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AMENDEMENT

T19.21875

Voorstelnummer:
agendapunt nr. 8a op agenda raad 28! 11/2019

Onderwerp:
Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 28 november 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Aan het besluit een beslispunt toe te voegen, luidende:
2. Als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van het masterplan:
- dat vooralsnog de parkeernorm niet wordt verlaagd
- dat de ontwikkeling van het autobezit en in het bijzonder van de elektrische auto’s periodiek
gemonitord wordt
- dat de wijk zo ontworpen wordt dat het goed mogelijk is om een beleid te voeren dat volgend is op
de ontwikkeling van de daadwerkelijke behoefte aan openbare parkeerruimte en openbare laadpalen

Toelichting:
Aan het amendement liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
- dat in het beslisdocument Masterplan Wilderszijde als uitgangspunt wordt genomen dat er minder
openbare parkeerplaatsen nodig zijn dan de thans gebruikelijke parkeernorm aangeeft
- dat deze vermindering bereikt moet worden door parkeren op eigen terrein en meer gebruik van fiets
en openbaar vervoer
- dat in de presentatie beeldvorming Wilderszijde van 16 oktober 2019 gesproken werd over een gepland
aantal van 1175 laadpalen voor elektrische auto’s
- dat het onwenselijk is dat niet-elektrische auto’s bij de laadpalen parkeren, waardoor de kans op het
vinden van een plaats voor deze categorie auto’s afneemt
Indieners zijn daarom van mening:
- dat het parkeren op eigen terrein niet kan worden afgedwongen
- dat meer gebruik van openbaar vervoer niet hoeft te leiden tot minder behoefte aan parkeerplaatsen
- dat de groei van elektrisch rijden om verschillende redenen nog zeer onzeker is
- het belangrijk is om keuzes te vermijden die het wonen in Wilderszijde ontmoedigen
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