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Gemeente Capelle aan den IJssel  

T.a.v. Burgemeester en Wethouders (p.oskam@capelleaandenijssel.nl, 

Postbus 70     m.struijvenberg@capelleaandenijssel.nl) 
2900 AB Capelle aan den IJssel 

 

Betreft: Bezwaarschrift omgevingsvergunning inrit t.b.v. Lomans (Fascinatio) 

Datum:  21 april 2020 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  

1. Inleiding 

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de op 17 maart 2020 verleende vergunning (bijlage 1) voor het 

aanleggen van een inrit bij Lomans aan de Barckalaan, te Fascinatio in Capelle aan den IJssel.  

De vergunning is onzorgvuldig tot stand gekomen en bevat motiveringsgebreken, mede op basis van 

diverse onjuistheden en onzorgvuldigheden. Voor de motivering bij de vergunning zie bijlage 2.  

Voor de goede orde, ook tegen de omgevingsvergunning voor “bouwen, en afwijken van 

bestemmingsplan, kantoorgebouw” d.d. 24 december 2019, is door ons op 27 januari 2020 bezwaar 

aangetekend, onder uw kenmerk   

2. Bezwaargronden tegen de verleende vergunning voor de inrit  

De bezwaargronden, die hieronder nader worden toegelicht, zijn de volgende:  
 

1. Onjuiste conclusies uit de parkeerdrukmeting, de parkeernorm wordt wel overschreden 

2. De parkeermetingen zijn niet gedateerd   

3. De meting in 2019 betreft slechts 4 metingen (2 dagen) 

4. In de omgevingsvergunning wordt geen parkeerzone vermeld 

5. Onjuiste en onvolledige inkadering parkeerzones 

6. Onjuiste motivering inzake op de percelen te realiseren parkeerplaatsen 

7. Ook bij kavel carwash zijn 9 plaatsen verloren gegaan in plaats van 4 

8. Strijdigheid  met het Parkeerbeleid 2015 en de Parkeernormen 2015 

Ad 1.  Onjuiste conclusies uit de parkeerdrukmeting, de parkeernorm wordt wel overschreden 

Het aantal beschikbare plaatsen voor zone 303 in de openbare ruimte is onjuist. Hierdoor zijn de 

conclusies uit de parkeerdrukmeting onjuist. 

Volgens de parkeerdrukmeting van de gemeente Capelle aan den IJssel (bijlage 3) zijn momenteel, na 

de realisatie van de inritten bij de carwash, maar vóór realisatie van kavel Lomans en kavel 4K3, nog 

31 parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast concludeert de gemeente dat er na realisatie van kavel 

Lomans1 en kavel 4K32 nog 27 parkeerplaatsen resteren.  

In werkelijkheid zijn er momenteel echter nog maar 27 parkeerplaatsen beschikbaar3. Dit betekent dat 

er na realisatie van kavel Lomans en kavel 4K3 dus slechts 23, in plaats van 27, openbare 

parkeerplaatsen resteren. 

Indien bij de uitkomsten van de parkeerdrukmetingen in 2019 rekening wordt gehouden met 23 in plaats 

van 27 openbare parkeerplaatsen, stijgt de parkeerdruk van 78% naar 91% en van 85% naar 100% 

(bijlage 4).  

 
1 De gemeente gaat uit van een verlies van maximaal 2 parkeerplaatsen m.b.t. kavel Lomans.  
2 De gemeente gaat uit van een verlies van maximaal 2 parkeerplaatsen m.b.t. kavel 4K3. 
3 Dit aantal openbare parkeerplaatsen is gebaseerd op een hertelling door bewoners op 11 april 2020. 
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In het uitzonderlijke en twijfelachtige geval dat door de inrit van kavel Lomans én door de inrit van kavel 

4K3 slechts één parkeerplek per kavel verloren zou gaan, dan nog is de bezettingsgraad te hoog met 

84% respectievelijk 92% (bijlage 4).   

De parkeernorm van 90% wordt, in tegenstelling tot de analyse door de gemeente Capelle aan den 

IJssel, wel overschreden. De inrit kan derhalve niet worden toegestaan. 

Ad 2.  De parkeermetingen zijn niet gedateerd  

De van de gemeente ontvangen parkeerdrukmetingen zijn niet of niet voldoende gedateerd (bijlage 5). 

Doordat een datum ontbreekt is niet vast te stellen of de parkeerdrukmeting in een representatieve 

periode heeft plaatsgevonden.  

De metingen zijn derhalve onvoldoende onderbouwd om een deugdelijke parkeerdrukmeting op te 

(kunnen) baseren. 

Ad 3. De meting in 2019 betreft slechts 4 metingen (2 dagen) 

 

De parkeerdrukmeting 2019 betreft slechts 4 metingen op 2 dagen (bijlage 3). Dit is onvoldoende om 

een adequate parkeerdrukmeting op te baseren. Gezien het gestelde onder “ad 1” is overigens reeds 

vast komen te staan dat de parkeernormen ruimschoots worden overschreden. 

 

Ad 4. In de omgevingsvergunning wordt geen parkeerzone vermeld 

Uit de vergunning (bijlage 2) kan niet worden opgemaakt op basis van welke specifiek(e) 

parkeerzone(s) het besluit is gebaseerd en gemotiveerd4. Dit is onjuist. Het besluit is onvoldoende 

gemotiveerd.  

Ad 5.  Onjuiste en onvolledige inkadering parkeerzones 

Uitsluitend parkeerzone 303 lijkt in de overwegingen van de omgevingsvergunning betrokken te zijn. Dit 

is onjuist, kortzichtig en niet representatief ten opzichte van de realiteit.  

Ten eerste blijken ook andere zeer nabijgelegen parkeerzones structureel te maken te hebben met een 

te grote parkeerdruk, variërend tussen de 90% en 107%. Dit betreft in ieder geval de zones 304 en 306 

(bijlage 5).  

 

Afbeelding 1: parkeerzones t.o.v. kavel Lomans 

 

 
4 In de vergunning voor de inritten van de carwash (bijlage 7) werd wel specifiek naar parkeerzone 303 
verwezen.  
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Ten tweede dient ten aanzien van diverse andere parkeerzones (zie afbeelding 2) één en ander te 

worden overwogen: 

 

Afbeelding 2: overige parkeerzones nabij kavel Lomans 

• Parkeerzone 202: Het oostelijke deel van parkeerzone 202 (rood omkaderd in afbeelding 2) 

heeft geen openbare parkeerplaatsen, dit is uitsluitend doorgaande weg. Dit gebied kan dus 

geen parkeercapaciteit leveren. Het noordelijke deel van parkeerzone 202 zal komende 

maanden volledig gebruikt gaan worden door bewoners van de ‘Rhino appartementen’ (zie ook 

‘parkeerzone 201’ hieronder); 

• Parkeerzone 307: Deze zone betreft parkeerplekken op privégrond, ondanks dat deze vanaf 

de openbare weg te bereiken zijn. Dit zijn derhalve geen openbare parkeerplaatsen en kunnen 

de extra vraag vanuit de omgeving niet opvangen;  

• Parkeerzones 306 en 308: Dit zijn blauwe zones. Dit gebied biedt dus niet dezelfde 

capaciteitsmogelijkheden als een parkeerzone zoals 303, 304 en 305. Enkel voor kort parkeren 

kan hier een (alhoewel ongewenste) verschuiving plaatsvinden;  

• Parkeerzone 201: Dit gebied omvat parkeerplaatsen op privéterrein. Deze horen bij het 

complex ‘Rhino appartementen’ (rhino-apartments.nl). Dit gebied is middels een slagboom 

afgesloten van de openbare weg. Deze parkeerplaatsen zijn voor EUR 40,00 per maand te huur 

(zie afbeelding 3). Gezien de reeds hoge huurprijs5 en de doelgroep starters, zullen de 

huurders waarschijnlijk naar het gratis alternatief grijpen. In de zeer nabije omgeving zijn immers 

gratis openbare parkeerplaatsen aanwezig (zones 202, 305, 303, 304 en 207). De extra 

parkeerdruk door de komst van Rhino appartments kan nu al eenvoudig worden voorspeld.  

Tijdens de presentatie door de ontwikkelaar is verteld dat de parkeerdruk in de omgeving niet 

zou stijgen, omdat er voldoende parkeerplekken op eigen terrein aanwezig zijn. Mede op basis 

van deze toelichting is door bewoners geen bezwaar aangetekend. Deze toelichting blijkt nu 

echter onjuist en onvolledig aangezien voor de parkeerplekken extra dient te worden betaald. 

 

Afbeelding 3: parkeren bij Rhino appartments: EUR 40,00 per maand 

 

 
5 Huurprijs: EUR 850,00 exclusief EUR 40,00 servicekosten en exclusief parkeerplaats voor slechts 42m2 
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Ten derde zal er door de komst van Lomans en de opmerkingen zoals hierboven vermeld een 

verschuiving plaatsvinden naar andere dicht in de buurt gelegen parkeerzones, waaronder 207, 211, 

212, 213, 218 en 232 (bijlage 6).  

Ten vierde zal de ontwikkeling van Vuicon (parkeerzone 234) voor extra parkeeroverlast gaan zorgen. 

Het momenteel nog lege kavel 1K-7, is namelijk ingericht als parkeerpocket waar dagelijks circa 50 

auto’s geparkeerd staan. Zelfs nu tijdens de corona crisis dagelijks nog steeds minimaal 20 auto’s 

geparkeerd (bijlage 7).   

Samenvattend kan worden gesteld dat: 

• parkeerzones 201, 306, 307 en 308 niet relevant zijn voor een parkeerdrukmeting van de 

Barckalaan; 

• parkeerzones nabij zone 303 al kampen met parkeeroverlast; 

• de parkeeroverlast zal toenemen door de komst van Lomans (a.g.v. aanleg inrit en 

bezoekers/werknemers), de verhuur van de Rhino appartments en de komst van Vuicon 

(parkeerzone 234);  

• extra parkeerdruk zal worden veroorzaakt op parkeerzones 304 en 305 en minimaal op de iets 

verder gelegen parkeerzones 207, 211, 212, 213, 218. 

Ad 6. Onjuiste motivering inzake op de percelen te realiseren parkeerplaatsen  

In de parkeerdrukmeting is de volgende overweging van de gemeente Capelle aan den IJssel de 

opgenomen (bijlage 3):  

“[…] Daar staat tegenover een enorme toename van parkeerplaatsen voor bezoekers op de percelen […]”  

Deze motivatie is echter volkomen onjuist.  

De huidige parkeerdruk in zone 303, die reeds onaanvaardbaar hoog is, kan niet worden veroorzaakt 

door bezoekers aan deze percelen. Immers, deze percelen zijn momenteel nog onbebouwd. Dat er 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het kavel van Lomans geeft derhalve geen enkele verlichting 

van de parkeerdruk in zone 303.  

Sterker nog, in het bezwaarschrift ten aanzien van “bouwen, en afwijken van bestemmingsplan, 

kantoorgebouw” d.d. 24 december 2019” is reeds aangetoond dat er op het terrein van Lomans een 

groot tekort aan parkeerplaatsen voor eigen personeel en bezoekers zal zijn. De parkeerdruk in zone 

303 zal derhalve sterk toenemen door de komst van Lomans en bebouwing van kavel 4K3. 

De bezetting van de huidige parkeerplaatsen in zone 303 dient te worden verklaard door:  

• Bezoekers / forensen die P+R Capelsebrug gebruiken en parkeren in Fascinatio door 

parkeerproblemen nabij metrostation Capelseburg 

• Bezoekers / werknemers van andere, reeds aanwezige, bedrijfspanden in Fascinatio 

• Bewoners en/of bezoekers van bewoners aan in de wijk Fascinatio 

De parkeerplaatsen die zijn en/of worden gerealiseerd op de kavesl Lomans, carwash en kavel 4K3 zijn 

bovendien geen openbare parkeerplaatsen, maar parkeerplaatsen bedoeld voor deze bedrijven.  

De motivering van de gemeente ten aanzien van de parkeerdruk is onjuist en onvolledig. 

Ad 7.  Ook bij kavel carwash zijn 9 plaatsen verloren gegaan in plaats van 4 
 
Volgens de omgevingsvergunning van de inritten bij de Carwash aan de Barckalaan gingen volgens de 
gemeente Capelle aan den IJssel 4 openbare parkeerplaatsen verloren (bijlage 8).  
 
De inschatting van de gemeente Capelle aan den IJssel blijkt hier volledig onjuist geweest. Er zijn  
momenteel 27 openbare parkeerplaatsen over (vóór aanleg inrit Lomans en vóór aanleg inrit kavel 4K3).  
 
Ten opzichte van het aantal openbare parkeerplaatsen vóór de carwash (36 stuks, bijlage 3) is het 
aantal openbare parkeerplaatsen door de komst van de carwash derhalve afgenomen met 9 openbare 
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parkeerplaatsen.  Met andere woorden: een zeer grote inschattingsfout door de gemeente Capelle aan 
den IJssel van 125% (niet 4 maar 9 openbare parkeerplaatsen zijn verdwenen). 
  
Ad 8. Strijdigheid met het Parkeerbeleid 2015 en de Parkeernormen 2015 

 

Essentieel voor de toekenning van de omgevingsvergunning voor een inrit is, onder andere, het 

Parkeerbeleid 2015 en de parkeernormen 2015 (bijlage 3).  
 

Het Parkeerbeleid 2015 en de Parkeernormen 2015 bevatten algemene eisen aan de parkeerdruk, en 

specifieke toezeggingen ten aanzien van de wijk Fascinatio, mede door Capelsebrug, waaronder een 

maximale parkeerdruk van 90%.  

 

In de wijk Fascinatio zijn sinds geruime tijd parkeerproblemen, welke ook door de gemeente Capelle 

aan den IJssel worden onderkend. Dit is ook aangegeven in ons bezwaarschrift tegen de 

omgevingsvergunning bouwen (bijlage 9).  

 

De overloop van parkeerders van P+R Capelsebrug zou door middel van monitoring nauwlettend 

worden gevolgd (bijlage 10, pagina 3/3). Juist bij de aanleg van de inritten aan de Barckalaan (carwash,  

Lomans, kavel 4K3) is deze monitoring zeer belangrijk. Uit de overwegingen bij de vergunning 

(bijlage 2) en het beperkte aantal parkeermetingen, 10 stuks op totaal 5 dagen in 2 jaar tijd (bijlage 3), 

blijkt geen nauwlettendheid. 

 

Op het laatste WOP Fascinatio overleg d.d. 19 februari 2020 heeft ook wethouder Struijvenberg 

aangegeven dat momenteel diverse opties om de parkeeroverlast te bestrijden worden onderzocht, 

echter dat dit proces nog maandenlang kan duren.  

 

Het is onbegrijpelijk dat een oplossing voor parkeerproblemen zo lang op zicht laat wachten, terwijl de 

gemeente ondertussen oogluikend en zonder nadere motivering toestaat dat nog meer openbare 

parkeerplaatsen verdwijnen (bijlage 2).  

 

Dit is strijdig met het Parkeerbeleid 2015 en de parkeernormen 2015. 
 

3. Concluderend: 
 

In de vergunning voor de inrit van Lomans zijn diverse onjuistheden, onzorgvuldigheden en 

motiveringsgebreken opgenomen. Derhalve dient ook deze omgevingsvergunning te worden 

ingetrokken c.q. vernietigd.   

Wij verzoeken u dit bezwaarschrift gegrond te verklaren. 

 

Onder voorbehoud van alle rechten.  

Met vriendelijk groet,  

 

apelle aan den IJssel  
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BIJLAGE 1: PUBLICATIE VERLEENDE OMGEVINGVERGUNNING D.D. 17-03-2020 
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BIJLAGE 2:  OMGEVINGSVERGUNNING: MOTIVERING VAN HET BESLUIT  (PAGINA 1/2) 
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BIJLAGE 2:  OMGEVINGSVERGUNNING:  AANWIJZINGEN EN VOORWAARDEN       (PAGINA 2/2) 
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BIJLAGE 3: PARKEERDRUKMETING DOOR GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

 

 

             (afbeelding 1: originele overzicht parkeerdrukmeting gemeente Capelle aan den IJssel) 

 

 

             (afbeelding 2: originele overzicht parkeerdrukmeting met diverse notities) 

 

Verduidelijking: 

A) Metingen in 2018 -> 6 metingen (minimaal 14%, maximaal 56%) 

B) Metingen in 2019 -> 4 metingen (minimaal 68%, maximaal 74%) 

C) Metingen in 2019 -> 4 metingen na verdwijnen 4 parkeerplaatsen (2x Lomans, 2x kavel 4K3) 

                                             (minimaal 78%, maximaal 85%)  

 “[…] Daar staat tegenover een enorme toename van pp voor bezoekers van de percelen […].” 
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BIJLAGE 4: PARKEERDRUKMETING AANGEPAST VOOR JUISTE AANTAL PARKEERPLAATSEN 

 

Tabel 1:  samenvatting van parkeerdrukmeting gemeente Capelle a/d IJssel (zie ook bijlage 3) 

Tabel 2:  samenvatting van parkeerdrukmeting herzien o.b.v. juiste aantal parkeerplaatsen  
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BIJLAGE 5: ANDERE NABIJGELEGEN PARKEERZONES KAMPEN REEDS MET PARKEERPROBLEMEN  

                                                                                                                                                      (PAGINA 1/3) 

PARKEERZONE 99304 

      93% 

   107% 

  107% 

  93% 
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BIJLAGE 5: ANDERE NABIJGELEGEN PARKEERZONES KAMPEN REEDS MET PARKEERPROBLEMEN  

                                                                                                                                                      (PAGINA 2/3) 

PARKEERZONE 99306 

  103% 

  90% 

  100% 

 100% 
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BIJLAGE 5: ANDERE NABIJGELEGEN PARKEERZONES KAMPEN REEDS MET PARKEERPROBLEMEN  

                                                                                                                                                      (PAGINA 3/3) 

 

 94% 
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BIJLAGE 6:  SECTORENKAART FASCINATIO 
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BIJLAGE 7:  KAVEL 1K-7, VUICON – HUIDIGE PARKEERPOCKET 

 

 

Foto d.d. 6 april 2020 – tijdens de corona crisis (minimaal 26 auto’s aanwezig) 
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BIJLAGE 8: MOTIVERING OMGEVINGSVERGUNNING INRITTEN CARWASH 
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BIJLAGE 9: MOTIVERING UIT BEZWAARSCHRIFT BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN,  

   KANTOORGEBOUW LOMANS 
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BIJLAGE 10: PARKEERBELEID 2015  / PARKEERNORMEN 2015  (PAGINA 1/3) 
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BIJLAGE 10: PARKEERBELEID 2015  / PARKEERNORMEN 2015  (PAGINA 2/3) 
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BIJLAGE 10: PARKEERBELEID 2015  / PARKEERNORMEN 2015  (PAGINA 3/3) 

 

 

 


