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1. INLEIDING 
 
 

1.1 Aanleiding en doel  
 
Vanaf 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening vervallen. Een 
van de gevolgen is, dat er vanaf dat moment bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet 
meer op basis van de bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernomen. 
De gemeente Boxmeer wil bij nieuwbouw of functiewijzigingen eisen kunnen stellen aan het aantal 
parkeerplaatsen en daarbij toetsen aan de door de gemeenteraad op 29 januari 2015 vastgestelde 
parkeernormen Boxmeer 2015. Dit is alleen mogelijk door alle oudere bestemmingsplannen nu te 
herzien. Het is echter ook mogelijk om door middel van een paraplubestemmingsplan alle of een 
aantal bestemmingsplannen ter herzien voor een bepaald aspect, in dit geval dus het aspect 
parkeernormen.  
Door middel van dit paraplubestemming  wordt in de nader te noemen bestemmingsplannen het 
volgende artikel opgenomen: 
 

Parkeernormen 
 
1  Gebruiksregel 

a.  De gronden en gebouwen waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, mogen slechts worden 
bebouwd en/of gebruikt indien op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd en in stand gehouden. Om te bepalen of er sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid zal het bevoegd gezag bij de verlening van een omgevingsvergunning 
toetsen aan de in de meest recente Nota Parkeernormen Boxmeer opgenomen normen. 

b. Indien er behoefte is aan ruimte voor laden of lossen van goederen, dan moet die ruimte op het 
betreffende perceel gecreëerd en in stand gehouden worden. 

 

2  Afwijking 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 indien: 

a. er voldoende parkeer- en of laad- of losruimte aanwezig is in de directe omgeving, waarbij 
rekening wordt gehouden met de locatie en de functie van de voorziening, of 

b. er niet voldoende parkeerruimte aanwezig is in de directe omgeving en het voldoen aan de 
parkeereis de haalbaarheid van het bouwplan onder druk zet, terwijl het bouwplan 
maatschappelijk of economisch gezien een belangrijke ontwikkeling vormt voor de gemeente 
Boxmeer. 

 
 

1.2 Geldende bestemmingsplannen 
 
Bovengenoemd artikel is opgenomen in het door de raad op vastgesteld bestemmingsplan Vortum-
Mullem. In voorbereiding zijn nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen Beugen, Groeningen, 
Holthees en Maashees. Deze plannen, waarin het artikel uiteraard opgenomen wordt, worden in de 
loop van 2019 vastgesteld. 
Zodoende resteren de volgende bestemmingsplannen: 
Boxmeer Centrum vastgesteld 27 juni 2013   
Boxmeer Noord        ,,   1 oktober 2009 
Boxmeer Oost         ,,  22 oktober 2009 
Boxmeer Zuidwest        ,,  30 oktober 2014 
Oeffelt          ,,  1 maart 2012 
Overloon         ,,  14 mei 2009 
Rijkevoort         ,,  2 juli 2015 
Sambeek         ,,  24 januari 2013 
Vierlingsbeek         ,,  25 april 2013 
Saxe Gotha         ,,  22 oktober 2009 
Sterckwijck         ,,  22 oktober 2009 
Sterckwijck Oost        ,,  22 september 2011. 
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2. NOTA PARKEERNORMEN 
 

 
2.1 Inleiding 
 
In de Nota Parkeernormen worden normen aangereikt voor parkeergelegenheden voor auto’s en 
fietsen bij verschillende functies. De parkeernormen geven aan hoeveel parkeerplaatsen voor de 
auto en de fiets nodig zijn bij de bouw of uitbreiding van een gebouw of bij de verbouwing tot een 
andere functie.  
  
De in de nota genoemde normen zijn gebaseerd op kencijfers van het CROW. CROW is nu een 
eigennaam en vroeger een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Indien de kencijfers bijgesteld worden, volgt een 
actualisatie van de Nota Parkeernormen 

 
2.2 Uitgangspunten 
  
Parkeren moet in principe op eigen terrein worden opgelost. Burgemeester en wethouders hebben 
de bevoegdheid om af te wijken van de parkeereis op eigen terrein indien het voldoen aan de eis 
door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, of indien op andere wijze in de 
nodige parkeerruimte wordt voorzien.  
De parkeerbehoefte wordt bepaald op basis van de ligging, functie en omvang.  
De hoofdgroep wonen is onderverdeeld in diverse typen woningen, bij de koopappartementen is 
onderscheid gemaakt naar naar prijsklasse (goedkoop, midden en duur). Ten aanzien van de 
huursector is onderscheid gemaakt tussen sociale en vrije sector. 
De hoofdgroep winkelen en boodschappen is onderverdeeld in diverse typen winkels. 
                
De kencijfers voor fietsparkeren hebben betrekking op de functiegroepen werken, winkelen, 
onderwijs en overige voorzieningen. Voor de functiegroep wonen zijn geen fietsparkeerkencijfers 
opgenomen. 
 

In de kern Boxmeer wordt 
verder onderscheid gemaakt 
tussen het centrum, de schil 
(bestemmingsplan), rest 
bebouwde kom en 
buitengebied. Voor de 
overige kernen gelden de 
normen die in de kern 
Boxmeer voor de rest 
bebouwde kom gelden. 

 
 
 
 
2.3 Parkeernormen 
 
Om een indruk te geven volgen hier de parkeernormen zoals die gelden voor de functie Wonen voor 
het grootste deel van de woonwijken in Boxmeer en voor de overige kernen. 

 
Vrijstaande koopwoning 2.3 Goedkoop koopappartement 1,6 

Halfvrijstaande koopwoning 2,2 Vrije sector huurwoning 2,0 

Tussenkoopwoning 2,0 Sociale huurwoning 1,6 

Duur koopappartement 2,1 Vrije sector huurappartement 1,8 

Midden koopappartement 1,9 Sociaal huurappartement 1,4 
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3. UITVOERBAARHEID 
 
 

3.1 Economische en financiële aspecten 
 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet gelijktijdig met de vaststelling van 
een bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het verhaal van kosten 
anderszins is verzekerd en ook aan de voorwaarden van artikel 6.12 is voldaan.  
 
Dit paraplubestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch regelen van de parkeernormen 
binnen een aantal bestemmingsplannen in de gemeente Boxmeer. Aan dit plan zijn, behalve de 
kosten van het opstellen ervan, voor de gemeente geen kosten verbonden. Ook voorziet dit plan 
niet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.  
Dit betekent dat voor dit bestemmingsplan vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is.  

 
 
3.2 Handhaafbaarheid 
 
Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien 
na de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk 
om reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. 
Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid: 
a. Voldoende kenbaarheid van het plan 
 Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij            

degenen die het moeten naleven. De Wro bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te 
volgen procedure: in de bestemmingsplanprocedure zijn een aantal inspraakmomenten 
ingebouwd. 

b. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan 
 De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in 

grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet 
iedereen zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het 
bestemmingsplan is echter wel wenselijk. 

c. Realistische en inzichtelijke regeling 
 Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig 

beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed controleerbaar zijn. De regels 
moeten derhalve niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

d. Actief handhavingsbeleid 
 Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie in 

het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de 
voorschriften worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van 
rechtsonzekerheid.  

De gemeente voert een actief handhavingsbeleid. Medewerkers van de gemeente houden zich 
bezig met het toezicht op de naleving van de Woningwet en de Wro. Het hoofddoel is de controle 
van de naleving van de verleende vergunningen en het opsporen van illegale bouw. 
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4. JURIDISCHE VERANTWOORDING 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regelgeving (regels en verbeelding). In de voorgaande 
hoofdstukken is reeds op enkele aspecten ingegaan. Uitgangspunt voor de regels is de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) en de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet 
ruimtelijke ordening. 
 

4.1 Algemeen 
 
Hoofdstuk 1 bevat de begrippen (artikel 1) en een bepaling over de wijze van meten (artikel 2); deze 
worden in alfabetische volgorde gegeven en dienen als referentiekader voor de overige regels. 
Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingen. Deze artikelen hebben een min of meer vaste opbouw. 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, die van algemeen belang zijn voor het plan. 
Hoofdstuk 4 bevat tenslotte de overgangsregels en slotregel. 
 

4.2 Toelichting op de regels   
 
Hoofdstuk 1:   Inleidende regels 
 
Begrippen 
In artikel 1 is een aantal begrippen nader gedefinieerd teneinde onduidelijkheid te voorkomen. Voor 
een aantal begrippen bevat de SVBP 2012 de begripsbepalingen; in enkele gevallen zijn de in de 
gemeente gebruikelijke definities opgenomen. 
  
Hoofdstuk 2:   Algemene regels 
 
Van toepassing verklaren 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de geldende bestemmingsplannen waarop dit 
paraplubestemming van toepassing is. 
 
Parkeernormen 
In dit artikel wordt aangegeven dat de gronden en gebouwen slechts mogen worden bebouwd en/of 
gebruikt indien op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt. Vervolgens 
wordt aangegeven dat getoetst wordt aan de meest recente Nota Parkeernormen Boxmeer. 
 
Hoofdstuk 3:   Overgangsrecht en slotregel 
 
Overgangsrecht 
In deze artikelen is een regeling opgenomen voor bestaande zaken en rechten die niet in 
overeenstemming zijn met de overige regelingen in dit bestemmingsplan en mits niet strijdig met het 
voorheen geldende bestemmingsplan met de daaronder begrepen overgangsbepaling. Voor deze 
bepaling is aansluiting gezocht bij het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening, waarin standaard 
overgangsregels voor bestemmingsplannen zijn opgenomen. 
 
Slotregel 
De slotregel bevat de titel van het bestemmingsplan. 
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5. (VOOR)OVERLEG 
 
 
Gezien de geringe omvang van het plangebied is besloten om geen voorontwerp maar meteen een 
ontwerp paraplubestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp paraplubestemmingsplan is 
uiteraard wel gezonden naar de provincie en waterschap Aa en Maas.  
 
 
 


