


Nota beantwoording zienswijzen paraplubestemmingsplan Parkeernormen  
 
Het ontwerp paraplubestemmingsplan Parkeernormen heeft van 2 september 2016 tot en met 13 oktober 2016 ter inzage gelegen voor 
zienswijzen. Er is 1 zienswijze ingediend, die hieronder wordt behandeld.  
Het paraplubestemmingsplan voorziet in het juridisch planologisch vastleggen van de Parkeernormennota Smallingerland 2015. 
 

Indiener Samenvatting Gemeentelijke reactie 
1. dhr. W. Eilering van 
RetailPlan b.v. 

De zienswijze gaat in op planregels van artikel 4 
Algemene gebruiksregels, lid 4.1 Parkeerregeling gebruik, 
onder 4.1.1 Specifieke gebruiksregels, sub a en b. 
Specifiek wordt ingegaan op sub b aangaande de 
interpretatie van het "vergunde bestaande gebruik". 
In deze uitzonderingsregel is er sprake van het vergunde 
bestaande gebruik van gronden en bouwwerken op het 
moment van de inwerkingtreding van het plan. Dit 
suggereert dat alleen het bestaande gebruik niet onder 
deze regeling valt mits daar een vergunning voor is 
afgegeven. Anderzijds suggereert deze regel dat, ook al is 
het gebruik reeds vergund maar nog niet gerealiseerd 
(lees bestaand) niet onder de uitzonderingsregel valt. Met 
name dat laatste is in strijd met de rechtszekerheid. 
Het moet de bedoeling zijn om zowel het bestaande als 
het vergunde gebruik onder deze uitzonderingsregeling te 
laten vallen. Voorgesteld wordt om het woordje "of" toe te 
voegen tussen de woorden "vergunde" en "bestaande".  

Ten aanzien van het "bestaande gebruik" wordt verwezen 
naar de bepalingen zoals genoemd in artikel 6 
Overgangsrecht, lid 6.2 Overgangsrecht.  
Ten aanzien van het "vergunde gebruik" wordt bedoeld dat 
wanneer het gebruik reeds is vergund maar nog niet is 
gerealiseerd op het moment van inwerkingtreding van het 
plan wel onder de regeling van sub b van artikel 4, lid 4.1, 
onder 4.1.1 valt.   
Geconcludeerd wordt dat het woord "bestaande" uit sub b 
van artikel 4, lid 4.1, onder 4.1.1. zal worden verwijderd 
omdat dit verwijst naar de bepalingen van het 
overgangsrecht. Het bestemmingsplan zal hier dan ook op 
worden aangepast.   

 
Bijlage 1: ingekomen zienswijze  
 




