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26 en28 juni 2018

Vaststelling bestemmingsplan'Parapluplan parkeren.
Bergeijk 2018'

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2O1B;
gezien het advies van de commissie GZ d.d. 05 juni 2018.

Overuvegende dat:

- ln de Bouwverordening regels voor parkeernormen zijn opgenomen waaraan bouwplannen
getoetst worden om te beoordelen of voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden.
Op I juli201B die regels vervallen en gemeenten de parkeernormen voor bouwplannen in
hun bestemmingsplannen moeten opnemen.
Dit bij een groot deel van de nieuwe en geactualiseerde bestemmingsplannen ook al is
gedaan.
Om te voorkomen dat er na 1 juli nog bestemmingsplannen zijn die geen regeling hebben
een zogenaamd paraplubestemmingsplan is gemaakt.
Daardoor voor al de bestemmingsplannen zonder goede parkeernormen alsnog een
regeling wordt opgenomen.
Die regeling naar onze nota parkeernormen uil2017 verwijst, net zoals de nieuwe
bestemmingsplannen nu doen;

- Het ontwerpbestemmíngsplan 'Parapluplan parkeren Bergeijk 2O1B' vanaî 2g
maart 2018 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen en toen zienswijzen over het
ontwerpplan kenbaar gemaakt konden worden;

- Binnen laatstgenoemde periode het Waterschap De Dommeleen positieve reactie heeft
gegeven en de Gasunie heeft gemeld geen opmerkingen te hebben;

- De reacties ontvankelijk zijn;

- Gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, sub e van de wet ruimtelijke ordening;

besluit:

1 Het bestemmingsplan met de plannaam 'Parapluplan parkeren Bergeijk 201B' in pdf-
formaat (toelichting), html-formaat (regels) en gml (verbeelding) en met planidentificatie
NL.lMRO.l724.BPBppb1078-VAST en met de kadastrale ondergrond BGT-sept lijnen
Bergeijk.dwg volgens de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. Bro in elektronische vorm vast te
leggen en vast te stellen en de analoge (papieren) versie in de vorm van toelichting, regels
en verbeelding, vast te stellen
2 De parkeernormennota als volgt te wijzigen: in tabel 5 van bijlage 1 van de
Parkeernormennota d.d. 23 februari 2017 onder het kopje "supermarkt middelhoog en hoog
prijsniveau de normen voor kernwinkelgebied en overig gemeente Bergeijk vervangen door
resp, 4,8 (3,8) en 5,8 (4,8).
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Raadsbesluit

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk
van 26 en 28 juni 2018.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans
Griffier

A. - de Groot
Voorzitter
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