
GEMEENTE 

Aan de gemeenteraad 

Roden, 13 juni 2018 

NOORDENVEL 

Agendapunt: 5.1/20062018 
Zaaknummer: 264123 

Onderwerp 
bestemmingsplan Parkeren Noordenveld 

Onderdeel programmabegroting: Nee 

Voorstel 
- het bestemmingsplan Parkeren Noordenveld (NLIMR0.1699.2018BP072-vg01) vaststellen; 
- geen exploitatieplan vaststellen. 

lnleiding 
Parkeren vormt een vast onderdeel van ieder ruimtelijk besluit. Parkeernormen zijn in de 
gemeentelijke Bouwverordening opgenomen en bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt 
hiermee rekening gehouden. 

Doelstelling/probleemstelling 
Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) op 29 november 2014 is bepaald dat de stedenbouwkundige voorschriften, zoals 
parkeernormen, niet langer in de Bouwverordening mogen worden opgenomen. In de praktijk 
betekent dit dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning geen regels over parkeren kunnen 
worden gesteld. Met name bij grotere projecten waarbij het stellen van parkeereisen noodzakelijk is, 
kan dit tot problemen leiden. 

Keuzes/oplossingen 
Hierdoor moeten parkeereisen op een andere wijze worden geborgd. Een regeling in een 
bestemmingsplan ligt het meest voor de hand. De afgelopen tijd zijn nieuwe bestemmingsplannen 
voorzien van een regeling over parkeren. Echter voor het overgrote deel van de gemeente 
Noordenveld zijn nog geen parkeerregels in bestemmingsplannen opgenomen. Om deze reden is een 
paraplu-bestemmingsplan opgesteld waarin regels over de gemeentelijke parkeernormen zijn 
opgenomen. Dit bestemmingsplan regelt deze doorwerking voor de reeds vastgestelde 
bestemmingsplannen waarin nog geen regels over parkeren zijn opgenomen. In dit paraplu-
bestemmingsplan is een dynamische verwijzing naar het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) gemaakt, is het laden en lossen opgenomen en is een afwijkingsbevoegdheid voor specifieke 
gevallen opgenomen. Hiermee worden alle parkeereisen geborgd. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Hierop 
zijn geen reacties binnen gekomen. Daarnaast kunnen de wettelijke overlegpartners zoals de 
provincie Drenthe on het Waterschap Noorderzijlvest zich ook vinden in dit bestemmingsplan. 



Kosten 
Het bestemmingsplan Parkeren Noordenveld betreft een reparatie van gewijzigde wetgeving. 
Hiermee worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Derhalve is de economische uitvoerbaarheid 
van dit bestemmingsplan gewaarborgd en is een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de 
Wet ruimtelijke ordening niet aan de orde. 

Tijdpad 
Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt deze nog zes weken ter inzage. Na afloop van deze 
termijn treedt het plan in werking. 

Ter inzage liggende stukken 
- 	Bestemmingsplan Parkeren Noordenveld. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, 
Klaas Smid, burgemeester 	 Marinus van der Wal, directeur — secretaris 

Overleg Raadscommissie 
Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie van 6 juni 2018. 
De commissie kan zich vinden in het voorstel. Het voorstel wordt als niet te bespreken geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 20 juni 2018. 

T. Nieboer, voorzitter 	 W.F.C. Damman, griffier 



Voorzitter, 

No: 5.1/20062018 
Onderwerp: bestemmingsplan Parkeren Noordenveld 

De Raad van de gemeente Noordenveld, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening 

BESLUIT 

1. het bestemmingsplan Parkeren Noordenveld (NLIMR0.1699.2018BP072-vg01) vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen 

Roden, 20 juni 2018 

De Raad van de ge ee 	Noordenveld, 
griffier, 
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