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AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Gebruik groenstenen bij parkeerterreinen
C.1 Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747)
R. Manshanden (GroenLinks), E. v.d. Bosch (CDA), A. v.d. Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 06 juni 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020;
Gelezen hebbende het raadsvoorstel Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747);
Constaterende dat:

Het college zich bij de verschillende uitbreidingsopties m.b.t. parkeerterreinen, genoemd bij de
“Kaders binnenstad Medemblik”, niet duidelijk uitspreekt over het al dan niet gebruik van
groenstenen als verharding.
Overwegende dat:
 In de beantwoording op vragen hierover o.a. is gesteld dat het gebruik van groenstenen kan
bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen m.b.t. klimaatverandering door betere waterabsorptie
en het tegengaan van hittestress.
 Het gebruik van groenstenen ook bij sneeuw en vorst voordelen heeft; door waterabsorptie is
gladheidbestrijding veelal niet nodig ( Zie voor meer voordelen en beeldimpressies
www.strukverwoinfra.nl en de bijlage brochure Groenbestrating )
 Het programma duurzaamheid van Medemblik het nemen van maatregelen m.b.t.
klimaatverandering, waaronder het opvangen van regenwater, als een van de doelen noemt en
groenstenen hieraan bijdragen.
 De groene uitstraling van dit materiaalgebruik past in ons duurzaamheidsbeleid.
 Het gebruik van groenstenen wellicht zorgt voor meer onderhoudskosten, maar dat daar tegenover
gezet kan worden dat groenstenen terreinen sterker, flexibeler en daardoor duurzamer zijn en het
gebruik van deze stenen op de lange termijn kostenbesparende effecten hebben o.a. m.b.t. het
tegengaan van wateroverlast.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Aan besluitpunt 1. Vast te stellen het algemene kader voor parkeerbeleid en parkeerregulering;
Het volgende toe te voegen
Met dien verstande dat:
In Bijlage 1. “Kaders parkeren Binnenstad Medemblik” De algemene kaders op blz.3 worden aangevuld met:
“15. Bij de aanleg van nieuwe parkeerterreinen buitendijks worden groenstenen als verharding toegepast”.
Voor de aanleg van parkeerterreinen binnendijks worden groenstenen in principe toegepast”.
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