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Onderwerp 

Vaststelling bestemmingsplan "Parapluherziening parkeernormering Lansingerland" 

 

 

De raad van de gemeente Lansingerland; 

gelezen het bijgaande voorstel 

 

Overwegende dat  

 op 29 november 2014 de Woningwet is gewijzigd waarmee de parkeernormbepaling uit de bouw-

verordening is komen te vervallen; 

 dat deze parkeernormering die in bestemmingsplannen van vóór 29 november 2014 van toepas-

sing waren verklaard per 1 juli 2018 daarmee ook vervallen; 

 dat dit bestemmingsplan het planologisch kader vormt voor het opnemen van de parkeernorme-

ring conform de door de raad vastgestelde parkeernota in alle bestaande bestemmingsplannen 

van de gemeente Lansingerland voor nieuwe ontwikkelingen; 

 uit de toetsingskaders, verantwoord in de toelichting, geen planologisch relevante bezwaren 

blijken; 

 dat de gevolgde procedure is doorlopen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

 dat vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Bro heeft plaatsgevonden en is afgerond; 

 het ontwerpuitwerkingsplan van 1 november tot en met 12 december 2016 zes weken ter inzage 

heeft gelegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en de viewer van de gemeente Lansingerland 

(http://1621.roview.net); 

 voorafgaand de ter inzage legging bekendgemaakt is op 31 oktober 2016 in de Staatscourant en 

in het gemeenteblad van week 44 (31 oktober 2016) op de website van de gemeente; 

 tijdens de inzageperiode geen zienswijzen zijn ingediend; 

 dat het bestemmingsplan "Parapluherziening parkeernormering Lansingerland" conform de artike-

len 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in digitale vorm is vastgelegd en wordt vastgesteld; 

 er geen plankosten voor het realiseren van bouwplannen zijn; 

 fasering niet noodzakelijk is; 

 inrichtingseisen niet hoeven worden gesteld. 

 

Gelet op 

 artikel 3.1 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijk ordening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1621.roview.net/


 

Besluiten  

1. Het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Lansingerland”, met identificatie-

code: NL.IMRO.1621.BP0173-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en de plantoelichting, 

waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 2 febru-

ari 2015, ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 

30 maart 2017, 

 

de griffier, 

 
  

 

drs. Marijke Walhout   
 


