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Onderwerp:
Voorstel tot vaststel I ing van het paraplubestem mingsplan parkeernormen.

Nummer:
Bc.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 22 januari 2OI9

Aanleiding
Op 29 november 20t4 is artikel B van de Woningwet vervallen, Dat betekende dat
steden bouwku nd ige voo rsch riften, zoa ls pa rkeernormen, voor n ieuwe
bestemmingsplannen niet langer in de bouwverordening mochten worden opgenomen.
Daarbij kregen de gemeenten tot 1 juli 2018 de gelegenheid om bestemmingsplannen
aan te passen.

Nadere toelichting
Vanaf eind 2014 is in de bestemmingsplannen standaard het volgende artikel
opgenomen:

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 bepaatde in tid 1
indien:
a. er voldoende parkeer- en of laad- of losruimte aanwezig is in de directe omgeving,

waarbii rekening wordt gehouden met de locatie en de functie van de voorziening, of
b. er niet voldoende parkeerruimte aanwezig is in de directe omgevinE en het voldoen

aan de parkeereÍs de haalbaarheid van het bouwplan onder druk zet, terwijl het
bouwplan maatschappelijk of economisch gezien een belangrijke ontwikkeling vormt
voor de gemeente Boxmeer.

Om bij het verlenen van een omgevingsvergunning eisen te kunnen stellen aan het
aantal te creëren parkeerplaatsen, zouden alle bestemmingsplannen herzien moeten
worden. Een aantal bestemmingsplannen (Buitengebied, Beugen, Groeningen, Holthees
en Maashees) zijn in voorbereiding om herzien te worden en worden in de loop van 2019
vastgesteld.
Het is niet mogelijk om alle andere bestemmingsplannen ook op korte termijn te herzien.
Daarom is besloten een paraplubestemmingsplan in procedure te brengen waarin
bovengenoemd artikel als het ware ingevoegd wordt in de bestemmingsplannen Boxmeer
Centrum, Boxmeer Noord, Boxmeer Oost, Boxmeer Zuidwest, Saxe Gotha, Sterckwijck,
Sterckwijck Oost, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek en Vierlingsbeek (In het in
2017 vastgesteld bestemmingsplan Vortum-Mullem is genoemd artikel al opgenomen).
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Bij het onderwerp voorstel tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan
Parkeernormen horen de volgende bijlagen:

1. DlL9/749278:
2. D/L9/74924O:
3. DlL9/749242:
4. DlL9/749243:

raadsbesluit;
verbeelding;
regels;
toelichting.
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Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Vaststelling van het paraplubestemmingsplan Parkeernormen

Nummer:
Bc.

De raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d, 22 januari 2org;

gelet op de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

1. het paraplubestemmingsplan Parkeernormen vast te stellen overeenkomstig het bij
dit besluit behorende en aldus gewaarmerkte ontwerp met identificatienummer
N L.IMRO, 0756. PPlBParkeren-ON0 1 ;2' geen exploitatieplan vast te stellen omdat het bestemmingsplan geen bouwplannen
als bedoeld in artikel 6.2.1van het Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk maakt.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer
in zijn openbare vergadering van 28 maart 2}lg.

De raad voornoemd,
r, rzitter,

A.W M. Cornelissen MMC W van Soest
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