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Paraplu-bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" 

Gevraagde beslissing 

Het paraplu-bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" ongewijzigd vast 
te stellen en voor dit paraplu-bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Wettelijke basis / aanleiding raadsvoorstel 

Het denken over parkeren is sterk in ontwikkeling. De parkeernormen moeten in 
bestemmingsplannen worden opgenomen door het wegvallen van artikel 2.S.30 van de 
Bouwverordening. 

Een duidelijke toelichting over de toepassing van deze normen is niet altijd eenduidig aanwezig, 
bijvoorbeeld indien op eigen terrein niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Met de door uw raad op 14 december 201S vastgestelde Parkeernormen 201S is een 
toepassingskader gegeven voor het gebruik van de normen bij concrete plannen. 

Uitgangspunt blijft dat de normen moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen en dat 
aantoonbaar de parkeerbehoefte kwantitatief en beheersbaar opgelost moet worden. 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt hieraan getoetst. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen hebben wij de mogelijkheid om in de omgevingsvergunning 
(gemotiveerd) van deze verplichting af te wijken. 

De door de uw raad vastgestelde Parkeerbeleidsnota en parkeernormen zijn een beleidsregel en 
worden gebruikt bij de invulling van bevoegdheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
(vaststellen bestemmingsplan), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de omgevings
vergunning) en de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning). 
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Beoogd doel / effect 

Om het op 14 december 2015 door uw raad vastgestelde parkeerbeleid met parkeernormen in alle 
voor onze gemeente geldende bestemmingsplannen te integreren is dit paraplu-bestemmingsplan 
"Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" opgesteld. 

Zodra uw raad dit paraplu-bestemmingsplan heeft vastgesteld zijn deze 'nieuwe' normen in de 
betreffende geldende bestemmingsplannen opgenomen. Hierdoor zijn de 'oude' uit februari 2006 
daterende parkeernormen uit deze bestemmingsplannen verwijderd. 

Afwijken vastgestelde parkeernormen 

Ook is in dit paraplu-bestemmingsplan rekening gehouden met de door ons vastgestelde 11 criteria 
om in specifieke situaties (maatwerk) van de door uw raad vastgestelde parkeernormen af te 
kunnen wijken zoals dit in hoofdstuk 6 van de Nota Parkeernormen door uw raad is aangegeven. 
De criteria voor het voldoen voor aangepaste parkeernormen zijn in orde van zwaarte als volgt: 
1. kleinschalige woningen, 1 of 2 kamer appartementen (maximaal 50 m2); 
2. doelgroepen onderbouwing van de toekomstige bewoners; 
3. ruim voldoende mogelijkheden tot parkeren fietsen (inpandig en uitpandig); 
4. maximaal 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein; 
5. nabijheid Hoogwaardig Openbaar Vervoer (Metro, Parkshuttle en dergelijke); 
6. aanwezigheid fijnmazig fietsnetwerk; 
7. in bergingen en dergelijke dienen voorzieningen te zijn om elektrische fietsen op te kunnen laden; 
8. voorzieningen (winkelen, boodschappen, verblijven en dergelijke) op korte loopafstand woningen; 
9. aanbieden mogelijkheid gratis gebruik openbaar vervoer (OV-chipkaart, aantal ritten per week); 
10. vastleggen dat gebruikers OV huurverplichting over kunnen dragen op andere woning; 
11. bij ontwikkelaar/eigenaar moet worden bedongen dat er niet meer parkeerplaatsen verhuurd 

kunnen worden dan maximaal aanwezig is. 

Gehandicaptenparkeerkaart 

Tot slot hebben wij aan hoofdstuk 7.1 paragraaf "Parkeren door gehandicapten" toegevoegd dat 
automobilisten die in het bezit zijn van een (Europese) gehandicaptenparkeerkaart zonder 
vergunning in de vergunningszone mogen parkeren. Zij zijn dan vrijgesteld van het in bezit hebben 
van een parkeervergunning. 

Onderbouwing van de gevraagde beslissing 

Waarom is dit paraplu-bestemmingsplan opgesteld? 

De verwijzing in bestemmingsplannen naar de stedenbouwkundige bepalingen in de 
Bouwverordening is door een wijziging van de Woningwet vervallen. 

De parkeernormen voor onze gemeente zijn door de vaststelling van de nieuwe parkeerbeleidsnota 
en parkeernormen door uw raad op 14 december 2015 geregeld. 

Door deze besluiten is een facetbestemmingsplan nodig om de regels van de in onze gemeente 
geldende bestemmingsplannen met betrekking tot parkeren aan te passen. 

Bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in 2008 heeft de wetgever namelijk 
bepaald, dat de mogelijkheid - op grond van artikel 8, lid 5 van de Woningwet - om 
stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening op te nemen, kan vervallen. 
Reden hiervoor was dat de Wro nu voorschrijft dat een gemeente voor het gehele grondgebied 
geldende bestemmingsplannen moet hebben. 
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Onder de voorgaande Wet op de Ruimtelijke Ordening gold deze verplichting alleen voor het 
buitengebied. Daarom waren voor het overige gebied van de gemeente stedenbouwkundige 
bepalingen in de Bouwverordening nodig. Daarnaast vormden de stedenbouwkundige bepalingen in 
de Bouwverordening een vangnet voor gebieden waarvoor wel een bestemmingsplan was 
vastgesteld, maar waar dat bestemmingsplan geen voorschriften bevatte, die hetzelfde onderwerp 
regelden. 

Met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening werd aanvankelijk beoogd om de mogelijkheid om 
stedenbouwkundige bepalingen op te nemen in de Bouwverordening te schrappen. Uiteindelijk werd 
hiervan afgezien, omdat te veel vragen bestonden of en over de wijze waarop met name het parkeren 
in het bestemmingsplan zou kunnen worden geregeld. De betreffende bepaling is nooit in werking 
getreden. Maar eind 2014 is dan toch de Woningwet op dit punt aangepast. 

Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458) per 29 november 2014 zijn 
de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening vervallen. Voor bestemmingsplannen 
vastgesteld vóór die datum voorziet echter artikel 133, de leden 1 en 2, van de Woningwet in een 
overgangsregeling. Die houdt in dat onder meer de artikelen 8, vijfde lid, en 9 van de Woningwet van 
toepassing blijven tot het tijdstip van wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied, doch 
uiterlijk tot 1 juli 2018. Daarna moet een regeling zijn opgenomen in bestemmingsplannen of 
beheersverordeningen. 

In nieuwe plannen die vóór 1 juli 2018 worden vastgesteld moeten deze bepalingen al zijn 
opgenomen. Inmiddels is ook het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.2 tweede lid, Stb 2014, 333) 
gewijzigd in die zin dat omwille van flexibiliteit het mogelijk is geworden om in een bestemmingsplan 
te verwijzen naar beleidsregels. Er is daarmee een wettelijke grondslag geschapen om wat betreft het 
parkeren in het bestemmingsplan direct te verwijzen naar beleidsregels die parkeernormen bevatten. 
Met deze aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening is het mogelijk geworden om het parkeren 
in het bestemmingsplan goed te regelen. 

In veel geldende bestemmingsplannen van onze gemeente zijn 'verouderde' parkeernormen 
opgenomen. Het doel van dit bestemmingsplan is om de voormalige parkeernormen te verwijderen 
en te vervangen door regels ten aanzien van het parkeren die verwijzen naar beleidsregels voor het 
stellen van parkeernormen. Dit bestemmingsplan heeft de vorm van een paraplu-bestemmingsplan 
(of facetbestemmingsplan). 

Deze parapluherziening is een bestemmingsplan dat als een paraplu over andere, al bestaande 
bestemmingsplannen (en wijzigings- en uitwerkingsplannen) van onze gemeente heen hangt. 
Het bepaalt dat de regels ten aanzien van het 'parkeren' die zijn opgenomen in alle geldende plannen 
vervallen en worden vervangen door de regels die zijn opgenomen in deze parapluherziening. 
Voor de bestemmingsplannen waarin niets is geregeld was inzake het aspect 'parkeren', gelden deze 
regels als aanvulling. Het plan heeft dus alleen betrekking op het laten doorwerken van de 
gemeentelijke parkeernormen. Door deze parapluherziening te laten gelden voor alle geldende 
bestemmingsplannen, wordt voor alle plannen uitgegaan van dezelfde geactualiseerde 
parkeernormen en wordt dezelfde regeling van toepassing. 

Volgens artikel 2.1 van de planregels van dit paraplu-bestemmingsplan gelden de in dit 
bestemmingsplan opgenomen regels in aanvulling op dan wel in afwijking van de regels van de 
bestemmingsplan in onze gemeente, die op het moment van inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan zijn vastgesteld, voor wat betreft het onderwerp 'parkeren' en laten de overige 
regels uit dit onderliggende ruimtelijke plannen ongewijzigd. In bijlage I zijn de bestemmingsplannen 
en de te vervangen dan wel aan te vullen artikel(en) benoemd waarop dit paraplu-bestemmingsplan 
betrekking heeft opgesomd. 

Waarom geen exploitatieplan vaststellen? 

Aangezien dit paraplu-bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" geen 
bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wro is én er in deze situatie ook geen 
mogelijkheid van kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.4 van de Wro zich voordoet, stellen wij uw 
raad voor om voor dit paraplu-bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Financiële consequenties / wijze van dekking 

N.v.t. 

Reacties van derden / formele inspraak en zienswijzen / communicatie 

Het bestemmingsplan is een juridisch-technische aanpassing van regels. Daarom is uitsluitend de 
door de Wro voorgeschreven procedure gevolgd: terinzagelegging van een ontwerpparaplu-
bestemmingsplan met de mogelijkheid van zienswijzen en daarna vaststelling door uw raad. 

Inspraak 

Inspraak heeft plaatsgevonden bij het opstellen van de nota Parkeerbeleid 2015 en de nota 
Parkeernormen 2015 die op 14 december 2015 door uw raad zijn vastgesteld. 

Zodoende hebben wij op 9 januari 2018 besloten om over het voorontwerpparaplu-bestemmingsplan 
geen inspraakprocedure volgens de Inspraakverordening te volgen/te doorlopen. 

Reacties vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

Het voorontwerpbestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" is voor 
overleg toegezonden naar de overlegpartners. 

Op 18 december 2017 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
aangegeven dat er voor het bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" 
geen aanvullende aandachtspunten zijn aangezien er geen waterstaatskundige aspecten beschreven 
worden. 

Op 14 december 2017 heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven dat op basis van het E-formulier 
van de provincie het ruimtelijke plan niet hoeft te worden toegezonden. Er is geen strijdigheid met de 
belangen van de provincie Zuid-Holland. 

Terinzagelegging ontwerpparaplu-bestemmingsplan 

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wro heeft het ontwerp van het paraplu
bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" vanaf donderdag 22 februari 
tot en met woensdag 4 april 2018 ter inzage gelegen. 

Gedurende deze periode van zes weken kon eenieder zijn eventuele zienswijzen omtrent dit ontwerp 
bij uw raad naar voren brengen. Van deze mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt, dus kan uw 
raad nu overgaan tot het ongewijzigd vaststellen van dit paraplu-bestemmingsplan. 

Voortraject 

Op 14 december 2015 heeft uw raad de volgende documenten vastgesteld: het Parkeerbeleid 2015 
inclusief de daarbij behorende Nota van beantwoording (verslag inspraakronde), de Parkeernormen 
2015 en de Uitvoeringsagenda Parkeren 2015-2018. 

Vervolgtraject 

Na de vaststelling van het paraplu-bestemmingsplan door uw raad moet het volgens het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wro gedurende zes weken ter inzage worden gelegd en digitaal beschikbaar 
worden gesteld. 
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Binnen deze termijn van terinzagelegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om 
beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, eventueel samen met 
een verzoek om voorlopige voorziening. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn, naast het indienen van beroep, 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 

Nu er geen zienswijzen bij uw raad naar voren zijn gebracht kan niemand (belanghebbenden) meer 
tegen de vaststelling van het paraplu-bestemmingsplan in beroep gaan en treedt dit paraplu
bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking. 

Raadscommissie 

Het voorstel is besproken in de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer van 18 juni 2018. 

Bijlage(n) welke ter kennis van de raad worden gebracht 

Paraplu-bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" (regels, verbeelding, 
toelichting en bijlagen). 

Nadere informatie / technische vragen bij: 

B. Holleman, B.Holleman(a)capelleaandeniissel.nl, (010) 284 8749. 

Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester. 

DRS. A. DE BAAT MR. P. OSKAM 



gemeente Capelle 
aandenljssel 

Raadsbesluit 

Nummer 

1003208 

De raad van de gemeente Capelle aan den Ussel; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

b e s l u i t : 

1. het paraplu-bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" met 
planidentificatiecode NL.IMRO.0502.BP17Parkeren-4001 vastte stellen; 

2. voor het bestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den Ussel" geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Vastgesteld in de openbare vergadering vanJU 
de griffier, /"cievoo 


