parkeren. Voor de supermarkt is in het
Masterplan ook opgenomen dat deze zelfvoorzienend is, maar zijn er
mogelijkheden tot dubbelgebruik. Dit is in lijn met het Masterplan, dat
stelt dat eventueel dubbelgebruik van deze parkeervoorzieningen
nader overwogen dient te worden.
Parkeerplekken kunnen alleen dubbel gebruikt worden door bewoners
en bezoekers als zij openbaar toegankelijk zijn. Dit is in het bijzonder
een aandachtspunt voor dubbelgebruik van de parkeerplaatsen van de
supermarkt.

Ten slotte: landelijk zien we de trend dat parkeerbeleid steeds vaker
mogelijkheden biedt om het aantal te realiseren parkeerplaatsen te
verminderen. Bijvoorbeeld als er in de nabijheid van een OV-knooppunt
een ontwikkeling wordt gerealiseerd of als er sprake is van een
parkeerregime. Deze twee situaties zijn niet van toepassing op Meneba.
Plekken verminderen op basis van het inzetten van deelmobiliteit (en
eventueel ook op basis van een ‘overkwaliteit’ fiets) behoort in Meneba
eventueel wel tot de mogelijkheden (mits het vigerend beleid dat t.z.t.
toelaat). De mate waarin op deelmobiliteit ingezet kan worden, is
afhankelijk van de doelgroepen.
Bijlage 1 bevat een
parkeerberekeningen.

meer

gedetailleerd

P-behoefte woningen
P-behoefte voorzieningen
Totaal p-behoefte Meneba
Totaal p-behoefte bij dubbelgebruik

Huidig
677
194
872
775

Voorbeeld
alternatief
693
209
902
713

Totaal fietsparkeerbehoefte Meneba

Huidig
2461

Voorbeeld
alternatief
2066

overzicht

van

de

6
MobiliteitsProgramma van
Eisen
De eisen en wensen die de gemeente meegeeft aan het plangebied (het
gebied binnen de grenzen van Meneba) en de randvoorwaarden in het
invloedsgebied (het gebied van Meneba tot aan grofweg de eerste OVen auto-knooppunten)
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Via het MPvE meer duurzame mobiliteit realiseren
Het is zaak eerder in het planvormingsproces van
gebiedsontwikkeling de juiste randvoorwaarden te creëren voor
het
succesvol
realiseren
van
slimme
en
schone
mobiliteitsoplossingen in het gebied. Een MPvE is een manier om
mobiliteit op een toekomstbestendige wijze te verankeren in de
ruimtelijke planvorming. Gemeentebrede ambities kunnen hierin
op gebiedsniveau voldoende specifiek worden gemaakt zodat er
keuzes gemaakt kunnen worden die passen bij de kenmerken van
het gebied en de beoogde doelgroepen. Het gaat hierbij om het
creëren van de juiste voorwaarden die een gedragsverandering op
mobiliteit mogelijk maken.

Op de volgende pagina’s staan de eisen en wensen die de
gemeente meegeeft aan het plangebied (het Meneba-terrein) én
de randvoorwaarden aan het invloedsgebied (het gebied van
Meneba tot aan grofweg de eerste knooppunten van OV
(treinstation) en auto (op/afritten provinciale/snelweg). Voor het
realiseren van de eisen en wensen aan het plangebied is in de
meeste gevallen de ontwikkelaar aan zet. Voor het realiseren van
de randvoorwaarden in het invloedsgebied staat de gemeente (al
dan niet in afstemming met andere overheden) aan de lat. Een deel
van de eisen en wensen komt direct voort uit vastgesteld beleid.
Waar dat het geval is, is dat aangegeven.

Het MPvE Meneba dient als uitgangspunt voor een ontwikkeling
naar meer duurzame mobiliteit in het gebied. Onderdeel van een
duurzaam mobiliteitsconcept is het verminderen van het
individuele autobezit en autogebruik. Hiermee hoeven ook minder
parkeerplaatsen gerealiseerd te worden.

De eisen en wensen zijn geordend volgens het STOMP-principe. De
tabellen op de volgende pagina’s geven eerst de eisen, wensen en
randvoorwaarden voor lopen neer, dan de eisen, wensen en
randvoorwaarden voor fietsen, etc.
De ontwikkelaar werkt de gestelde eisen en wensen uit het MPvE
uit tot een mobiliteitsconcept. Het mobiliteitsconcept bevat in
ieder geval
• Inzicht in hoe aan de eisen en wensen aan het plangebied
invulling wordt gegeven (reactie op alle eisen en wensen)
• Modal split
• Parkeerbalans en onderbouwing van eventueel doorgevoerde
correcties
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Leeswijzer bij de eisen en wensen aan de hand van een voorbeeld

In de titel staat of het gaat
om eisen of wensen in het
plangebied, of
randvoorwaarden in het
invloedsgebied

Sommige eisen, wensen of
randvoorwaarden zijn over
meerdere pagina’s
verspreid

Deze kolom nummert de eisen,
wensen en randvoorwaarden.
De nummering bestaat uit drie
onderdelen. De eerste geeft
het thema aan (bijv. de S van
Stappen of de T van Trappen).
Het tweede geeft aan of het
een eis (E), wens (W) of
randvoorwaarde (R) is. Het
derde geeft het nummer aan.

Deze kolom geeft de
eisen, wensen of
randvoorwaarden weer

Het zwarte kader geeft
aan om welk onderdeel
van STOMP de eisen,
wensen of
randvoorwaarden gaan

Indien de eis, wens of
randvoorwaarde al ergens
is vastgelegd, geeft deze
kolom de bron aan

Deze kolom geeft waar
nodig een nadere
toelichting op wat er met
de eis, wens of
randvoorwaarde bedoeld
wordt
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Algemeen – eisen aan plangebied

AE1

Eis

Toelichting

Bron / status

De Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad (WIORZ) is

De WIORZ kan op punten

WIORZ / vastgesteld

van toepassing op de inrichting van het openbaar gebied.

tegenstrijdig zijn met het
industriële karakter van het
gebied. Indien afwijking op de
WIORZ wenselijk is, zullen
gemeente en ontwikkelaar dit

AE2

Het mobiliteitsconcept wordt gemonitord.

afstemmen.
In de monitoring is o.a. aandacht
voor de werking en effecten van
het concept, o.a. in relatie tot de

AE3

Het profielenboek Wormerveer Noorddijk / Noordeinde /

parkeerdruk.
De Noorddijk is onderdeel van de

Profielenboek Wormerveer

Zaanweg / Dubbele Buurt / zuideinde is uitgangspunt bij de

historische linten.

Noorddijk / Noordeinde /

herinrichting van de Noorddijk

Zaanweg / Dubbele Buurt /
zuideinde (dd. 10 maart 2020)
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Lopen – eisen aan plangebied

SE1

Eis

Toelichting

Bron / status

Ruim baan voor de voetganger: fijnmazig, comfortabel, (sociaal

Conform WIORZ betekent dit onder meer:

WIORZ / vastgesteld

en verkeers)veilig, aantrekkelijk, toegankelijk, obstakelvrij en

breedte doorgaand trottoir 1,80 m;

logisch loopnetwerk.

minimale vrije ruimte trottoir 1,50 m; bij
objecten (zoals lichtmast) minimaal 1,20 m.
Daar waar dit niet mogelijk is –
bijvoorbeeld bij de Oude Vlijt en de
Noorddijk – gaan partijen hierover met

SE2

Voetganger en fietser zijn maatgevend voor het ontwerp van de

elkaar in gesprek.
Vanuit de filosofie: ruim baan voor fietser

openbare ruimte en infrastructuur.

en voetganger: een fijnmazig, comfortabel

Koersnota voor het
Zaans Mobiliteitsplan /
vastgesteld
Zaans Mobiliteitsplan /
nog niet vastgesteld

netwerk en focus op dwarsverbindingen.
De "binnenlus” is hierin een aandachtspunt,

SE3

Er is/zijn in voldoende mate hoogwaardige loopverbinding(en)

deze heeft geen apart profiel voor de fiets.
Een goede first en last mile zijn essentieel

Zaans Mobiliteitsplan /

naar de bushalte (indien die wordt gerealiseerd).

voor het gebruik van OV en om het OV te

nog niet vastgesteld

laten dienen als ruggengraat van het
mobiliteitssysteem. En goed gebruik van
OV vergroot de verkeersluwheid in
Meneba.
SE4

Beleidskader Mobiliteit
VRA / vastgesteld

Binnen het Meneba-terrein vormt het gebied ten westen van de

MAAK.Noord
Masterplan Meneba

Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis het kloppende hart waar de

Wormerveer /

voetganger vrijelijk doorheen kan bewegen.

vastgesteld
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Lopen – wensen aan plangebied

SW1

SW2

Wens

Toelichting

De voetganger beschikt bij voorkeur en indien inpasbaar over

Vanuit de filosofie ruim baan voor fietser en

exclusieve voetgangersruimte, bijv. in de vorm van een netwerk

voetganger: een fijnmazig, comfortabel

van voetpaden.
Er is voldoende verlichting op en rondom voetpaden.

netwerk en focus op dwarsverbindingen.
Verlichting vergroot het gevoel van
(sociale) veiligheid en daarmee het gebruik

SW3

Er is/zijn in voldoende mate hoogwaardige loopverbinding

van het voetpad.
Onder mobiliteitshub worden zowel

naar een eventuele mobiliteitshub.

parkeervoorzieningen verstaan, als
eventuele hubs voor deelmobiliteit. Een
goede loopverbinding vergroot de
acceptatie van het niet direct bij de woning
kunnen parkeren en vergroot de
aantrekkelijkheid van deelmobiliteit.

SW4

Er is voldoende ruimte voor bijzonder model fietsen (met
kratten, mandjes, kinderzitjes e.d.).

Bron / status
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Lopen – randvoorwaarden in
invloedsgebied

SR1

Randvoorwaarde

Toelichting

Bron / status

Voetgangers kunnen op logische plekken barrières rondom

In oost-westrichting over de Zaan richting

MAAK.Noord

Meneba op een veilige en toegankelijke manier kruisen. In

Wormer volstaat de huidige Prins

noord-zuidrichting is daarvoor primair een kwaliteitsimpuls van

Clausbrug. De beleefde veiligheid in de

de route Noorddijk-Noordeinde-Zaanweg langs de Zaan nodig

looproute daarnaartoe is mogelijk een

(waarbij Noorddijk ligt bij hoogheemraadschap Hollands

aandachtspunt.

Noorderkwartier). Een oversteek over Ned Benedictweg bij
Witte Bijlweg, waaraan wordt gewerkt, vermindert de
SR2

barrièrewerking verder.
Het voetgangersnetwerk in de omgeving van Meneba is
aangetakt op het fijnmazig voetgangersnetwerk binnen
Meneba.
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Fietsen – eisen aan plangebied (1/2)

Eis
TE1

Toelichting

Bron / status

Ruim baan voor de fiets: fijnmazig, comfortabel, (sociaal en

Koersnota voor het Zaans

verkeers)veilig, aantrekkelijke fietsnetwerk. Daarbij

Mobiliteitsplan /

aandacht voor de gevolgen van groeiende verscheidenheid

vastgesteld

aan type fiets in relatie tot breedte fietspaden.

Zaans Mobiliteitsplan /
nog niet vastgesteld

TE2

Voetganger en fietser zijn maatgevend voor het ontwerp

Vanuit de filosofie ruim baan voor fietser en

van de openbare ruimte en infrastructuur.

voetganger: een fijnmazig, comfortabel netwerk
en focus op dwarsverbindingen.
De "binnenlus” is hierin een aandachtspunt,

TE3

Er zijn conform parkeernota Zaanstad kwalitatief en

deze heeft geen apart profiel voor de fiets.
Het Bouwbesluit stelt voor woningen een

Masterplan Meneba

kwantitatief voldoende fietsparkeervoorzieningen (#

individuele fietsenberging verplicht, maar biedt

Wormerveer / vastgesteld

plekken én m2), ook voor “afwijkend formaat” fietsen.

ruimte voor gelijkwaardige oplossingen, zoals

Inpandig fietsparkeren voor bewoners. Voor bezoekers
uitpandig fietsparkeren op strategische plekken. Dit met
het oog op zowel modal shift als groeiende
verscheidenheid fiets cf. parkeernota Zaanstad

een gemeenschappelijke fietsenstalling in
combinatie met een inpandige berging. Indien
de ontwikkelaar ervoor kiest om bij woningen
een gemeenschappelijke fietsenstalling te
realiseren, zal onderbouwd moeten worden
voor hoeveel fietsen deze stalling gerealiseerd
wordt. Hiervoor kan naast de
fietsparkeerkencijfers van CROW ook de
bruikbare verfijning van bijvoorbeeld de
gemeenten Amsterdam en – met name – Den
Haag als basis worden gebruikt.
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Fietsen – eisen aan plangebied (2/2)
Eis

Toelichting

TE4

De fietsparkeervoorzieningen op het Meneba-terrein zijn direct

TE5

aangetakt op het fietsnetwerk.
Het fietsnetwerk in Meneba is aangetakt op het lokale en

Een goede aantakking op het lokale en

regionale fietsnetwerk, in het bijzonder op de Noorddijk. De

regionale fietsnetwerk is een

fietsroute door het plangebied, de noord-zuidfietsroute West-

randvoorwaarde voor fietsgebruik door

Knollendam-Wormerveer, moet aantrekkelijk doorlopen en

bewoners en bezoekers.

tegelijkertijd voldoen aan de Zaanse richtlijnen voor de
inrichting van een historisch lint.

Bron / status

Aantrekkelijk doorlopen van de route
enerzijds (breed) en de inrichting van een
historisch lint cf. Zaanse richtlijnen (smal /
intiem) kunnen met elkaar op gespannen

voet staan. Daar waar dat het geval is,
treden ontwikkelaar en gemeente met
TE6

Bij de aanleg van een openbaar toegankelijk terrein wordt
voldoende ruimte gereserveerd voor het plaatsen van
oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s, scooters en fietsen.

elkaar in overleg.
Met terrein wordt bedoeld: parkeerterrein.

Anterieure overeenkomst
/ vastgesteld
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Fietsen – wensen aan plangebied

TW1

Wens

Toelichting

Bron / status

De fietspaden / fietsstraten in Meneba op de Noorddijk zijn

Niet overal is de Noorddijk breed genoeg

Profielenboek

minimaal 5m breed, om in de toekomst nieuwe vormen van

om een fietspad / fietsstraat van 5 meter

mobiliteit en vernieuwende vormen van vraagafhankelijk

breed te accommoderen. Daar waar dit

vervoer te kunnen accommoderen.

niet mogelijk is, treden partijen met elkaar
in overleg.
De Noorddijk valt formeel buiten het
plangebied en de verantwoordelijkheid van

de ontwikkelaar. Wel is sprake van
afstemming van ideeën vanuit de totale
ontwikkeling (tussen ontwikkelaar en
TW2

Overkwaliteit in fietsparkeren is gewenst met het oog op de

gemeente).
Overkwaliteit gaat onder andere om ruime

beoogde modal shift.

aantallen, aantrekkelijke vormgeving,
toplocaties en ruime aantallen laadpunten
voor e-bikes.
Afslagen op de autoparkeernorm ten
gevolge van overkwaliteit fiets en
aanwezigheid van MaaS zijn toegestaan
mits zij vallen binnen de ruimte die het
parkeerbeleid daarvoor biedt en en
voldoende onderbouwd / aannemelijk
gemaakt zijn. Ter inspiratie kan hierbij
gekeken worden naar de manier waarop
gemeenten Rotterdam en Eindhoven
hiermee omgaan.
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Fietsen – randvoorwaarden in
invloedsgebied (1/2)
Randvoorwaarde
TR1

Toelichting

Er is een hoogwaardige fietsverbinding van Meneba via de

Zaans Mobiliteitsplan /

Noorddijk / Noordeinde naar het NS-station Wormerveer. Dit

nog niet vastgesteld

betekent concreet: ruim bemeten fietsroute op de hele route,

MAAK.Noord

rekening houdend met de Zaanse richtlijnen voor de inrichting
van een historisch lint; een knip voor autoverkeer t.h.v.

Profielenboek

Evertsenstraat; en een beter verblijfs-, fiets- en
voetgangersklimaat op de Zaanweg (Zaanbocht).
TR2

Bron / status

Bij het NS-station Wormerveer worden voldoende
fietsparkeervoorzieningen geboden.

ZMP gebiedsuitwerking
Hiervoor is afstemming met ProRail nodig.
Overigens is de ambitie voor station
Wormerveer om ook mobiliteitshubs en

TR3

Meneba is goed aangesloten op hoogwaardige regionale

deelauto’s toe te voegen.
De barrierewerking van de Ned

Zaans Mobiliteitsplan /

fietsroutes.

Benedictweg vormt hierbij een belangrijk

nog niet vastgesteld

aandachtspunt.

MAAK.Noord
Beleidskader Mobiliteit
VRA / vastgesteld
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Fietsen – randvoorwaarden in
invloedsgebied (2/2)

TR4

Randvoorwaarde

Toelichting

Bron / status

Fietsers kunnen op meerdere plekken barrières rondom

In oost-westrichting over de Zaan richting

MAAK.Noord

Meneba op een veilige en toegankelijke manier kruisen. In

Wormer volstaat de huidige Prins

noord-zuidrichting is daarvoor primair een kwaliteitsimpuls van

Clausbrug.

de route Noorddijk-Noordeinde-Zaanweg langs de Zaan nodig
(waarbij Noorddijk ligt bij hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier). Een oversteek over Ned Benedictweg bij
Witte Bijlweg, waaraan wordt gewerkt, vermindert de
barrièrewerking verder.

TR5

Bij een eventuele bushalte op of bij Meneba worden ook

Dit verbetert de exploitatie van de OV-

fietsenstallingen gerealiseerd (niet zozeer voor Meneba, maar

verbinding en de bereikbaarheid van de

wel voor Brokking en bedrijven op bedrijventerrein).

gebieden.

ZMP Gebiedsuitwerking
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OV – eisen aan plangebied

OE1

Eis

Toelichting

Er wordt rekening gehouden met de inpassing van een OV-

Tijdens de ontwikkeling van dit MPvE is

halte binnen het Meneba-terrein en loop- en fietsroutes

bekend geworden dat de aanbesteding

daarnaartoe.

van de nieuwe OV-concessie is vertraagd.

Bron / status

Mogelijk biedt dat ruimte om Meneba mee
te geven als uitgangspunt in de nieuwe
concessie.
De exacte halteligging is nu nog onbekend.

Houd rekening met inpassing van een
halte incl. ca 10 fietsenstallingsplekken in
het plangebied op de Noorddijk. Zorg
daarnaast voor goede looproutes richting
Witte Bijlweg en richting opgang van Prins
Clausbrug. Dit laatste zijn de denkbare
OE2

Er zijn goede loop- en fietsroutes vanuit Meneba richting de

plekken voor halte op Ned Benedictweg.
Een goede first en last mile zijn essentieel

Zaans Mobiliteitsplan /

bestaande bushaltes in de omgeving en het treinstation

voor het gebruik van OV. En goed gebruik

nog niet vastgesteld

Wormerveer.

van OV vergroot de verkeersluwheid in
Meneba.

MAAK.Noord
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OV – wensen aan plangebied

OW1

Wens

Toelichting

De hoofdroute over de Noorddijk op het terrein wordt

Niet overal is de Noorddijk breed genoeg

minimaal 5m breed (rijbaanbreedte) en zo voldoende

om een route van 5 meter breed te

gedimensioneerd voor nieuwe openbaar vervoer concepten.

accommoderen. Daar waar dit niet

Bron / status

mogelijk is, treden partijen met elkaar in
overleg.
De Noorddijk valt formeel buiten
plangebied en de verantwoordelijkheid van

de ontwikkelaar. Wel is sprake van
afstemming van ideeën vanuit de totale
ontwikkeling (tussen ontwikkelaar en
gemeente).
Het profielenboek is uitgangspunt.
Uitgangspunt is dat de Noorddijk breed
genoeg is om ’s winters te kunnen
OW2

Het gebruik van de Zaan als onderdeel van een

strooien.
Door de ligging van Meneba, kan vervoer

Anterieure overeenkomst

vervoersconcept wordt actief onderzocht.

over het water een goede aanvulling zijn.

/ vastgesteld
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OV – randvoorwaarden in
invloedsgebied

OR1

OR2

Randvoorwaarde

Toelichting

Er wordt bekeken of het Meneba-terrein als experimenteel

Dit hangt samen met de nieuwe OV-

gebied kan worden aangewezen voor vernieuwende OV-

concessie. Een experiment is met name

concepten.

wenselijk als er geen bushalte in de wijk

De hoofdroute over de Noorddijk buiten Meneba wordt

gerealiseerd wordt.
Niet overal is de Noorddijk breed genoeg

minimaal 5m breed (rijbaanbreedte) en zo voldoende

om een route van 5 meter breed te

gedimensioneerd voor nieuwe openbaar vervoer concepten

accommoderen. Daar waar dit niet

mogelijk is, treden partijen met elkaar in
overleg.
Uitgangspunt is dat de Noorddijk breed
genoeg is om ’s winters te kunnen
strooien.
OR3

Er zijn goede loop- en fietsroutes vanuit Meneba richting de
bestaande bushaltes en het treinstation Wormerveer

Bron / status
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MaaS – eisen aan plangebied

ME1

Eis

Toelichting

Bron / status

Alle vormen van deelmobiliteit die op het Meneba-terrein

Het kan hierbij gaan om deelauto’s, maar

Green Deal Zero Emissie

worden aangeboden zijn emissieloos

ook om deelfietsen, deelscooters, etc.

Stadslogistiek /
vastgesteld
Zaans Klimaatakkoord /
vastgesteld

ME2

De connectiviteit in het gebied (internet) is 100%

Connectiviteit is essentieel voor het

gebruiken van MaaS-apps, bijvoorbeeld
om een deelfiets of deelauto te
ontgrendelen.
De connectiviteit in betonnen constructies
is een aandachtspunt.
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MaaS – wensen aan plangebied (1/2)

MW1

Wens

Toelichting

Bron / status

Er wordt deelmobiliteit aangeboden in Meneba.

Het kan hierbij gaan om deelauto’s, maar ook om

Masterplan Meneba

deelfietsen, deelscooters, etc. Die deelmobiliteit kan

Wormerveer /

onderdeel uitmaken van een breder netwerk van

vastgesteld

deelmobiliteit, of via een specifieke Meneba-app
ontsloten worden. De haalbaarheid hiervan zal in grote
mate afhangen van vindbaarheid van exploitant.
Gezien ligging en omvang van gebied is dit wellicht
lastig. Wellicht kan de haalbaarheid vergroot worden

door een combinatie te maken met station
Wormerveer.
MW2

Het is wenselijk verschillende vormen van
deelmobiliteit aan te bieden (naast deelauto’s, bijv.

MW3

deelbakfietsen, deel-e-bikes en gewone deelfietsen).
Er is een communitymanager (of vergelijkbaar)

De communitymanager (of bijvoorbeeld conciërge)

aanwezig in Meneba.

stuurt op kwaliteit en gebruik van het MaaS-concept.
De haalbaarheid hiervan zal in grote mate afhangen
van vindbaarheid van exploitant. Gezien ligging en
omvang van gebied is dit wellicht lastig.
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MaaS – wensen aan plangebied (2/2)

MW4

Wens

Toelichting

Bron / status

Er wordt rekening gehouden dat 5% van het aantal

Afslagen op de parkeernorm ten gevolge van

Anterieure

bewoners een deelauto gebruikt. Dat betekent dat een

overkwaliteit fiets en aanwezigheid van MaaS zijn

overeenkomst

reductie kan worden toegepast van 4% op het aantal

toegestaan mits zij vallen binnen de ruimte die het

parkeerplaatsen. Exploitant zal bij de uitwerking van de

parkeerbeleid daarvoor biedt en voldoende

plannen onderzoeken of door het implementeren van

onderbouwd / aannemelijk gemaakt zijn. Ter inspiratie

mobiliteitsmaatregelen of invoeren van

kan hierbij gekeken worden naar de manier waarop

mobiliteitsconcepten, de behoefte aan het aantal

gemeenten Rotterdam en Eindhoven hiermee omgaan.

parkeerplaatsen kan worden gereduceerd. Exploitant

zal daarvoor een onderbouwing ter goedkeuring
voorleggen aan de Gemeente. Nadat goedkeuring
door de Gemeente heeft plaatsgevonden, kan worden
afgeweken van de op dat moment vigerende
parkeernorm.
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Auto – eisen aan plangebied (1/3)
Eis
PE1

Toelichting

Bron / status

Ontsluiting van het Meneba-terrein die zorgt voor een efficiënte

Masterplan Meneba

verkeersdoorstroming, het maximaliseren van de

Wormerveer / vastgesteld

verkeersveiligheid en in een vanzelfsprekende aanrijroute en
PE2

ontsluiting van het gebied als geheel voorziet.
Meneba is een langzaam-verkeersgebied.

Om het fietsgebruik te stimuleren worden

Masterplan Meneba

de wegen binnen het Meneba terrein

Wormerveer / vastgesteld

geschikt gemaakt voor fietsverkeer door

het gebied als langzaam verkeersgebied te
benoemen.
PE3

Er is geen intensief autoverkeer op de Noorddijk.

ZMP Uitwerking Noord

PE4

Doorgaand autoverkeer wordt in het Meneba-gebied niet

PE5

gefaciliteerd.
Binnen het Meneba-terrein vormt het gebied ten westen van de

Masterplan Meneba

Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis het kloppende hart waar de

Wormerveer / vastgesteld

voetganger vrijelijk doorheen kan bewegen. De auto is hier
PE6

hooguit te gast.
De connectiviteit (internet) op het Meneba-terrein is 100%,

Steeds meer auto’s vereisen internet voor

zowel in gebouwde parkeervoorzieningen als op maaiveld

ontgrendeling en functioneren.
De connectiviteit in betonnen constructies
is een aandachtspunt.
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Auto – eisen aan plangebied (2/3)

PE7

Eis

Toelichting

Bron / status

Er wordt voldaan het vigerende parkeerbeleid

Er wordt uitgegaan van de classificatie van ‘Sterk stedelijk

Anterieure overeenkomst

(incl. alle bijbehorende correctiemogelijkheden)

B’.

/ vastgesteld

Mogelijk wordt er een OV-halte opgenomen in Meneba.

De bediening daarvan is echter dusdanig, dat dit geen
ruimte biedt voor een afslag op de parkeernorm.
Afslagen op de parkeernorm ten gevolge van
overkwaliteit fiets en aanwezigheid van MaaS zijn
toegestaan mits zij vallen binnen de ruimte die het
parkeerbeleid daarvoor biedt en voldoende onderbouwd
/ aannemelijk gemaakt zijn. Ter inspiratie kan hierbij
gekeken worden naar de manier waarop gemeenten

Rotterdam en Eindhoven hiermee omgaan.
PE8

De parkeerbehoefte wordt volledig opgelost

Anterieure overeenkomst

binnen het exploitatiegebied
Er zijn vrij toegankelijke

/ vastgesteld

PE9

gehandicaptenparkeerplekken voor bezoekers
nabij publieksaantrekkende voorzieningen (op
basis van gemeentebeleid toegankelijkheid).
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Auto – eisen aan plangebied (3/3)

PE10

Eis

Toelichting

Bron / status

Bij de aanleg van een openbaar toegankelijk terrein wordt

Met terrein wordt bedoeld: parkeerterrein.

Anterieure overeenkomst

voldoende ruimte gereserveerd voor het plaatsen van
oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s, scooters en

Ter illustratie: doorgaans is 10% voldoende.

/ vastgesteld
Bouwbesluit, Afdeling 5.4

fietsen.

Laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen,
nieuwbouw en bestaande

PE11

De inpandige autoparkeervoorzieningen zijn voorbereid op

Zie boven

elektrisch opladen.

bouw, artikel 15 en 16
Bouwbesluit, Afdeling 5.4
Laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen,
nieuwbouw en bestaande
bouw, artikel 15 en 16

PE12

Parkeerplaatsen die gebruikt worden door bezoekers zijn

Bewonersplaatsen mogen vaak smaller zijn

minimaal 2,5 meter breed.

(min 2,30m) dan bezoekersplekken (min
2,50m). Maar als sprake is van
dubbelgebruik moeten alle vakken
minimaal 2,50m zijn.

PE13

Bewoners die kunnen beschikken over een stallingsplaats,
komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning bij
invoering van betaald parkeren. De ontwikkelaar dient de
(toekomstige) eigenaren/bewoners van de

woningen/voorzieningen in Meneba hierover te informeren.
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Auto – wensen aan plangebied (1/2)

PW1

Wens

Toelichting

Bron / status

Dubbelgebruik bewoners- en bezoekersparkeren wordt

Er kan een reductie van het aantal

Anterieure overeenkomst

gestimuleerd

parkeerplaatsen worden toegepast, onder

/ vastgesteld

voorwaarde dat alle parkeerplaatsen die
zijn bedoeld voor de bewoners te allen
tijde openbaar toegankelijk zijn voor
bezoekers. Deze voorwaarde zal Exploitant
middels een kettingbeding doorleggen aan
alle toekomstige eigenaren.
Indien en voor zover (extra)
parkeerplaatsen voor bezoekers worden
gerealiseerd, zodat voldaan wordt aan het
aantal benodigde parkeerplaatsen ten
behoeve van bewoners en bezoekers
gezamenlijk, behoeven de parkeerplaatsen
voor de bewoners niet (ook) openbaar
toegankelijk te zijn voor bezoekers.
Exploitant dient dit middels een
PW2

Binnen het Meneba-terrein is er een zo groot mogelijk
aaneengesloten leefgebied zonder straatparkeren

parkeerberekening aan te tonen.
Bij sociale woningbouw en BKZ is het vaak
financieel niet mogelijk om de
parkeerplaatsen in een gebouwde
parkeervoorziening te realiseren of dat
bewoners geen parkeerplaats in de
gebouwde parkeervoorziening huren.

Masterplan Meneba
Wormerveer / vastgesteld
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Auto – wensen aan plangebied (2/2)

PW3

PW4

Wens

Toelichting

Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk aan de randen

Zo wordt het autoverkeer in Meneba

van het gebied / bij de uitvalswegen gesitueerd, zonder daarbij

verminderd. Dit komt ten goede aan de

de verkoopbaarheid van de woningen in het duurdere

kwaliteit van het leefgebied.

koopsegment negatief te beïnvloeden
Parkeervoorzieningen zijn zoveel als mogelijk geconcentreerd

Zo wordt het autoverkeer in Meneba
verminderd. Dit komt ten goede aan de
kwaliteit van het leefgebied.

PW5

De locatie van parkeervoorzieningen is dusdanig dat mensen
aangemoedigd worden gebruik te maken van andere vormen
van (deel)mobiliteit, zonder daarbij de verkoopbaarheid van de
woningen in het duurdere koopsegment negatief te

PW6

beïnvloeden
Huishoudens met meer dan één auto parkeren de tweede auto

PW7

op afstand
Er is ruimte voor het afschalen van het aantal parkeerplaatsen
waar nodig (flexibiliteit / adaptiviteit), bijvoorbeeld via het
verwijderen van (tijdelijke) parkeervoorzieningen of via het
anders bestemmen van een voormalige parkeervoorziening

‘Op afstand’ kan zowel binnen als buiten
het plangebied zijn.

Bron / status
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Auto – randvoorwaarden in
invloedsgebied

PR1

Randvoorwaarde

Toelichting

Bron / status

Cf. de voorwaarden van de MRA-e worden er laadpalen in de

Zaanstad zit in MRA-e concessie tot 2023

Concessie MRA-e

openbare ruimte geplaatst.

Gemeente gaat in overleg met MRA-e
indien aanvullende palen wenselijk zijn in
de openbare ruimte.
Er wordt rekening mee gehouden dat in
2030 een aanzienlijk deel van de
parkeerplekken in de openbare ruimte is
voorzien van laadinfrastructuur. De mate
en vorm waarin hangt af van de
ontwikkeling van de techniek. Daarbij ook
rekening houdend met aanwezige en
nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

PR2

Bij parkeerproblemen in de omgeving kan in Meneba betaald

PR3

parkeren worden ingevoerd.
Bewoners van Meneba die kunnen beschikken over een

stallingsplaats, komen niet in aanmerking voor een
PR4

parkeervergunning bij invoering van betaald parkeren.
Bij invoering van betaald parkeren is de bezoekersregeling voor
bezoekers van Meneba alleen geldig op het Meneba-terrein.
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Logistiek – eisen aan plangebied
Eis
LE1

LE2

Toelichting

Bron / status

Vrachtverkeer ten behoeve van het commerciële programma

Masterplan Meneba

wordt zoveel mogelijk gescheiden van de klanten, bezoekers en

Wormerveer / vastgesteld

bewoners
(Bouw)logistiek over water wordt gestimuleerd

Aanleg tot 150m voor de brug is niet

Green Deal Zero Emissie

toegestaan.

Stadslogistiek /
vastgesteld

Zaans Klimaatakkoord /
vastgesteld
Provincie Noord-Holland:
modal shift naar vervoer
over water
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Logistiek – wensen aan plangebied
Wens
LW1

Logistieke stromen met gemotoriseerde voertuigen kruisen

LW2

voetgangers- en fietsstromen zo min mogelijk
Logistieke op- en overslag wordt zoveel mogelijk gebundeld op

LW3

logische routes
Er worden e-commerce-afleverpunten of kluizen voor de

LW4

bewoners aangeboden
Bouwlogistiek is zoveel mogelijk zero emissie

Toelichting

Bron / status

Doel is om onnodige logistieke stromen in

het gebied te verminderen
Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek /

vastgesteld
Zaans Klimaatakkoord /
vastgesteld
Provincie Noord-Holland:
modal shift naar vervoer
over water

LW5

Voor het goederenvervoer van en naar bedrijven en woningen
Meneba wordt zo veel mogelijk (afgedwongen of gestimuleerd)
gebruik gemaakt van schone vervoersvormen en wordt ingezet
op efficiënte logistieke oplossingen, die zo min mogelijk druk op
(het wegennet in) de omgeving leggen.
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Logistiek – randvoorwaarden in invloedsgebied

LR1

Randvoorwaarde

Toelichting

Gemeentelijke logistiek het gebied in en uit gaat gefaseerd naar

Dit betreft onder andere de

zero emissie

afvalinzameling en groenbeheer.

Bron / status

Bijlage 1
Parkeerberekeningen
Berekeningen behorend bij hoofdstuk 5 (ruimtelijk-economisch
programma Meneba)
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Autoparkeerbehoefte
Uit nevenstaande tabellen is op te maken dat er voor Meneba in het huidige beleid in totaal 871,6 parkeerplaatsen nodig zijn: 677,4 voor de woningen
en 194,2 ten behoeve van de voorzieningen. In het doorgerekende alternatieve voorbeeld zijn in totaal 902,3 parkeerplaatsen nodig: 693,4 voor de
woningen en 208,9 ten behoeve van de voorzieningen.

Voorbeeld alternatief

Huidig

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
totaal p-behoefte woningen
totaal p-behoefte woningen

bedrijfsverzamelgebouw
horeca
hotel
supermarkt
totaal p-behoefte voorzieningen

totaal p-plaatsen Meneba

aantal
112
108
64
20
130
188

per
woning
woning
woning
woning
woning
woning

p-norm
1.3
1.5
0.9
1.3
0.9
0.9

aantal
5700
500
150
1200

eenheid
m2
m2
kamers
m2

norm
1.1
4
4.55
3.6

waarvan p-behoefte p-behoefte
bezoek bewoners bezoekers
0.3
112
33.6
0.3
129.6
32.4
0.3
38.4
19.2
0.3
20
6.0
0.3
78
39.0
0.3
112.8
56.4
490.8
186.6
677.4

norm per
100
100
10
100

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
totaal p-behoefte woningen
totaal p-behoefte woningen

p-behoefte
62.7
20.0
68.3
43.2
194.2

bedrijfsverzamelgebouw
horeca
hotel
supermarkt
totaal p-behoefte voorzieningen

p-behoefte
871.6

totaal p-plaatsen Meneba

aantal
112
108
64
20
130
188

per
woning
woning
woning
woning
woning
woning

p-norm
1.4
1.5
1.1
0.9
0.9
0.9

aantal
5700
500
150
1200

eenheid
m2
m2
kamers
m2

norm
1.3
5
4.2
3.9

waarvan p-behoefte p-behoefte
bezoek bewoners bezoekers
0.3
123.2
33.6
0.3
129.6
32.4
0.3
51.2
19.2
0.3
12
6
0.3
78
39
0.3
112.8
56.4
506.8
186.6
693.4

norm per
100
100
10
100

p-behoefte
74.1
25
63
46.8
208.9
p-behoefte
902.3
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Autoparkeerbalans woningen
Bij openbaar toegankelijke parkeerplaatsen kunnen bewoners en bezoekers gebruik maken van dezelfde plekken. Want bewoners zijn niet altijd thuis en
bezoek komt ook niet de gehele dag langs. Hierdoor zijn er minder autoparkeerplekken voor woningen nodig dan op de vorige pagina is bepaald. Op
basis van de aanwezigheidspercentages zoals opgenomen in het gemeentelijk beleid, is te bepalen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Hierbij moet
rekening worden gehouden met het feit dat in het huidige parkeerbeleid geen aparte aanwezigheidspercentages opgenomen zijn voor (1) bezoekers en
(2) de nacht. Het aanwezigheidspercentage voor woningen staat in de avond op 100%.

Bij het huidige beleid is het niet mogelijk minder parkeerplaatsen te realiseren door gebruik te maken van de kansen die dubbelgebruik van
parkeerplaatsen bij woningen kan bieden. In de CROW-richtlijnen zien we echter dat dubbelgebruik van parkeerplaatsen bij woningen wel mogelijk is.
Daarom gaan we daar in de alternatieve berekening van uit. Dan zijn door het gezamenlijk gebruiken van de parkeerplaatsen door bewoners en
bezoekers van de woningen, voor de woningen 605,4 parkeerplaatsen nodig in plaats van 693,4. NB: het gebruik van deelauto’s of bijvoorbeeld
overkwaliteit fietsen kan leiden tot een verdere afname van het aantal benodige parkeerplaatsen. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met
het opnemen van een deelautoparkeerplek of meer fietsparkeerplekken. De potentie van deelauto’s en overkwaliteit fietsen is nu nog niet opgenomen in
deze berekening.

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
bezoek woningen
totaal p-behoefte

pbehoefte
112.0
129.6
38.4
20.0
78.0
112.8
186.6
677.4

Werkdag
och
56.0
64.8
19.2
10.0
39.0
56.4
93.3
338.7

Werkdag Werkdag
mi
av
67.2
112.0
77.8
129.6
23.0
38.4
12.0
20.0
46.8
78.0
67.7
112.8
112.0
186.6
406.4
677.4

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
bezoek woningen
totaal p-behoefte

pbehoefte
123.2
129.6
51.2
12
78
112.8
186.6
693.4

Werkdag
och
61.6
64.8
25.6
6.0
39.0
56.4
18.7
272.1

Werkdag Werkdag
mi
av
61.6
110.9
64.8
116.6
25.6
46.1
6.0
10.8
39.0
70.2
56.4
101.5
37.3
149.3
290.7
605.4

Huidig

Voorbeeld
alternatief

Nacht

za mi
67.2
77.8
23.0
12.0
46.8
67.7
112.0
406.4

za av
67.2
77.8
23.0
12.0
46.8
67.7
112.0
406.4

zo mi
78.4
90.7
26.9
14.0
54.6
79.0
130.6
474.2

Nacht
123.2
129.6
51.2
12.0
78.0
112.8
0.0
506.8

za mi
73.9
77.8
30.7
7.2
46.8
67.7
112.0
416.0

za av
98.6
103.7
41.0
9.6
62.4
90.2
186.6
592.0

zo mi
86.2
90.7
35.8
8.4
54.6
79.0
130.6
485.4
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Autoparkeerbalans woningen + voorzieningen
Ook voor voorzieningen geldt dat niet altijd de
gehele parkeerbehoefte nodig is. Zo zijn
werknemers vooral overdag doordeweeks
aanwezig. Ook hiervoor is op basis van de
aanwezigheids-percentages de parkeervraag
berekend. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de volgende punten:
• Uitgangspunt bij nevenstaande berekening is
dat alle aan te leggen parkeerplaatsen voor
iedereen openbaar toegankelijk zijn.
• Het hotel vormt hierop een uitzondering. In
het Masterplan Meneba staat dat het hotel
zelfvoorzienend is op het gebied van parkeren.
Voor de supermarkt is in het Masterplan ook
opgenomen dat deze zelfvoorzienend is, maar
zijn er mogelijkheden tot dubbelgebruik. Dit is
in lijn met het Masterplan, dat stelt dat
“eventueel
dubbelgebruik
van
deze
parkeervoorzieningen dient nader overwogen
te worden.“
Door het gezamelijk kunnen gebruiken van de
parkeerplaatsen zijn er in het huidige beleid 775,4
parkeerplaatsen nodig in Meneba, in plaats van
de eerder genoemde 871,6 plekken. In de
alternatieve berekening gaat het om resp. 713,3
plekken (met dubbelgebruik) en 902,3 plekken
(zonder dubbelgebruik)

Huidig

pbehoefte
112.0
129.6
38.4
20.0
78.0
112.8
186.6
677.4

Werkdag
och
56.0
64.8
19.2
10.0
39.0
56.4
93.3
338.7

Werkdag Werkdag
mi
av
67.2
112.0
77.8
129.6
23.0
38.4
12.0
20.0
46.8
78.0
67.7
112.8
112.0
186.6
406.4
677.4

pbehoefte
bedrijfsverzamelgebouw
62.7
horeca
20
hotel
68.25
supermarkt
43.2
totaal p-behoefte
194.2

Werkdag
och
62.7
6.0
68.3
13.0
149.9

Werkdag Werkdag
mi
av
62.7
3.1
8.0
18.0
68.3
68.3
30.2
8.6
169.2
98.0

pbehoefte

Werkdag
och

Werkdag Werkdag
mi
av

871.6

488.6

pbehoefte
123.2
129.6
51.2
12
78
112.8
186.6
693.4

Werkdag
och
61.6
64.8
25.6
6.0
39.0
56.4
18.7
272.1

Werkdag Werkdag
mi
av
61.6
110.9
64.8
116.6
25.6
46.1
6.0
10.8
39.0
70.2
56.4
101.5
37.3
149.3
290.7
605.4

pbehoefte
bedrijfsverzamelgebouw
74.1
horeca
25
hotel
63
supermarkt
46.8
totaal p-behoefte
208.9

Werkdag
och
74.1
7.5
63.0
14.0
158.6

Werkdag Werkdag
mi
av
74.1
3.7
10.0
22.5
63.0
63.0
28.1
18.7
175.2
107.9

pbehoefte

Werkdag
och

Werkdag Werkdag
mi
av

902.3

430.7

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
bezoek woningen
totaal p-behoefte

totaal p-behoefte
Meneba bij
dubbelgebruik

Voorbeeld
alternatief

koop ggb
koop app duur
koop app goedk
huur app middel
huur app goedk
huur app sociaal
bezoek woningen
totaal p-behoefte

totaal p-behoefte
Meneba bij
dubbelgebruik

575.6

465.9

Nacht

za mi
67.2
77.8
23.0
12.0
46.8
67.7
112.0
406.4

za av
67.2
77.8
23.0
12.0
46.8
67.7
112.0
406.4

zo mi
78.4
90.7
26.9
14.0
54.6
79.0
130.6
474.2

Nacht

za mi

za av

zo mi

3.1
15.0
68.3
43.2
129.6

0.0
20.0
68.3
8.6
96.9

0.0
9.0
68.3
43.2
120.5

za mi

za av

zo mi

536.0

503.3

594.6

Nacht
123.2
129.6
51.2
12.0
78.0
112.8
0.0
506.8

za mi
73.9
77.8
30.7
7.2
46.8
67.7
112.0
416.0

za av
98.6
103.7
41.0
9.6
62.4
90.2
186.6
592.0

zo mi
86.2
90.7
35.8
8.4
54.6
79.0
130.6
485.4

Nacht

za mi

za av

zo mi

0.0
0.0
63.0
0.0
63.0

0.0
18.8
63.0
46.8
128.6

0.0
25.0
63.0
18.7
106.7

0.0
11.3
63.0
46.8
121.1

Nacht

za mi

za av

zo mi

569.8

544.6

698.8

606.4

Nacht

775.4

713.3
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Fietsparkeerbehoefte
Bij het huidig beleid zijn er in Meneba 2461 fietsparkeerplaatsen nodig. In een alternatieve berekening 2066.
Huidig
aantal

m2

norm

Voorbeeld alternatief
per m2

aantal

m2

norm

per m2

p-behoefte

425.6

koop

ggb

112

95

1

25

425.6

518.4

koop

app duur

108

120

0.75

25

388.8

18.0

koop

app goedk

10

45

0.75

25

13.5

25

79.2

koop

app goedk

36

55

0.75

25

59.4

25

46.8

koop

app goedk

18

65

0.75

25

35.1

68.0

huur

app middel

20

85

0.75

25

51

25

120.0

huur

app goedk

40

75

0.75

25

90

1

25

182.0

huur

app goedk

70

65

0.75

25

136.5

1

25

44.0

huur

app goedk

20

55

0.75

25

33

25

68.4

huur

app sociaal

38

45

0.75

25

51.3

25

123.2

huur

app sociaal

56

55

0.75

25

92.4

25

244.4

huur

app sociaal

94

65

0.75

25

183.3

311.0

bezoek woningen

koop

ggb

112

95

1

25

koop

app duur

108

120

1

25

koop

app goedk

koop

app goedk

36

55

1

koop

app goedk

18

65

1

huur

app middel

huur

app goedk

40

75

1

huur

app goedk

70

65

huur

app goedk

20

55

huur

app sociaal

38

45

1

huur

app sociaal

56

55

1

huur

app sociaal

94

65

1

10

20

bezoek woningen

45

85

622

1

1

25

25

0.5

totaal p-behoefte woningen

p-behoefte

2249.0

622

1870.9

unit

norm

per unit

p-behoefte

bedrijfsverzamelgebouw (werk)

5700

m2

1.2

100

68.4

bedrijfsverzamelgebouw (werk)

horeca

500

m2

15

100

75.0

bedrijfsverzamelgebouw (bezoek)

30.0

horeca

500

38.4

hotel
supermarkt

supermarkt
totaal p-behoefte voorzieningen

150
1200

kamers
m2

0.2
3.2

1
100

211.8

aantal

eenheid

norm

5700

m2

totaal p-behoefte voorzieningen
p-behoefte
totaal fietsparkeerbehoefte Meneba

2460.8

311

totaal p-behoefte woningen

aantal

hotel

0.5

per m2

p-behoefte

1.5

100

85.5

6

balie

12

m2

7

100

35

150

kamers

0.2

1

30

1200

m2

2.7

100

32.4
194.9
p-behoefte

totaal fietsparkeerbehoefte Meneba

2065.8
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Aannames achter autoparkeernormen
Huidig

Voorbeeld
alternatief

koop
koop
koop
huur
huur
huur

ggb
app duur
app goedk
app middel
app goedk
app sociaal

Aanname (sterk stedelijk B)
Woning midden
Woning duur
Woning goedkoop
Woning midden
Woning goedkoop
Woning goedkoop

bedrijfsverzamelgebouw
horeca
hotel
supermarkt

Aanname (sterk stedelijk B)
Bedrijfsverzamelgebouw
Cafe / bar / cafetaria
Hotel, gemiddelde van minimale en maximale grens
Supermarkt

koop
koop
koop
huur
huur
huur

Aanname (sterk stedelijk gebied, rest bebouwde kom)
Koop, huis, tussen / hoek
Koop, appartement, duur
Koop, appartement, goedkoop
Huur, appartement, midden / goedkoop
Huur, appartement, midden / goedkoop
Huur, appartement, sociale huur

ggb
app duur
app goedk
app middel
app goedk
app sociaal

bedrijfsverzamelgebouw
horeca
hotel
supermarkt

Aanname (sterk stedelijk gebied, rest bebouwde kom)
Bedrijfsverzamelgebouw
Café / bar / cafetaria
3* Hotel
Fullservice supermarkt

Nevenstaande tabellen geven aan van welke
categorisering is uitgegaan bij het berekenen van
de parkeerbalans. De tabellen op de volgende
pagina
geven
aan
van
welke
aanwezigheidspercentages is uitgegaan.
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Aannames achter aanwezigheidspercentages
Huidig

Voorbeeld
alternatief

Aanwezigheidspercentages
Woningen (bewoners en bezoekers)
Bedrijfsverzamelgebouw (categorie: kantoor)
Horeca (categorie: café)
Hotel (aanname: zelfvoorzienend)
Supermarkt (categorie: supermarkt)

Werkdag
och
0.5
1
0.3
1
0.3

Werkdag Werkdag
mi
av
0.6
1
1
0.05
0.4
0.9
1
1
0.7
0.2

Aanwezigheidspercentages
Woningen bewoners
Woningen bezoekers
Bedrijfsverzamelgebouw (categorie: kantoor / bedrijven)
Horeca (categorie: café, aanwezigheidspercentages uit beleid 2016
Hotel (aanname: zelfvoorzienend)
Supermarkt (categorie: supermarkt, uitgaande van open op zondag)

Werkdag
och
0.5
0.1
1
0.3
1
0.3

Werkdag Werkdag
mi
av
0.5
0.9
0.2
0.8
1
0.05
0.4
0.9
1
1
0.6
0.4

Nacht

za mi
0.6
0.05
0.75
1
1

za av
0.6
0
1
1
0.2

zo mi
0.7
0
0.45
1
1

Nacht
1
0
0
0
1
0

za mi
0.6
0.6
0
0.75
1
1

za av
0.8
1
0
1
1
0.4

zo mi
0.7
0.7
0
0.45
1
1

Robert Boshouwers

Wiandy Balster

+31 6 50 85 46 56

+31 6 20 20 42 93

Robert.boshouwers@rebelgroup.com

Wiandy.balster@rhdhv.com

Hannah Kandel

Marten Bolt

+31 6 28 74 28 00

+31 6 22 32 87 05

Hannah.kandel@rebelgroup.com

Marten.bolt@rhdhv.com

Rotterdam (HQ)

Amsterdam
Düsseldorf

Londen
Antwerpen
Washington DC

Mumbai

Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
Nederland
+31 10 275 59 90

Nairobi
Jakarta

Johannesburg

info@rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Manila

