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gebouw J 

parkeren (half)ondergronds 
 
aantal lagen bebouwing: 4 
 
maximale bouwhoogte: 4,5 laag 

bouwkosten parkeergaragebouwkosten parkeergaragebouwkosten parkeergaragebouwkosten parkeergarage    

• een (half)ondergrondse parkeerplaats kost 
ca. 22.500 euro excl. BTW 

• een parkeerplaats op maaiveld kost  
ca. 2.500 euro excl. BTW 

• op 50 parkeerplaatsen scheelt dit ca. 
1.000.000 euro excl. BTW 

 
exploitatieexploitatieexploitatieexploitatie    parkeergarageparkeergarageparkeergarageparkeergarage    

• de gemeente en Stek moeten nog afspreken 
wie de exploitatie en het beheer van de 
openbare parkeergarages uitvoert 

• omdat er geen geld voor parkeren gevraagd 
kan worden zal de exploitatie en beheer altijd 
een voortdurende kostenpost zijn 

 
dynamische parkeerbalansdynamische parkeerbalansdynamische parkeerbalansdynamische parkeerbalans    

• doordat de parkeerplaatsen meedraaien in de 
dynamische parkeerbalans kunnen de 
parkeerplaatsen niet 1:1 aan bijvoorbeeld de 
huurders worden toegewezen 

• daarnaast zou het vreemd zijn huurders te 
verplichten te betalen voor een parkeerplaats 
terwijl zij op straat gratis kunnen parkeren 

• de parkeerplaatsen onder J moeten dus – 
althans qua functie – openbaar zijn 

 
conclusieconclusieconclusieconclusie    

• ondergronds parkeren zorgt voor een extra 
onrendabele investering van 1.000.000 euro 

• de exploitatie en beheer van de 
ondergrondse parkeergarage zorgt elk jaar 
voor een extra onrendabel bedrag 

• de parkeerplaatsen moeten – om het totale 
aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk te 
beperken – openbaar toegankelijk zijn zodat 
deze dubbelgebruikt kunnen worden 
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voorstel Stekvoorstel Stekvoorstel Stekvoorstel Stek                                                            parkerenparkerenparkerenparkeren    
    
1. geen ondergrondse parkeergarage 

 
2. parkeren op maaiveld onder het gebouw 
 
3. parkeerplaatsen draaien mee in dynamische parkeerbalans 
 
4. voldoende parkeerplaatsen in Oost tbv gebouw ABC + J; geen claim meer op West 

 
    
opbouw gebouw J:opbouw gebouw J:opbouw gebouw J:opbouw gebouw J:    
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parkeerplaatsen vraagparkeerplaatsen vraagparkeerplaatsen vraagparkeerplaatsen vraag    

• conform dynamische parkeerbalans 
benodigde parkeerplaatsen voor gebouw 
ABC:  177 

• conform dynamische parkeerbalans 
benodigde parkeerplaatsen voor gebouw 
ABC+J:  217 

 
parkeerplaatsen aanbod + saldoparkeerplaatsen aanbod + saldoparkeerplaatsen aanbod + saldoparkeerplaatsen aanbod + saldo    

• stap 1: realisatie gebouw ABC 

• stap 2: realisatie gebouw J 

• stap 3: ABC + J opgeleverd 

• na realisatie gebouw J vervallen de tijdelijke 
parkeerplaatsen Abellalaan 

• saldo: 
 

conclusieconclusieconclusieconclusie    

• na realisatie J is saldo -20 

• optie 1: 20 pkp Abellalaan handhaven 

• optie 2: 20 pkp ten noorden van J in 
openbaar gebied toevoegen 

• optie 3: 20 pkp in West (later) toevoegen 

• voorkeur Stek: optie 1 

• parkeren 

• 2 trappenhuizen met lift 

• ontvangstruimte met opslag 

• 14 pg-plaatsen Zorgbalans 

• 8 woningen 
 

begane grondbegane grondbegane grondbegane grond////    
maaiveldmaaiveldmaaiveldmaaiveld    

 

• 14 pg-plaatsen Zorgbalans 

• 8 woningen 
 

• 14 pg-plaatsen Zorgbalans 

• 8 woningen 
 

1111eeee    verdiepingverdiepingverdiepingverdieping    
 

2222eeee    verdiepingverdiepingverdiepingverdieping    
 

3333eeee    verdiepingverdiepingverdiepingverdieping    
 


