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Emmeloord, 19 januari 2016. 

Onderwerp 
Parkeerbeleidsplan 

Advies raadscommissie 

De fracties nemen het mee terug ter bespreking in de fractie. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. vaststellen van het Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 
2. Vaststellen van de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 

Doelstelling 
Het parkeerbeleidsplan levert een bijdrage aan een bereikbare, veilige en economisch 
vitale omgeving. 

De kern van het gemeentelijk parkeerbeleid is het behouden van de bereikbaarheid voor 
alle modaliteiten, stimulering van duurzame mobiliteit door het faciliteren van goede 
fietsvoorzieningen en het behouden van het unieke karakter van de polder. Het 
parkeerbeleid zet nadrukkelijk niet in op sturing van autobezit en autogebruik van 
bewoners, werknemers en sociaal & economisch bezoek. 

Inleiding 
In 2013 is geïnventariseerd welke de parkeerproblemen en -wensen er leven. Daarnaast 
ontbrak het tot op heden het aan een vastgestelde werkwijze om parkeerproblemen op 
te lossen. 

Daarop Is het opstellen van een Parkeerbeleidsplan opgenomen in het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoerplan (GVVP); een Parkeerbeleidsplan met daarin vastgestelde 
parkeernormen en spelregels. 

Daarnaast moeten er parkeernormen vastgesteld worden om in de toekomst een 
parkeerplaatsverplichting op te kunnen leggen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Beleidsreferentie 
• Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2013- 2020 

o Opstellen Parkeerbeleidsplan 
o Vastleggen parkeernormen 

Argumenten 
1.1 Het parkeerbeleid ondersteunt het streven naar een bereikbare, veilige en 
economisch vitale (woon)omgeving. 
Het parkeerbeleid van Noordoostpolder is een middel om verschillende doelstellingen op 
het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, economie / werkgelegenheid, verkeer te 
realiseren. 
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1.2 Het Parkeerbeleidsplan biedt handvatten voor het oplossen van parkeerproblemen. 
Door vastgestelde kaders en spelregels worden parkeerproblemen nu én in de toekomst 
op een consequente en efficiënte manier aangepakt. Voorgaande jaren zijn 
parkeerproblemen opgepakt, zonder dat daar een vastgesteld kader voor was. 

1.3 Het Parkeerbeleidsplan is voorbereid op technologische ontwikkelingen. 
Door de opkomst van onder andere de elektrische auto zijn kaders extra belangrijk. Zo 
zal naar verwachting het aantal oplaadbare auto's toenemen, en daarmee het aantal 
aanvragen voor laadpalen. Toetsingskaders zijn nodig voor het toestaan van laadpalen in 
de openbare ruimte. 

1.4 Het opstellen van een Parkeerbeleidsplan volgt uit het vastgestelde GWP 
In 2013 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2012 - 2020) 
vastgesteld. Eén van de acties uit het GWP betreft het opstellen van een 
Parkeerbeleidsplan. 

2.1 Met de Nota Parkeernormen worden de parkeernormen en spelregels vastgesteld. 
De Nota Parkeernormen biedt de komende jaren bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
duidelijk en transparant kader bij het berekenen van de parkeerbehoefte, afgestemd op 
Noordoostpolder. 

Om een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd eerder 
gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een 
landelijke richtlijn en is geen vastgesteld beleid. 

2.2 De Nota Parkeernormen is nodig voor opleggen van een parkeerplaatsverplichting. 
De huidige verankering van parkeernormen komt te vervallen per 1 jul i 2018 door 
hogere regelgeving. Zonder vastgestelde parkeernormen kan er geen 
parkeerplaatsverplichting opgelegd worden aan een Initiatiefnemer van ruimtelijke 
ontwikkelingen. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een 
initiatiefnemer moet aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. 

De verankering vindt plaats door In bestemmingsplannen te verwijzen naar de Nota 
Parkeernormen Noordoostpolder 2016. 

Kanttekeningen 
i . i Wordt er beleid opgesteld voor een probleem dat er niet is? 
Noordoostpolder kent weliswaar geen parkeerexcessen, maar er zijn wel 
parkeerproblemen. Het parkeerbeleidsplan stelt nadrukkelijk geen extra eisen, maar legt 
de werkwijze vast waarop parkeerproblemen aangepakt worden. Hierdoor wordt het 
beleid consequenter, rechtvaardiger en efficiënter. Ook is het beleid voorbereid op 
toekomstige ontwikkelingen. 

2.1 De parkeernormen zijn rechtlijnig. 
Bepaling van de parkeerbehoefte gebeurt op een consequente manier, wanneer gebruik 
gemaakt wordt van vastgestelde parkeernormen. Bovendien is het vaststellen van de 
parkeernormen noodzakelijk om in de toekom een parkeerplaatsverplichting op te 
kunnen leggen aan een ontwikkelaar. 

Planning/uitvoering 
Het Parkeerbeleidsplan heeft de volgende vervolgacties: 

• Ingebruikname van de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016. 

• Opstellen van beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten van elektrische 
auto's. 

• Communicatie naar buiten over de goede parkeerfaciliteiten. 
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Bijlagen 
• Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 
• Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 

urgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : A. Poppe 
Steller : de heer J. Cnossen; 35 57; j.cnossen@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 
19 januari 2016, no. 362598-1; 

gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

B E S L U I T : 

1. Vaststellen van het Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 
2. Vaststellen van de Nota Parkeernormen 2016 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 22 februari 2016 
De griffier, de voorzitter. 


