Gemeente Breda
Raadsvoorstel

Dossiernummer: BBV-2018-1523

Vaststellen bestemmingsplan parkeren 2017
Aantal bijlagen: 0

Voorgesteld besluit
1.
2.

Het bestemmingsplan parkeren 2017, met planidentificatienummer
(NL.IMR0.0758.BP2017101002-0401) vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Inleiding_________________________________________________________
o
o
o
o

Beschrijf kort de aanleiding: wat is het vraagstuk?
Wat wordt in dit voorstel voorgelegd of besloten?
Heeft het bestuur eerder besluiten genomen? Welke waren dat (datum besluit, wie heeft het
besluit genomen)?
Hebben er eerder trajecten gelopen? Welke waren dat? Hoe heeft de communicatie daarover
plaatsgevonden?_____________________________________________________________

•

•
•

Dit bestemmingsplan gaat over het aspect parkeren. Per 29 november 2014 is de
Reparatiewet (BZK 2014 Stb. 2014, 458) in werking getreden en mogen stedenbouwkundige
voorschriften, waaronder regels over de benodigde parkeerruimte, niet meer in de
bouwverordening opgenomen worden. Dit betekent dat er voor de gemeente geen wettelijke
basis meer is om een bouwplan te beoordelen op het aanwezig zijn van voldoende
parkeergelegenheid. In de Reparatiewet is daarom aangegeven dat de gemeente regels voor
parkeren in het kader van de "goede ruimtelijke ordening" voortaan dient op te nemen in het
bestemmingsplan.
De wetgever heeft de gemeenten hiervoor een overgangstermijn tot 1 juli 2018 gegeven om
dit te regelen. Het voorliggende bestemmingplan heeft betrekking op bieden van een correcte
juridische basis om het vastgestelde Parkeer- en stallingsplan blijvend te kunnen hanteren bij
de toetsing van bouwplannen. Het bestemmingsplan bevat geen inhoudelijke beleidswijziging
of wijziging van de parkeernormen.
Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan parkeren 2017, met planidentificatienummer
(NL.IMR0.0758.BP2017101002-0401) vast te stellen en voor dit plan geen exploitatieplan
vast te stellen.
Het college heeft op 12 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor de
terinzagelegging.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Beoogd effect van het besluit__________________________________________
o
o
o
o

Wat gaat er veranderen door dit besluit? Wat merkt en ziet de stad van het besluit? Noem ook de
bijdrage aan de vermindering regeldruk en administratieve lasten (checklist).
Wat is de (begrotings-)indicator en streefwaarde? Noem de bijdrage van dit besluit aan het
behalen van de streefwaarde/indicator (zie checklist).
Waar is het besluit een uitwerking van (bestuursakkoord, motie, voorjaarsnota, structuurvisie
e.d.)?
Tot op welke hoogte draagt dit besluit bij aan de klimaatdoelstelling van Breda (C02 neutraal in
2044)? Welk effect heeft het besluit op het streven naar een duurzaam Breda? Hoe wordt een
positieve bijdrage aan de circulaire economie geleverd? Welke maatregelen zijn er genomen om
een negatieve bijdrage te voorkomen of te beperken?
•

Dit plan zorgt er voor dat ook in de toekomst getoetst kan worden aan het parkeerbeleid en de
parkeernorm van de gemeente Breda. Om dit te kunnen blijven doen worden de parkeerregels
in de bestemmingsplannen vervangen door de planregels uit dit bestemmingsplan.
Het plan is een puur wetstechnische wijziging en wijzigt inhoudelijk niets aan het
parkeerbeleid, de parkeernormen, de parkeertijden en de parkeertarieven.
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Uitvoering van het besluit____________________________________________
o
o
o
o
o
o

Wie (gemeentelijke afdelingen, organisaties) voert het besluit uit?
Wat gaat er na besluitvorming gebeuren? Waar en voor wie gaat het besluit gevolgen hebben?
Geef aan hoe de communicatie met de stad is georganiseerd (denk aan; netwerk, stakeholders,
krachtenveld, behoeften van betrokkenen).
Hoe ziet de communicatiestrategie er uit (welke communicatievormen worden gebruikt op basis
van de uitgangspunten van het communicatiebeleid en de gemeentelijke Online strategie)?
Wanneer vindt uitvoering/realisatie plaats? Noem de concrete acties en planning in tijd voor de
gemeente en andere partijen.
Komt dit onderwerp nog een keer terug voor vervolg-besluiten? Zo ja, welke vervolg-besluiten
worden verwacht? Komen er tussentijdse informatie updates of evaluaties van het beleid? Zo ja,
welke indicator of streefwaarde wordt dan geëvalueerd en wanneer?
•
•

•

De afdeling Veiligheid en Leefomgeving zal bij het verlenen van vergunningen voor
nieuwbouw de toetsing voor “Parkeren” uitvoeren.
Het plan heeft geen directe gevolgen, het is een noodzakelijke puur wetstechnische wijziging,
die het mogelijk maakt om ook na 1 juli 2018 te kunnen blijven toetsen aan de Nota Parkeer
en Stallingsbeleid. Het bestemmingsplan wijzigt inhoudelijk niets.
Het ontwerpbestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze terinzage gelegd. Na vaststelling
door uw raad wordt het bestemmingsplan bekendgemaakt en is het
(ontwerp)bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Motivering__________________________________________________________
o
o
o
o
©

Reden: Waarom dit voorstel? Geef de argumenten en beschikbare cijfers (waarom wel of niet),
Bestuursakkoord: Wat is de relatie met het bestuursakkoord. Hoe past dit wel of niet?
Beleidskader: Geef aan met welke vastgestelde beleidskaders het besluit verband houdt
Alternatieven: Noem de onderzochte alternatieven. Geef hierbij een waardeoordeel. Welk
alternatief wordt uiteindelijk voorgelegd om over te besluiten en waarom is dit alternatief beter?
Voeg desgewenst bijlagen (zoals zienswijzen) toe aan het bestuursvoorstel

o

Conclusie: geef een korte “bulletgewijze” opsomming van de argumenten en/of risico’s
•

•
•

Dit plan zorgt er voor dat ook in de toekomst getoetst kan worden aan het parkeerbeleid en de
parkeernorm van de gemeente Breda. Om dit te kunnen blijven doen worden de parkeerregels
in de bestemmingsplannen vervangen door de planregels uit dit bestemmingsplan.
Het plan is een puur wetstechnische wijziging en wijzigt inhoudelijk niets aan het
parkeerbeleid, de parkeernormen, de parkeertijden en de parkeertarieven.
Het vast te stellen bestemmingsplan houdt verband met de Nota parkeer- en stallingsbeleid,
zoals vastgesteld in 2008 en herijkt in 2013.
Indien dit bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, kan vanaf 1 juli 2018 bij nieuwbouwplannen passend in het bestemmingsplan niet meer getoetst worden aan de parkeernormen
verbonden aan de Nota parkeer- en stallingsbeleid.

Juridisch
□ Van toepassing
Consequenties_____________________________________________________________________
Wat zijn de (mogelijke) juridische gevolgen van het voorgestelde besluit (bijv. gebondenheid aan een
overeenkomst, bezwaar- en beroepsmogelijkheden).________________________________________
Na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan kan getoetst blijven worden aan de Nota
parkeer- en stallingsbeleid en de daaraan gekoppelde parkeernorm.
Bevoegdheid______________________________________________________________________
Wie is bevoegd om het gevraagde besluit te nemen waar is dat te vinden (bijv. wet, mandaatbesluit)?
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Uw gemeenteraad
Bekendmaking_______________________________________________________________
Moet het besluit bekend gemaakt worden? Zo ja, hoe wordt het besluit bekend gemaakt? (bijv.
elektronisch gemeenteblad, Staatscourant, toezending aan betrokkene).
Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan worden gepubliceerd op
www.overheid.nl en de Staatscourant en gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn beroep instellen bij de Raad van State.

Financieel
0 Van toepassing________________________________________________________________
Geef aan hoe de eventuele kosten van het besluit gedekt worden en hoe dat bedrag is opgebouwd.
Vul dit samen met de financieel adviseur in. (De financieel adviseur dient vooraf akkoord te zijn).
Dit bestemmingsplan is bekostigd vanuit de post 680100 Actualisatie bestemmingsplannen en heeft
na vaststelling geen verdere financiële consequenties.
□ Indien geen financiële consequenties, geef argumenten waarom:
□ Voorstel impliceert begrotingswijziging. Geef argumenten waarom het voorstel een
begrotingswijziging tot gevolg heeft:
□ Voorstel betreft een investering.____________________________________________________
Voeg “Financiële Bijlage bij bestuursvoorstellen” toe
□ Voorstel betreft exploitatie-uitgaven.__________
Voeg “Financiële Bijlage bij bestuursvoorstellen” toe

Risicomanagement_________________________________________________
o
o

Noem de risico’s die voor het college en raad relevant zijn (financieel, precedentwerking, fatale
beslistermijn(en), onzekerheden/bijwerkingen, imago, rechtmatigheid, veiligheid),
Welke beheersmaatregelen zijn genomen om met de genoemde risico’s om te gaan of te
beheersen?

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel
0 Meegezonden Bijlagen
Noem de meegestuurde documenten.
Vast te stellen bestemmingsplan:
http://www.ruimteliikeplannen.nl/webroo/roo/bestemminqsplannen?planidn=NL.IMR0.0758.BP2017101002-0401

0 Te tekenen document(en)
Noem de meegestuurde, te tekenen, documenten.
Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Breda,
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