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Registratienummer:

1467961

Datum voorstel

5 maart 2019

Portefeuillehouder: ZeemanenButter

Commissie:

26 maart2019

Gemeenteraad

26 maar12019

Onderurerp:
Vaststelli ng bestemm ingsplan " Paraplu plan Parkeernormen Beemster 201 8'

Samenvatting:
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018
vast te stellen.
Dit plan is gericht op een juridische waarborging van de verwijzing naar de parkeernormen uit
de ASW (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) van het
CROW in bestemmingsplannen waarin dit nog niet is geregeld.
Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

J

/rr
\l;:\..,

C. \
Registratienummer: 1 467 961
Ondenruerp: bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen Beemster 201

I

Middenbeemster, 5 maart 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Voorheen kon de juridische verankering van parkeernormen uit de ASW van het CROW
worden gewaarborgd via de bouwverordening. Door wijzigingen in het Besluit ruimtelijke
ordening dient de juridische waarborging van dit parkeerbeleid nu te gebeuren via het
bestemmingsplan.
ln verschillende bestemmingsplannen zijn regelingen opgenomen ten behoeve van het
parkeren. Veelal gaat het om venruijzingen naar de ASW (Aanbevelingen voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) van het CROW. ln de
bestemmingsplannen waar geen venrvijzing is opgenomen kan sinds de wijziging van het
Besluit ruimtel'rjke ordening niet meer worden teruggevallen op de bouwverordening.
Om deze reden is voor het gehele grondgebied van de gemeente Beemster een partiële
herziening opgesteld, die aanvullend geldt op de vigerende bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018 voorziet in een
gedeeltelijke heziening van alle bestemmingsplannen die geen eigen parkeerregeling
hebben opgenomen, in een regeling voor parkeren. ln de plannen waarin wel een
parkeerregeling is opgenomen, blijft die parkeerregeling gehandhaafd. Voor het overige
blijven de desbetreffende bestemmingsplannen van kracht.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 oktober tot en met 3 december 2018 ter inzage
gelegen.

Oplossi ngsrichtingen

:

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit is eenieder in de
gelegenheid gesteld (schriftelijk of mondeling) zienswijzen omtrent dit ontwerpbesluit naar
voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
Met vaststelling van het parapluplan wordt geregeld dat alle bestemmingsplannen voorzien in
een regeling die toeziet op een toetsing aan geldende parkeernormen. De ASW wordt
hiermee niet gewijzigd.

Meetbare doelstellingen:
Vaststelling van het bestemmingsplan zorgt voor een actueel planologisch regime dat
parkeernormen waarborgt in bestemmingsplannen waarin nog geen kloppende veruvijzing
naar de parkeernormen uit de ASW van het CROW is geregeld.
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nanciële consequenties/risico's :
Aangezien het bestemmingsplan niet toeziet op een bouwplan, maar op een aanvullende
regeling ten aanzien van parkeernormen, hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld
Er zijn geen financiële consequenties.
Fi

Communicatie:
Over de vaststelling van het bestemmingsplan wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke,
wettelijk verplichte media, te weten de Staatscourant, de Binnendijks en de gemeentelijke
website.

Monitori ng/evaluatie

:

Niet van toepassing.

Voorstel:

1.

2.

Het bestemmingsplan "Parapluplan Parkeernormen Beemster 2Q18" ongewijzigd vast te
stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
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rs van Beemster,

UonbVu
Beek
A.J
burgemeester

C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlagen:
raadsbesluit
bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018
verbeelding behorende bij het bestemmingsplan
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019,
gelet op:
het feit dat het wenselijk wordt geacht voor het gehele plangebied van de gemeente
Beemster een parapluplan voor het parkeren vast te stellen;
dat ten behoeve hiervan het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeernormen Beemster
2018'is opgesteld;
de Wet ruimtelüke ordening;

-

overwegende dat:
dat het ontwerpbestemmingsplan'Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018'
van 22 oktober tot en met 3 december 2018 ter inzage heeft gelegen en gedurende deze
termijn het voor eenieder mogelijk was om zienswijzen in te dienen;
tegen het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen geen zienswijzen zijn ingediend;
er geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke
ordening vastgesteld hoeft te worden aangezien, er geen sprake is van een bouwplan
dan wel kostenverhaal;
dat de gemeenteraad zich met de inhoud van het bovengenoemde voorstel van
burgemeester en wethouders kan verenigen;

-

BESLUIT:

1.

2.

Het bestemmingsplan'Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018' (lD-code: NL.IMRO
0370.BPPARKEREN-va01 ) ongewijzigd vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 maart2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier

blz. 4 van 4

