
Gemeente 
NOORDWIJK 

Raadsbesluit 

Vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren 
Openbaar 

De raad van de gemeente Noordwijk; 

Gelezen het voorstel van het college op 20 februari 2018. 

Besluit: 
1. De Nota van Beantwoording vast te stellen; 
2. Het Paraplubestemmingsplan Parkeren vast te stellen. 

Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van 15 maart 2018. 
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Voordracht 

Gevraagd besluit: 
1. de Nota van Beantwoording vast te stellen; 
2. het Paraplubestemmingsplan Parkeren vast te stellen. 

Korte toelichting 
Voor 2014 was parkeren geregeld in de bouwverordening. Vanaf 1 jul i 2018 vervalt de regeling 
parkeren in de bouwverordening. Parkeren kan/moet dan geregeld worden in het 
bestemmingsplan. In een aantal van de bestemmingsplannen is echter nog geen regeling over 
parkeren opgenomen. Dit betreft met name de grote integrale bestemmingsplannen uit 2013. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 6-12-2017 t /m 16-01-2018 ter inzage gelegen. In die 
periode zijn twee zienswijzen binnengekomen, waarvan één weer is Ingetrokken. 

Onderbouwing voorstel(len) 
1. De Nota van Beantwoording vast te stellen 

Argument(en) 
• De zienswijze gaat vooral in op de actualiteit van het parkeerbeleid en concrete project. 

Beide zaken hebben geen betrekking op dit bestemmingsplan. Beleid volgt zijn eigen 
procedure. Het bestemmingsplan voorziet slechts in de juridische borging van beleid. 
Concrete projecten volgen ook hun eigen procedure. 

• De zienswijze leidt wel tot aanpassing van de toelichting, zodat e.e.a. verduidelijkt wordt. 
• Daarnaast zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd in de regels. Het betreft 

vooral het compleet maken van de regelingen die worden Ingetrokken, en het specifiek 
ingaan op bestemmingsplan Sancta Maria, waar heel specifieke parkeernormen staan. De 
wijzigingen staan beschreven in de Nota van beantwoording. 

Kanttekeningen / Risicofactor(en) en eventuele alternatieven 
geen 

Onderbouwing voorstel(len) 
2. Het Paraplubestemmingsplan Parkeren vast te stellen. 

Argument(en) 
• De gemeenteraad is bevoegd gezag. 
• Het bestemmingsplan regelt uitsluitend het parkeren en wat daarmee samenhangt (zoals 

ontsluiting/laad-los etc). 
• Het bestemmingsplan regelt dat voor elk bouw- en gebruiksmogelijkheden voldaan moet 

worden aan de eisen uit de gemeentelijke Nota Parkeren en Stallen 2013 of diens 
opvolger. 

• Deze constructie maakt dat, als het parkeerbeleid wijzigt, het bestemmingsplan zelf niet 
aangepast hoeft te worden. 

• Het betreft nadrukkelijk geen nieuw beleid. Het is het opnieuw juridisch verankeren van 
het bestaande beleid, omdat de huidige juridische verankering (Bouwverordening) vervalt. 

• Gekozen is voor een paraplubestemmingsplan, zodat in heel Noordwijk het parkeren op 
dezelfde manier wordt geregeld. 

• De verbeelding bestaat alleen uit het plangebied om aan te duiden waar het 
bestemmingsplan geldt. Er worden immers geen bestemmingen toegewezen. 
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Kanttekeningen / Risicofactor(en) en eventuele alternatieven 
geen 

Consequenties 
Financiële consequenties 
Nee. 

Personele consequenties 
Nee. 

Juridische consequenties 
Ja, alle huidige regelingen t.b.v. parkeren in de bestemmingsplannen komen te vervallen 
en worden vervangen door dit bestemmingsplan. 

Overige consequenties 
Geen. 

Arhi-toezicht 
Besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten Nee 

Uitvoering 
N.V.T. 

Evaluatie 
Nee. 

Meegezonden stukken 
1. Paraplubestemmingsplan Parkeren 
2. De Ingediende zienswijze (vertrouwelijk ivm NAW gegevens) 
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Communicatieparagraaf 

Vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren 
Openbaar 

Doelgroepen extern 
1. Een ieder 
2. Overleginstanties 
3. Indiener van zienswijze 

Communicatiemiddelen extern 
• Gemeentelijke publicatie 

Doelgroepen intern 
• Geen. 

Communicatiemiddelen intern 
• Geen. 

Kernboodschap 
Vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren, beroep mogelijk 

Wettelijke verplichte publicaties 
• Gemeenteberlchten 
• Staatscourant 
• Ruimtelijke plannen.nl 

Communïcatieplanning 
Geen. 

Verdere uitwerking in communicatieplan nodig? 
Nee. 
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