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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Het bestemmingsplan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor een 
parkeerregeling in bijna alle geldende ruimtelijke plannen.


Wat gaan we daarvoor doen?
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan ontstaat het juridische en planologische kader 
voor het plangebied ten aanzien van het aspect parkeren. Aangezien met dit 
bestemmingsplan geen exploitatie is gemoeid, wordt de gemeenteraad voorgesteld geen 
exploitatieplan vast te stellen.


Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.


Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Op dit onderwerp is de regionale samenwerking niet van toepassing.


Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad het 
bestemmingsplan vast. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te 
verrichten, zijn wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van 
State.


Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld 
van eventuele beroepsprocedures en het vervolg daarvan.


Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude?
Preventief toezicht is niet van toepassing omdat de beslispunten uit deze nota geen 
financiële gevolgen hebben.
Harmonisatie is niet van toepassing, omdat dit een ruimtelijk plan is in de zin van de Wet 
Arhi.
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2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluiten burgemeester en wethouders de raad voor te stellen 
om:


1. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeerregels’ met planidentificatie 


NL.IMRO.0393.BPParkeren-VA, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende regels 
met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke 
ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en 
ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de 
overwegingen genoemd in het voorstel van burgemeester en wethouders;


3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten.


3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Het bestemmingsplan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor een 
parkeerregeling in bijna alle geldende ruimtelijke plannen op het grondgebied van de 
gemeente, met uitzondering van Halfweg Zuid, bestemmingsplan PolanenPark en 
woongebied SpaarneBuiten, die hun eigen parkeerregeling hebben.


Wat gaan we daarvoor doen?
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan ontstaat het juridische en planologische kader 
voor het plangebied ten aanzien van het aspect parkeren.


Doel en inhoud van het bestemmingsplan
De reden voor het vaststellen van het paraplubestemmingsplan ligt in een verandering van 
de wettelijke systematiek. Parkeerregels mogen niet meer opgenomen zijn in de 
bouwverordening. Daarom wordt een bestemmingsplan voorgesteld voor het grondgebied 
van de gemeente, met uitzondering van enkele delen (zoals halfweg-Zuid) waarvoor aparte 
regels gelden. De regels hebben betrekking op het verplichte aantal te realiseren 
parkeerplaatsen bij nieuwbouw. In het algemeen is in onze gemeente de CROW-norm 
toegepast, tenzij er aanleiding was om iets anders af te spreken. Dit principe blijft in de 
voorliggende regeling hetzelfde, alleen de juridische grondslag wordt aangepast aan de 
nieuwe wetgeving. De regeling sluit aan op de regeling die gelijktijdig in Haarlemmermeer is 
gemaakt.


De regeling in dit parapluplan bestaat uit een verbeelding, in dit geval een contour van het 
grondgebied, en een set regels over parkeren die op geldende bestemmingsplannen van 
toepassing wordt verklaard.
De onderliggende bestemmingen in de bestemmingsplannen waarop het parapluplan van 
toepassing is, blijven gelden. Het voorliggende plan geeft slechts ten aanzien van het 
parkeren een aanvullende regeling.


In de regels staat een dynamische verwijzing. Er wordt verwezen naar het geldende 
parkeerbeleid. Daarin staan de concrete normen en de achterliggende beoordelingscriteria. 
Met het geldende parkeerbeleid wordt bedoeld het beleid dat geldt op het moment van
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ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning. Met de dynamische verwijzing wordt 
voorkomen dat het paraplubestemmingsplan gewijzigd moet worden wanneer nieuw 
parkeerbeleid wordt vastgesteld.


Milieu- en externe veiligheidseffecten
Voor diverse aspecten, zoals bodem, lucht, geluid, de flora en fauna en het water is 
nagegaan of nader onderzoek nodig is. Dat is gelet op het onderwerp niet het geval.


Wettelijk vooroverleg
Gelet op het onderwerp van het plan zijn geen provinciale of rijksbelangen, dan wel andere 
gemeentelijke of waterschapsbelangen in het geding.
Daarom is van vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
afgezien.


Procedure
Het ontwerpraadsvoorstel is met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage 
gelegd van 23 juli 2018 tot en met 3 september 2018. Tegen het ontwerpbestemmingsplan 
zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan in werking treden na publicatie 
van het vaststellingsbesluit.


Waf mag het kosten?
Aan de uitvoering van de nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten 
verbonden.


Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn wij bevoegd op te 
treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.


Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld 
van een eventuele beroepsprocedure en het vervolg daarvan. Aangezien tegen het ontwerp 
geen zienswijzen zijn ingebracht, is de kans hierop gering.


4. Ondertekening
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,


de burgemeester,


Pieter Heiliegë


Bijlage(n):


• verbeelding
• regels met als bijlage de lijst plannen waarop het parapluplan van toepassing is
• toelichting





