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*Z03DEB37608* 
 

Raadsvoorstel 
   

Onderwerp : Vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren 

Datum college                              : 16 juli 2019 

Portefeuillehouder : B.J. Peters 

Afdeling : Publiek/Ruimtelijk Beleid/Ruimtelijk Beleid 

Commissie : Ruimte 

In te vullen door de griffie  

Datum commissie : 3 september 2019 

Datum raad : 16 september 2019 

Agendapunt raad : 12 

 

 

Samenvatting voorstel 

Op 11 maart 2019 is de Nota Parkeernormen Grave 2018 in werking getreden. Het bestemmingsplan 

‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ is gericht op het opnemen van de nieuwe parkeernormen in alle 

vigerende bestemmingsplannen. 

 

Voorstel besluit 

1. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan “Parapluplanplan Parkeren”; 
2. het bestemmingsplan “Parapluplanplan Parkeren” met IMRO-code NL.IMRO.0786.BPParkeren‐

VA01 vast te stellen. 

 

Financiële consequenties 

Het bestemmingsplan 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 kostenverhaal is hier niet 

aan de orde. Het risico op planschade is nihil omdat onder artikel 6. 3, lid a eventuele schade voorzienbaar 

was: de Nota Parkeernormen 2018 is door de raad vastgesteld, gepubliceerd en in werking getreden 

ruimtelijk beleid. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn geraamd op €4.500,-. 
 

Wettelijk kader en beleidskader 

Inspraakverordening Grave, Wet ruimtelijke ordening 

 

Communicatie en participatie 

Er is geen apart communicatie- en/of participatietraject doorlopen, aangezien de inhoud van het 

bestemmingsplan gelijk is aan de eerder vastgestelde Nota Parkeernormen Grave 2018. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband 

Niet van toepassing. 
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Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding  

Met het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ wordt het vastgestelde raadsbeleid ‘Nota Parkeernormen 

Grave 2018’ verwerkt in alle vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Grave. Op deze wijze 

worden de nieuwe parkeernormen een concrete toetsgrond voor bouwplannen en gebruiksveranderingen. 

 

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen 

De gemeenteraad heeft de ‘Nota Parkeernormen Grave 2018’ vastgesteld op 13 maart 2018. De reikwijdte 
van de nieuwe parkeernormen is nu beperkt tot bouwplannen die afwijken van de vigerende 

bestemmingsplannen. Een bouwplan dat wel in een vigerend bestemmingsplan past, moet getoetst worden 

aan de in dat bestemmingsplan opgenomen parkeernormen. Dit laatste geldt in ieder geval voor de 

bestemmingsplannen ‘Woonwijken’, ‘Centrum’ en ‘Kerkdorpen’, die gezamenlijk een groot deel van de 
bebouwde kom beslaan. 

 

In een groot aantal bestemmingsplannen zijn geen parkeernormen opgenomen, omdat tot 1 juli 2018 

gebruik mocht worden gemaakt van de parkeervoorschriften in de gemeentelijke Bouwverordening. Vanaf 

genoemde datum zijn de parkeervoorschriften landelijk komen te vervallen. Feitelijk gelden in deze 

bestemmingsplannen momenteel geen parkeernormen. Het gaat veelal om bestemmingsplannen met een 

klein plangebied en weinig ontwikkelingen. 

 

Het is wenselijk om de nieuwe parkeernormen te verwerken in de vigerende bestemmingsplannen, 

waardoor direct een toetsgrond ontstaat bij aanvragen om een omgevingsvergunning. Deze wens wordt 

concreet gemaakt door een bestemmingsplan op te stellen dat alle oude parkeernormen vervangt, dan wel 

toevoegt. 

 

De Inspraakverordening Grave regelt dat bij het opstellen van gemeentelijk beleid, zoals een 

bestemmingsplan, het college van B&W besluit of inspraak wordt verleend. In dit geval bestaat het 

gemeentelijk beleid uit het verwerken van de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Parkeernormen 

Grave 2018 in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal voor het gehele grondgebied van de 

gemeente gelden en daarmee alle bewoners (belanghebbenden) op gelijke wijze raken. Het volgen van een 

inspraakprocedure voor vastgesteld beleid heeft in dit geval geen meerwaarde. Het bestemmingsplan is 

direct als ontwerp ter inzage gelegd. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplanplan Parkeren’ heeft met ingang van 15 mei 2019 tot en met 

dinsdag 25 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende de termijn geen zienswijzen 

ingediend. 

 

Uitvoering, risico’s en evaluatie 

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ is gezien de aard van het plan niet voorgelegd 
aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Cuijk-Grave. 

 

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ wordt zes weken voor beroep ter inzage gelegd. 

De terinzagelegging wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en het Gemeenteblad via 



3 

 

www.officielebekendmakingen.nl,. De stukken zijn in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis 

tijdens openingstijden en te allen tijde op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Overige politiek relevante informatie 

Niet van toepassing.  

 

Conclusie  

Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ kan ongewijzigd worden vastgesteld.  

 

Bijlagen 

1. Raadsbesluit (concept) 

2. Bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ 
 

Overige bijlagen 

Niet van toepassing.  

 

Raadsplanning (bestuurlijke planning) 

Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning: niet van toepassing. 

  

 

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Grave, 

 

 

 

 

drs. J.J.L. Heerkens A.M.H. Roolvink MSc 

secretaris burgemeester 

 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/



