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Datum: 14 september 2021

Betreft: Artikel 42 vragen over 'Vaststellen parkeernormen'

Geacht college,

In een van de laatste raadsalerts voor het zomerreces ontving de raad op 16 juli de informatienota 
'Parkeernormennota 2021'. In de parkeernormennota wordt vastgelegd welk kencijfer per type 
ontwikkeling moet worden gehanteerd, welke parkeereisen worden gesteld aan (her)ontwikkelingen 
en onder welke voorwaarden vrijstelling voor deze eisen kan worden verleend.

VSA is van mening dat het vaststellen van parkeerkencijfers tot norm kader stellend van aard is en 
zodoende een bevoegdheid is van de gemeenteraad en niet van het college. In tegenstelling tot de 
mening van het college, dat tijdens het vaststellen van het GVVP in 2019 heeft geantwoord: Als het 
GVVP vastgesteld wordt, gaan we in 2020 aan de slag met de nota parkeernormen. Daarbij gaan we 
ervan uit dat het vaststellen van deze nota een collegeaangelegenheid is.

Desalniettemin was VSA blij verrast dat op de Raadsplanning 2021 - versie d.d. 05-01-2021 voor Q2 
Cyclus 4 - Besluitvorming 1 juni het onderwerp Parkeernota met toelichting "Parkeerkengetallen bij 
toekomstige ontwikkelingen" was opgenomen. Later is in de raadsplanning van 26-04-2021 het 
onderwerp van de agenda gehaald en is daarbij aangegeven: "Hierover wordt de raad geïnformeerd 
via een raadsinformatienota".

Kortgezegd gaat de parkeernormennota in haar algemeenheid uit van een lagere parkeernorm dan 
voorheen en worden er mogelijkheden gecreëerd voor het desgewenst nog verder kunnen verlagen 
van de norm. VSA spreekt haar zorgen uit en wil voorkomen dat na het realiseren van een 
ontwikkeling er toch meer parkeerplaatsen bij moeten komen ten koste van groen en of leefbaarheid 
en of verkeersveiligheid.

Daarom stelt VSA de volgende vragen aan het college:
1. Wat heeft het college van standpunt doen veranderen dat parkeernormen eerst wel toen 

niet en toen weer wel een bevoegdheid zijn van het college?
2. Welke waarborgen ziet het college om de kwaliteiten van de openbare ruimte op peil te 

houden?

Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit.

Met een vriendelijke groet,

Namens VSA,
Wim Peters.


