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AMENDEMENT
Voorstelnummer:
(agendapunt nr. 8b Onderwerp: Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel centrum Oost,
gemeenteraad 3 oktober 2019)

Onderwerp: Extra parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 3 oktober 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 1 in het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
“De Nota van Uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost (Hergerborch)’ (T19.11403) vast te stellen, met dien
verstande dat op pag.1 van deze Nota onder ‘Uitgangspunten voor herininrichting’ ,‘Verkeer en
parkeren’, de tekst van de derde bullit : ‘Om te voorzien in voldoende parkeren voor het winkelcentrum
dienen circa 110 extra parkeerplaatsen gerealiseerd te worden’ wordt vervangen door de tekst:
‘Om te voorzien in voldoende parkeren voor het winkelcentrum dienen minimaal 120 extra
parkeerplaatsen gerealiseerd te worden’;”
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
In de nota van uitgangspunten Berkel Centrum Oost is opgenomen dat er “circa 110 extra
parkeerplaatsen” gerealiseerd dienen te worden. Tijdens de inspraak in de commissie is namens
verschillende winkeliers en ruim 20 winkelpandeigenaren ingebracht dat er bij het plan van de Hoogvliet
circa 100 plaatsen minder zijn gerealiseerd dan was bedoeld en dat bij de herontwikkeling van het plein
tussen de 35-45 parkeerplaatsen zijn verdwenen. Dit betekent dat er 135-145 extra parkeerplaatsen
nodig zijn, nog los van de toekomstige groei.
In het onderzoek Verkeer en parkeren Berkel Centrum Oost wordt gesproken over het verlies van 117
plaatsen en dat er in theorie gestreefd zou moeten worden naar 150 extra parkeerplaatsen. Hierin is nog
niet meegenomen de toekomstige groei van het aantal bezoekers. Ondergetekenden zijn van mening dat
de raad een minimale ondergrens zou moeten stellen. Waarmee tenminste de verdwenen parkeerplaatsen
gecompenseerd moeten worden.

Ondertekening en naam
Michiel Muis, D66

(In te vullen door de griffier)
Aangenomen/va

(*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

de griffier

drs. Marijke Walhout
) Aangegeven wat van toepassing is

Amendement:

een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de
vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schríftelijk bij
de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het
voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.
(Juridisch kader: artikel 147b Gemeentewet en Reglement van Orde gemeenteraad Lansingerland
Hoofdstuk 4 artikel 33)
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