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ONDERWERP EN BESTUURSSAMENVATTING

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de voormalige Welkaaplocatie is toegezegd
nader met de raad te spreken over de parkeernormering. Door het college zijn op 3 november 2015
de "Parkeernarmen Raalte 2015" vastgesteld. Deze normen zijn bekend gemaakt op 2 december
2015 en in werking getreden op 10 december 2015. De agendacommissie heeft op 14 december
2015 gevraagd om te komen met een raadsvoorstel. Dit ligt nu aan u voor.
BESLISPUNTEN

De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd voorstel en -besluit voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Parkeernarmen Raalte 2015 zoals deze door het college zijn vastgesteld;
2. In de bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen deze parkeernarmen als uitgangspunt te gebruiken.

BESLUIT

INLEIDING

Door een wijziging van de Woningwet is het parkeerartikel van de bouwverordening per 29 november
2014 vervallen. Vanaf dat moment moeten de parkeernarmen in nieuwe bestemmingsplannen worden opgenomen. Voor bestemmingsplannen die voor deze wijziging zijn vastgesteld geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. In principe is het mogelijk op twee manieren hieraan te voldoen. Of door
in ieder bestemmingsplan in de planregels alle parkeernarmen expliciet op te nemen of in de pIanregels te verwijzen naar beleidsregels. Het college heeft besloten hiervoor beleidsregels op te stellen. In
dat geval hoeft bij een wijziging van de parkeernarmen niet een hele bestemmingsplanprocedure
gevolgd te worden maar kan volstaan worden met een aanpassing van de beleidsregels. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het gewijzigde artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierin is
duidelijk gesteld dat een bestemmingsplan regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening
van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Volgens de
toelichting op dit artikel is hierbij nadrukkelijk gedacht aan parkeernarmen.
BEOOGD EFFECT

Gemeenteraad informeren hoe voldaan is aan de wettelijke eis om parkeren anders te regelen dan
via de Bouwverordening en de mogelijkheden te benoemen om hier als raad bij voorkomende besluitvorming van af te wijken.
ARGUMENTEN

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Gemeente

Raa
KANTTEKENINGEN

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.
FINANCIËN

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
VERVOLG

In voorkomende gevallen wordt overeenkomstig dit voorstel gehandeld.
COMMUNICATIE

De vaststelling van de beleidsregels is inmiddels elektronisch bekend gemaakt en in het Weekblad
voor Salland. De stukken hebben ter inzage gelegen en zijn op de gemeentelijke website gepubliceerd en opgenomen in het Gemeenteblad.
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