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1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en doel 
 

Aanleiding 

Met ingang van 29 november 2014 is het door de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 

2014 niet meer mogelijk om stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeervoorschriften, op 

te nemen in de gemeentelijke bouwverordening1. De bouwverordening vormt het toetsingskader 

bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit betekent dat bestemmingsplannen 

en beheersverordeningen die na 29 november 2014 zijn vastgesteld voor het voldoen aan de 

parkeernormen niet meer kunnen verwijzen naar de bouwverordening, maar dat in het bestem-

mingsplan of beheersverordening hiervoor een regeling moet zijn opgenomen. Is dat niet het 

geval, dan is het niet mogelijk om een aanvraag omgevingsvergunning aan de parkeernormen 

te toetsen.  

 

Met bovengenoemde wetswijziging is een overgangsregeling opgenomen tot 1 juli 2018. De 

overgangsregeling houdt in dat voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen, vastge-

steld vóór 29 november 2014, de bouwverordening van kracht blijft tot 1 juli 2018. 

 

Doel 

Om bij vergunningaanvragen nog te kunnen toetsen aan de parkeernormen, moeten deze wor-

den opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Een efficiënte wijze 

om binnen het gehele gemeentelijk grondgebied in één keer op een goede en eenduidige ma-

nier te beschikken over een actueel toetsingskader, is het vaststellen van een paraplubestem-

mingsplan. Een paraplubestemmingsplan is feitelijk een partiële herziening van meerdere be-

stemmingsplannen. Het voorliggende paraplubestemmingsplan heeft tot doel om de ‘Nota Par-

keernormen 2018’ van de gemeente Grave van toepassing te verklaren op de binnen de ge-

meente geldende bestemmingsplannen, zoals genoemd in paragraaf 1.2. Hiermee worden de 

vigerende bestemmingsplannen aangevuld voor wat betreft de regels inzake parkeernormen. 

De vigerende bestemmingsplannen blijven voor het overige van kracht. 

 

 

1.2 Het plangebied 
 

Dit paraplubestemmingsplan geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied en alle daarbin-

nen vigerende bestemmingsplannen, met uitzondering van paraplubestemmingsplannen ‘Waar-

devolle Bomen en Bebouwing’, ‘Archeologie’, en ‘Seksinrichtingen’. Binnen deze bestemmings-

plannen zijn immers geen enkelbestemmingen opgenomen op basis waarvan bij een omge-

vingsvergunningaanvraag sprake kan zijn van een parkeerbehoefte. 

 

In de navolgende tabel zijn de vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente Grave op-

genomen, waarop dit paraplubestemmingsplan van toepassing wordt verklaard. 

 

 

 

 

                                                      
1  Reparatiewet BZK 2014 op 29 november 2014 (Stb. 2014, 458) tot wijziging van de Woningwet. 
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Naam bestemmingsplan Vaststellingsdatum Identificatienummer 

3 woningen Hanenstraat Velp 7-11-2017 NL.IMRO.0786.BP3WHanenstraat-VA01 

Bedrijventerrein De Bons, Zuidelijk Hof 10-3-2015 NL.IMRO.0786.BPZuidelijkHof-va01 

Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven 5-7-2016 NL.IMRO.0786.BPWisseveldHaven-VA01 

Bedrijventerreinen Grave 2016 20-12-2016 NL.IMRO.0786.BPeekbonskooik-va01 

Beerschemaasweg ong. naast nr.17 7-2-2012 NL.IMRO.0786.BPBeerschemaasweg-va01 

Bestemmingsplan Hof van Esteren 18-2-2014 NL.IMRO.0786.BPHofvEsteren-va01 

Bestemmingsplan Kerkdorpen, Grave 28-6-2011 NL.IMRO.0786.BPKerkdorpen-va01 

Bestemmingsplan Koninginnedijk, Grave 07-11-2005 Analoog plan 

Bosscheweg 22a, Velp 18-09-2018 NL.IMRO.0786.BPBosschebaan22a-va01 

Buitengebied 1998 02-02-1998 Analoog plan 

Buitengebied 23-4-2013 NL.IMRO.0786.BPBuitengebied-va01 

Buitengebied Grave, herziening 2018 18-10-2017 NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va01 

Buitengebied, 1e herziening 4-7-2017 NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher1-va03 

Centrum, Grave 18-6-2014 NL.IMRO.0786.BPCentrumGrave-oh01 

Generaal de Bonskazerne Velp 28-1-2014 NL.IMRO.0786.BPDeBonsAZC-va01 

Herinrichting N324 - gedeelte gemeente Grave 20-12-2016 NL.IMRO.0786.BPN324Grave-VA01 

Hoogeweg 19 Escharen 2-2-2016 NL.IMRO.0786.Hoogeweg19-VA01 

Kapellaan 8, Gassel 13-03-2018 NL.INRO.0786.Kapellaan8-VA01 

Kranenhofscheweg 5 Escharen 7-2-2017 NL.IMRO.0786.BPKranenhof5-va01 

Maasveld 14, Gassel 1-9-2014 NL.IMRO.0786.BPMAASVELD14-va01 

Maaszicht, Grave 24-5-2011 NL.IMRO.0786.BPMaaszicht-va01 

Meisevoort ongenummerd Gassel 26-9-2017 NL.IMRO.0786.BPMeisevoortGassel-VA01 

Oranje Bastion, Grave 15-12-2015 NL.IMRO.0786.BPOranjeBastion-va01 

Oude Maasdijk 6 te Velp 2-10-2017 NL.IMRO.0786.OudeMaasdijk6-va01 

Schuttersweg 29, Gassel 11-3-2016 NL.IMRO.0786.BPSchuttersweg29-VA01 

Seksinrichtingen 27-01-2015 NL.IMRO.0786.BPseksinrichtingen-va01 

Torenstraat 22 te Gassel 24-10-2017 NL.IMRO.0786.BPTorenstr22Gassel-VA01 

Uitbreiding Vicaris Hermanspark 14-10-2014 NL.IMRO.0786.BPVicHermanspark-va01 

Uitwerking de Bons, Grave 21-6-2011 NL.IMRO.0786.BPUitwerkingDeBons-va01 

Velp 25-06-1990 NL.IMRO.07860000BPOudVelpOH- 

Venesteinlaan 1, Velp 6-3-2017 NL.IMRO.0786.BPVenesteinlaan1-va01 

wijzigingsplan Prinsenhof 4 15-11-2011 NL.IMRO.0786.WPPrinsenhof4-VA01 

Woningen Beerschemaasweg 55 te Escharen 26-9-2017 NL.IMRO.0786.BPBeerschemaas55-VA01 

Woonlocaties Gassel 12-12-2017 NL.IMRO.0786.BPWoonlocGassel-VA01 

Woonwijken, Grave 13-11-2012 NL.IMRO.0786.BPWoonwijken-va01 

Zorgwoningen Koninklijke Visio 18-6-2014 NL.IMRO.0786.BPVisioOost-VA01 

 

 

1.3 Leeswijzer 
 

Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 het gemeentelijk beleid beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

toelichting gegeven op de regels. Tot slot wordt in het vierde en laatste hoofdstuk ingegaan op 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2. RUIMTELIJK BELEIDSKADER 

 

 

2.1 Wetgeving 
 

Bij de invoering van de Wet ruimtelijk ordening (Wro) in 2008 heeft de wetgever bepaald dat de 

mogelijkheid - op grond van artikel 8 lid 5 van de Woningwet - om stedenbouwkundige voor-

schriften in de bouwverordening op te nemen, kan vervallen. Reden hiervoor was dat de Wro nu 

voorschrijft dat een gemeente voor het gehele grondgebied een bestemmingsplan of beheers-

verordening moet vaststellen. Onder de voorgaande Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 

gold deze verplichting alleen voor het buitengebied. Daarom waren voor het overige gebied van 

de gemeente stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening nodig. Daarnaast vorm-

den 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. Uitein-

delijk werd hiervan afgezien omdat er te veel vragen bestonden of en over de wijze waarop met 

name het parkeren in het bestemmingsplan zou kunnen worden geregeld. De betreffende bepa-

ling is nooit in werking getreden. Maar eind 2014 is dan toch de Woningwet op dit punt aange-

past. Op 29 november 2014 trad namelijk de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458) in wer-

king. Hierdoor zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening komen te verval-

len. Voor bestemmingsplannen vastgesteld vóór die datum voorzag artikel 133, leden 1 en 2, 

van de Woningwet in een overgangsregeling. 

 

Inmiddels is ook het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd in die zin dat omwille van flexibi-

liteit het mogelijk is geworden om in een bestemmingsplan te verwijzen naar beleidsregels. Er is 

in artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a van het Bro een wettelijke grondslag geschapen 

om wat betreft het parkeren in het bestemmingsplan direct te verwijzen naar beleidsregels die 

parkeernormen bevatten. Daarbij is het mogelijk om middels een zogenaamde dynamische ver-

wijzing te bepalen dat indien de beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, re-

kening gehouden dient te worden met het gewijzigde beleid.  

 

 

2.2 Nota Parkeernormen 2018 
 

Op 13 maart 2018 heeft de gemeente Grave de Nota Parkeernormen 2018 vastgesteld, als op-

volger van de Nota Parkeernormen 2014. In de Nota Parkeernormen 2018 zijn de volgende uit-

gangspunten gehanteerd: 

 

 Minimumwaarden 

Om een goede parkeeroplossing over een langere periode te borgen hanteert de ge-

meente minimumwaarden bij de parkeernormen. De hoogte van de minimumwaarde is 

zo bepaald dat hiermee voor een gedegen parkeeroplossing wordt gezorgd en geen 

parkeeroverlast in de omgeving wordt veroorzaakt. Minimum betekent dat ten minste 

het aantal aangegeven parkeerplaatsen gerealiseerd moet worden. 
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 Parkeerkencijfers CROW als basis 

De gemeente Grave kiest, net als in 2014, voor de meest recente parkeerkencijfers van 

CROW (publicatie 317, oktober 2012) als basis voor de gemeentelijke parkeernorme-

ring. Dit zijn op de praktijk gebaseerde kencijfers en deze geven dus een inschatting 

van de werkelijk te verwachten toekomstige parkeerbehoefte. Wanneer CROW haar 

parkeerkencijfers actualiseert maakt de gemeente Grave de afweging of zij deze wil vol-

gen of niet. De hoogte van de parkeernorm is onder andere afhankelijk van het autobe-

zit en autogebruik. In dit hoofdstuk worden de gemaakte keuzes toegelicht. 

 

 Stedelijkheidsgraad en stedelijke zone 

In de parkeerkencijfers van CROW wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheids-

graad en naar de ligging in de stedelijke zone. Grave behoort tot de categorie ‘weinig 

stedelijk’ gebied. Voor wat betreft de stedelijke zones die het CROW hanteert is een on-

derverdeling gemaakt tussen de binnenstad van Grave, waarvoor categorie ‘centrum’ 

geldt, de rest van de bebouwde kom (woonwijken Grave en kerkdorpen) waarvoor de 

categorie ‘rest bebouwde kom’ geldt en het buitengebied, waarvoor de zone ‘buitenge-

bied van toepassing is. 

 

 Parkeernorm versus bandbreedte CROW  

De parkeerkencijfers van CROW geven een bandbreedte weer. Omdat het gemiddelde 

autobezit in Grave met 1,2 personenauto’s per huishouden (exclusief lease-auto’s en 

bedrijfsvoertuigen) gelijkligt aan het gemiddelde autobezit van alle gemeentes met een 

vergelijkbare mate van stedelijkheid, geldt de gemiddelde waarde van de CROW-par-

keerkencijfers als parkeernorm. 

 

Het parkeernormenbeleid van de gemeente is erop gericht dat bij ontwikkelingen voldoende 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor auto’s en fietsen, zodat een goede parkeersituatie is 

geborgd. Het uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. In de Nota Parkeer-

normen 2018 zijn geen concrete normen opgenomen voor het fietsparkeren, zoals wel is ge-

daan voor het autoparkeren. De Nota Parkeernormen maakt voor het fietsparkeren een directe 

verwijzing naar de kencijfers van de CROW. 

Omdat er zich situaties kunnen voordoen waarbij dit niet in voldoende mate mogelijk is, heeft de 

gemeente Grave in de Nota Parkeernormen afwijkingsmogelijkheden opgenomen, waarbij als 

uitgangspunt geldt dat er geen parkeeroverlast voor de omgeving mag ontstaan. Tevens is be-

oogd een directe link tussen bouwontwikkeling en realisatie van parkeerplaatsen te borgen. 

Voor meer informatie over de afwijkingsmogelijkheden, wordt verwezen naar de Nota Parkeer-

normen.
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3. JURIDISCHE VORMGEVING 

 

 

3.1 Inleiding 
 

Met dit paraplubestemmingsplan worden de geldende bestemmingsplannen, zoals genoemd in 

paragraaf 1.2 van deze toelichting en bijlage 1 van de regels, aangevuld met de nieuwe par-

keerregeling zoals opgenomen in de ‘Nota Parkeernormen 2018’ van de gemeente Grave. 

Daarmee gaat voor alle in paragraaf 1.2 van deze toelichting genoemde bestemmingsplannen 

dezelfde regeling voor parkeren gelden. 

 

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De ver-

beelding omvat het volledige grondgebied van de gemeente Grave. In de regels is de ‘Nota Par-

keernormen 2018’ juridisch-planologisch verankerd. De verbeelding en regels vormen samen 

het bindende deel van het bestemmingsplan.  

In deze toelichting worden onder andere de keuzes die in het bestemmingsplan worden ge-

maakt nader gemotiveerd en verantwoord. 

 

 

3.2 Systematiek bestemmingen 
 

3.2.1 Uitleg paraplubestemmingsplan 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld als een parapluplan waarmee voor alle be-

stemmingsplannen in Grave dezelfde regeling voor parkeren gaat gelden. In bestemmingsplan-

nen waarin nog geen regeling voor parkeren is opgenomen, wordt dit nieuw toegevoegd. In be-

stemmingsplannen waarin reeds een regeling voor parkeren is opgenomen, zal dit bestem-

mingsplan de betreffende regeling vervangen.  

Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de regeling voor parkeren en beoogt geen wij-

ziging aan te brengen in de overige regels van de vigerende bestemmingsplannen. 

De komende jaren zal de parkeerregeling worden op genomen in de actualisaties van de be-

stemmingsplannen (of omgevingsplan in het kader van de nieuwe omgevingswet). Hierdoor zal 

de werking van dit paraplubestemmingsplan uiteindelijk komen te vervallen. 

 

Dynamische verwijzing naar de ‘Nota Parkeernormen 2018’ 

In de regels is een dynamische verwijzing opgenomen naar de ‘nota parkeernormen’. Dit houdt 

in dat wanneer gedurende de planperiode de ‘Nota Parkeernormen 2018’ wordt gewijzigd, de 

gewijzigde regels gelden. De bestemmingsplannen hoeven daardoor niet opnieuw te worden 

herzien wanneer de beleidsregels wijzigen. 

 

3.2.2 De regels 

 

Het bestemmingsplan is opgesteld aan de hand van de in de Wet ruimtelijke ordening en het 

Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Voor de opbouw van de regels is 

aangesloten bij de geldende Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). 
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De regels bestaan uit drie hoofdstukken: 

 Inleidende regels (hoofdstuk 1) 

 Algemene regels (hoofdstuk 2) 

 Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 3) 

 

Inleidende regels (hoofdstuk 1) 

Bij de inleidende regels wordt ingegaan op de begrippen. Bij de begrippen zijn alleen de begrip-

pen opgenomen die betrekking hebben op parkeren. Voor de overige begrippen zijn de begrip-

pen uit de vigerende bestemmingsplannen van toepassing. De wijze van meten is niet opgeno-

men. Hiervoor zijn de bepalingen uit de vigerende bestemmingsplannen van toepassing. Hier-

voor in de plaats is een artikel met het toepassingsgebied opgenomen, waarin wordt beschre-

ven op welke vigerende bestemmingsplannen de in dit bestemmingsplan opgenomen regels ten 

aanzien van parkeren van toepassing zijn. De lijst met vigerende bestemmingsplannen is opge-

nomen als bijlage bij de regels. 

 

Algemene regels (hoofdstuk 2) 

Anti-dubbeltelregel  

Het opnemen van de anti-dubbeltelregel in de regels is verplicht gesteld in het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro). Deze standaardbepaling (artikel 3.2.4 Bro) strekt ertoe te voorkomen dat 

van ruimte die in een bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie is 

mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverande-

ring van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede male zou kunnen worden gebruik gemaakt. 

 

Overige regels  

In de Overige regels zijn de nieuwe parkeerregels opgenomen. De parkeerregels hebben zowel 

betrekking op bouwplannen als het veranderen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken. 

Bij bouwplannen gaat het om de toe- of afname van bebouwing, waardoor de benodigde capa-

citeit aan parkeervoorzieningen kan veranderen. Een verandering van gebruik kan op meerdere 

manieren gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit. Sommige bestemmingen laten meer-

dere functies toe, zoals de bestemming ‘Centrum’ of ‘Gemengd’. In die bestemmingen mag bij 

rechte gewisseld worden tussen de beschreven functies, bijvoorbeeld van winkel (detailhandel) 

naar kantoorruimte (kantoor). Voor de toegestane functies kunnen verschillende parkeernormen 

gelden. In andere gevallen kan het gebruik veranderen door het toepassen van een in het be-

stemmingsplan opgenomen binnenplanse afwijking voor gebruik of een wijzigingsbevoegdheid. 

Ten slotte kunnen ook nevenfuncties zoals een Bed & Breakfast, mini-campings en aan-huis-

gebonden beroepen/bedrijven leiden tot een verandering van de parkeercapaciteit.  

 

In de parkeerregels wordt verwezen naar de ‘Nota Parkeernormen 2018’, waarin de parkeernor-

men zijn opgenomen. Daarbij is aangegeven dat wanneer deze nota gedurende de planperiode 

wordt gewijzigd, rekening gehouden dient te worden met het gewijzigde beleid. De ‘Nota Par-

keernormen 2018’ is niet opgenomen in de bijlage van de regels, omdat deze gedurende de 

planperiode (10 jaar) aan verandering onderhevig kan zijn. Om te voorkomen dat per ongeluk 

een verouderde nota wordt gebruikt, is de geldende nota alleen terug te vinden op de over-

heidswebsite www.officiëlebekendmakingen.nl. De huidige ‘Nota Parkeernormen 2018’ is terug 

te vinden in het Gemeenteblad 2019, nr. 57009 en specifiek https://zoek.officielebekendmakin-

gen.nl/gmb-2019-57009.pdf. Als deze locatie geen zoekresultaat meer geeft, dan kan op de 

website officiëlebekendmakingen.nl gezocht worden op ‘Gemeenteblad’, ‘gemeente’, ‘Grave’ en 

‘Nota Parkernormen’. 

http://www.officiëlebekendmakingen.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-57009.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-57009.pdf


Hoofdstuk 3 8 
 

 

Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 3) 

Hierin wordt ingegaan op het overgangsrecht en de slotregels (naam van het bestemmings-

plan). 

 



 

4. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAAR-

HEID 

 

 

4.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Het voorliggende plan voorziet niet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de 

Wet ruimtelijke ordening. Het is daarom niet nodig een exploitatieplan op te stellen en kosten-

verhaal is hier niet aan de orde.  

 

 

4.2 Maatschappelijk uitvoerbaarheid 

 

4.2.1 Bestuurlijk overleg 

 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat burgemeester en wethouders 

bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, overleg plegen met andere betrokken overheden 

en overheidsdiensten. In dit geval zijn de belangen van het rijk, de provincie en het waterschap 

niet in het geding en daarom is vooroverleg met deze instanties niet noodzakelijk. 

 

4.2.2 Inspraak 

 

Aangezien slechts sprake is van het juridisch-planologisch verankeren van reeds bestaand par-

keerbeleid in de bestemmingsplannen van de gemeente Grave, wordt voor dit bestemmings-

plan geen inspraakprocedure doorlopen.  

 

4.2.3 Zienswijzen 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

met ingang van 15 mei 2019 tot en met dinsdag 25 juni 2019, gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.   



 

 

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen 
www.bro.nl 


