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Voorgesteld raadsbesluit 

1. Te verklaren dat het (paraplu)bestemmingsplan parkeernormen wordt voorbereid, zoals 
bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor het gebied zoals 
aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0034.VB0064-vg01. 

2. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt. 
 

Hoe luidt het vastgestelde wettelijke en beleidskader? 

Artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening 
Artikel 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Waarom wordt dit besluit aan de raad voorgelegd? 

Inleiding 
Aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (hierna: bouwvergunning) worden 
getoetst aan onder andere het bestemmingsplan en de bouwverordening. Als een aanvraag aan 
alle toetsingskaders voldoet, zijn er geen weigeringsgronden en móét een bouwvergunning 
worden verleend. 
 
Vervallen parkeereis 
Sinds 28 november 2014 moet ieder bestemmingsplan dat wordt vastgesteld, zijn voorzien van 
een bepaling waarmee parkeerplaatsen worden geëist: de parkeereis. Almere heeft nog enkele 
gebieden waar bestemmingsplannen zonder een dergelijke parkeereis gelden. In die gebieden 
wordt de parkeereis via de bouwverordening afgedwongen. Vanwege een wijziging van de 
Woningwet vervalt op 1 juli 2018 deze parkeereis uit de bouwverordening. Daardoor kunnen 
vanaf dat moment parkeerplaatsen niet meer via de bouwverordening afgedwongen worden. 
Het kan dan voorkomen dat een bouwvergunning verleend móét worden, ondanks dat de 
aanvraag niet in (voldoende) parkeergelegenheid voorziet.  
 
Paraplubestemmingsplan met dynamische verwijzing 
Om ieder bestemmingsplan van een parkeereis te voorzien, wordt het paraplubestemmingsplan 
parkeernormen opgesteld. Met dat paraplubestemmingsplan wordt een parkeereis toegevoegd 
aan de bestemmingsplannen die een dergelijke bepaling nog niet bevatten; tevens wordt de 
parkeereis uit de bestemmingsplannen die er wel één bevatten herzien, zodat in heel Almere 
dezelfde regeling geldt. Het paraplubestemmingsplan zal een zogenaamde dynamische 
verwijzing bevatten. Een dynamische verwijzing betekent dat in de regels van het 
bestemmingsplan verwezen wordt naar parkeernormen die in extern beleid zijn vastgelegd. Met 
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‘extern’ wordt bedoeld dat het geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan zelf. De 
dynamische verwijzing heeft als voordeel dat als het parkeernormenbeleid wijzigt, de gewijzigde 
normen direct doorwerken in het paraplubestemmingsplan. Omdat beide nauw verband 
houden met elkaar, wordt het paraplubestemmingsplan parkeernormen opgesteld in 
samenhang met mobiliteitsvisie (en het daarvan deel uitmakende parkeernormenbeleid). De 
mobiliteitsvisie zal het komende jaar worden opgesteld en ter vaststelling aan uw raad worden 
aangeboden.  
 
Aanhoudingsverplichting 
Om ook na 1 juli 2018 de realisatie van parkeerplaatsen te kunnen eisen, is het nodig om dit 
voorbereidingsbesluit te nemen. Het voorbereidingsbesluit bewerkstelligt dat de beslissing op 
aanvragen bouwvergunning (die vergund moeten worden omdat er geen weigeringsgrond is) 
worden aangehouden. ‘Aanhouden’ betekent dat er geen besluit op een aanvraag 
bouwvergunning mag worden genomen. Uitsluitend als een  aanvraag niet in strijd is met het in 
voorbereiding zijnde paraplubestemmingsplan parkeernormen kan een bouwvergunning toch 
verleend worden; de aanhouding wordt dan doorbroken. 
 
Werkingsgebied 
Het gebied waar het voorbereidingsbesluit betrekking op heeft, is bepaald door de gezamenlijke 
plangebieden van alle bestemmingsplannen die nog geen (of zeer beperkte) parkeerregeling 
bevatten. Voor de ondergrond is de kleinschalige kaart van Almere, KLS10 gebruikt. Het 
bestandnaam van deze ondergrond is BGT09052018.dgn. 
 
Laad- en losruimte 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat ook de bepaling uit de bouwverordening die voldoende 
laad- en losruimte eist, komt ook te vervallen. Het paraplubestemmingsplan zal daarom ook een 
regeling bevatten waarmee voldoende ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt 
geëist. Het voorbereidingsbesluit bewerkstelligt ook daarin dient te worden voorzien. 
 
Wat is het doel en het beoogd effect van het voorgesteld besluit? 

Het doel van het voorgestelde besluit is voorkomen dat bouwvergunningen die niet voorzien in 
(voldoende) parkeergelegenheid verleend móéten worden. Hiermee wordt onevenredige 
parkeerdruk voorkomen. 
 
Wanneer wordt het besluit van de gemeenteraad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de 
gemeenteraad daarover gerapporteerd? 

Het voorbereidingsbesluit wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt en ter inzage gelegd om de 
periode dat geen parkeerplaatsen kunnen worden geëist, zo kort mogelijk te laten zijn.   
 
Er zijn geen zaken met betrekking tot dit voorbereidingsbesluit waarover uw raad geïnformeerd 
zal worden aangezien het uitsluitend zaken betreft inzake de doorbreking van de 
aanhoudingsverplichting. Het voorbereidingsbesluit vervalt automatisch na één jaar. Vóór het 
vervallen van het voorbereidingsbesluit moet het college een ontwerp paraplubestemmingsplan 
ter inzage hebben gelegd.  Uw raad dient te zijner tijd te beslissen over de vaststelling van (de 
hoofdlijnen van) het parkeernormenbeleid en over de vaststelling van het 
paraplubestemmingsplan parkeernormen. 
 
Wat zijn de consequenties van dit besluit voor inwoners en organisaties in de stad of andere 
derden? Is of wordt hieraan in het kader van een participatietraject aandacht besteed? 

De consequentie van het voorbereidingsbesluit is dat alle aanvragen bouwvergunning moeten 
worden aangehouden. Een bouwvergunning kan uitsluitend worden verleend als het bouwplan 
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in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde paraplubestemmingsplan. Aanvankelijk 
zal dat een ambtelijke versie van een ontwerp van het paraplubestemmingsplan zijn; na verloop 
van tijd zal dat het ontwerp paraplubestemmingsplan zijn. 
 
Welke financiële middelen zijn met dit besluit gemoeid? 

Geen 

Beschrijf de alternatieven om het doel te bereiken. 

Het vaststellen van een ontwerpbestemmingsplan zou een vergelijkbaar effect hebben. In dat 
geval zou de periode dat vergunningen moeten worden aangehouden slechts 18 weken 
bedragen. Gelet op de tijd die gemoeid is met het opstellen van de mobiliteitsvisie en de nota 
parkeernormen, is dit geen reëel alternatief. 
 
Bijlagen 

Verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0034.VB0064-vg01 

Achterliggende stukken 

Collegevoorstel Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan parkeernormen en besluit d.d. 
5 juni 2018 
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1. Te verklaren dat het (paraplu)bestemmingsplan parkeernormen wordt voorbereid, zoals 

bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor het gebied zoals 
aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0034.VB0064-vg01. 

2. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Almere,  
 
De raad voornoemd, 
 
De griffier, De voorzitter, 
    

 
J.D. Pruim      F.M. Weerwind 


