Verzoek tot agendering tijdens een commissievergadering

Onderwerp: Parkeren centrum en centrumschil Emmeloord
Indiener voorstel: VVD Noordoostpolder, André Kromkamp
Ondersteuners voorstel: PvdA en ONS
(afspraak is dat er minimaal twee andere fracties een agenderingsvoorstel ondersteunen)

Commissie: Woonomgeving

Datum: 18 januari 2022

Aanleiding:
Het centrum van Emmeloord heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan als onderdeel van
het “centrumplan” en er staat nog een aantal majeure bouwplannen op stapel. In 2016 is de nota
parkeerbeleid 2016-2025 vastgesteld en heeft destijds een inzicht gegeven over de verwachtingen
van parkeren in het centrum.
De afgelopen tijd is regelmatig het parkeerbeleid in het centrum ter sprake gekomen tijdens de
commissievergadering van Woonomgeving. Zo ook tijdens de commissievergadering van 30
november 2021 jl. Hier is gesproken over de problematiek rond de parkeernormen rond woningen.
Tijdens deze discussie zijn de parkeernormen in het centrum kort besproken en is er aangeven dat er
ook behoefte is aan een bredere discussie hierover.
De parkeercapaciteit van het centrum en de centrumschil (van Deel tot Golfslag) staat door de
ontwikkelingen in het centrum van Emmeloord onder druk.
Nieuwe winkels, die meer publiek zullen trekken, de ontwikkeling van woningen, die verkocht/verhuurd
worden, als autoluw (parkeren dus ergens anders) of op eigen kavel en renovatie van de Golfslag,
geven meer druk op de parkeercapaciteit in het gebied. Het zou wenselijk zijn om voor het centrum de
normen ook opnieuw tegen het licht te houden en daarover met de commissie in gesprek te gaan.
Doel bespreking:
De commissieleden een beeld te laten vormen over de ontstane knelpunten in het centrum/
centrumschil en van gedachten te wisselen.
Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen:
Als er op een constructieve manier gesproken kan worden en overeenstemming is over het
vervolgproces.
Wat verwacht u van het college:
Dat de parkeernormen voor het centrum nogmaals goed in beeld gebracht worden. Zijn er
ontwikkelingen die niet in de memo Parkeren in het centrum (november 2021) staan vermeld?
Tevens zouden wij willen zien dat in de berekeningen de Golfslag wordt meegenomen (ondanks dat
dit niet nadrukkelijk is opgenomen in het compacte centrum).

Voorgestelde wijze van bespreking:
-

Korte toelichting op het agendaverzoek door de indiener(s)
Nadere informatie door het college
Onderlinge discussie
Samenvatting door indieners en conclusies
Conclusie door de voorzitter

NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of
bindende uitspraken ontleend.

