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Nummer: 18INT00839 

m 

2 7 mm 2018 Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

^ Onderwerp: B&W-advies: Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Hellendoorn 

Advies: 
1) Het college stemt in met het in procedure brengen van het bijgevoegde "ontwerp-

paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Hellendoorn"; 
2) Deze nota wordt ter kennisname gebracht van de (leden van de) commissie grondgebied. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Per 1 juli 2018 vervallen de stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening met daar in onder andere 
de normen voor het parkeren. In de vóór 12 januari 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplannen is een 
parkeerregeling opgenomen die nog gebaseerd is op deze stedenbouwkundige bepalingen van de 
Bouwverordening. Het niet kunnen terug vallen op parkeernormen is niet wenselijk. Dit kan worden opgelost 
door het parkeren te regelen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit dient geregeld te zijn vóór 1 juli 2018. 
Voorstel is dit te doen via een zogenaamd paraplubestemmingsplan waarmee meerdere bestemmingsplannen op 
specifieke onderdelen kunnen worden aangepast. Voor het overige blijven deze bestemmingsplannen 
onverminderd van toepassing. 
Het paraplubestemmingsplan voorziet in het laten vervallen van de regels in geldende bestemmingsplannen, met 
betrekking tot het parkeren van auto's, en het laden en lossen en gelijktijdig de opname van vervangende, 
algemene gebruiksregels voor het parkeren van auto's en voor het laden en lossen. 

Aanleiding: 
Op 29 november 2014 is de Woningwet gewijzigd als gevolg van het in werking treden van de Reparatiewet 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Zie voor nadere informatie de aan deze nota gerelateerde, 
onder nummer 15INK07748 ingeboekte ledenbrief van de VNG (kenmerk ECFD/U201 500557 Lbr. 15/022). 
Gevolg van genoemde wijziging van de Woningwet is, dat met ingang van deze datum de juridische grondslag is 
vervallen voor de stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening voor op of na 29 november 2014 
nieuw door de raad vast te stellen bestemmingsplannen. In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening waren de 
gemeentelijke regels voor het parkeren opgenomen. 

Voor de vóór 29 november 2014 vastgestelde bestemmingsplannen, voorziet de Reparatiewet BZK in een 
overgangsregime tot uiterlijk 1 juli 2018 . Dus de op de Bouwverordening gebaseerde bepalingen voor het 
parkeren blijven voor die (wat oudere) bestemmingsplannen tot 1 juli 2018 van kracht. Als gevolg van het in 
werking treden van de Reparatiewet BZK moeten gemeenten het parkeerbeleid regelen via de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Als dat niet tijdig gebeurt vóór uiterlijk 1 juli 2018 , beschikt de gemeente in die 
betreffende plangebieden niet langer over een juridisch bindende parkeerregulering. 

Relevante eerdere besluiten: 
Vaststelling door de raad op 11 december 2012 , nummer 12INT01743 van de nota Parkeernormen (welk besluit 
op 12 januari 2013 in werking is getreden). 
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Doelstelling: 

De oudere bestemmingsplannen voorzien van een juridisch bindende parkeerregulering. 

Oplossing: 
Nieuwe bevoegdheden gemeenten 
Gelijk met het in werking treden van de Reparatiewet BZK 2014 op 29 november 2014 , hebben gemeenten een 
aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Wat betreft deze nieuwe bevoegdheden, gaat het dan in het bijzonder 
om: 

« een verruiming van de reikwijdte van de zogenaamde "kruimelgevallenlijst" (als bedoeld in Bijlage II 
behorende bij het Bor ( = Besluit omgevingsrecht) 

» een aanpassing van artikel 3.1.2 van het Bro [ = het Besluit ruimtelijke ordening) waarbij de mogelijkheid 
is toegevoegd dat een bestemmingsplan regels kan bevatten, waarvan de uitleg bij het gebruik van een 
bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van hfilfìidsregels. 

Parkeren regelen via bestemmingsplannen 
Het parkeren kan in een bestemmingsplan worden geregeld door in een bestemmingsplanregel op te nemen dat: 
« bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen 

en/of het gebruik geldt, dat voldoende parkeergelegenheid voor auto's dient te worden gerealiseerd. 
"Voldoende" betekent dat wordt voldaan aan de normen van de beleidsregels in een parkeernota; 

« indien deze beleidsregels tijdens de planperiode van een bestemmingsplan worden gewijzigd, rekening wordt 
gehouden met deze wijziging (dynamische verwijzing); 

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een parkeerregeling 
dient te worden verwezen naar een gemeentelijk parkeerbeleid, waarbij aan de bij dat beleid behorende 
parkeernormen moet worden getoetst. 

Vaststelling Nota Parkeernormen door de raad van Hellendoorn 
De raad van Hellendoorn heeft vooruitlopend op genoemde Reparatiewetwet BZK van 29 november 2014 al 
gebruik gemaakt van de hiervoor aangehaalde nieuwe bevoegdheden voor gemeenten, door in parkeerbeleid te 
voorzien door vaststelling - op 11 december 2012, onder nummer 12INT01743 - van de "Nota Parkeernormen". 
Dit besluit is op 11 januari 2013 bekendgemaakt en vervolgens op 12 januari 2013 in werking getreden. 

Sedertdien wordt in de planregels van ná 12 januari 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplannen in de 
bestemmingsomschrijvingen van de diverse verkeersaantrekkende bestemmingen vastgelegd, dat moet worden 
voldaan aan de parkeeregels volgens de Nota Parkeernormen. 

Parkeerregeling in vóór 12 januari 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplannen. 
In diverse vóór 12 januari 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplannen is het parkeerbeleid evenwel 
nog gebaseerd op artikel 2.5.30 van de Bouwverordening. Deze bestemmingsplannen moeten, zoals hiervoor 
opgemerkt, vóór uiterlijk 1 juli 2018 alsnog worden voorzien van de door de raad vastgestelde beleidsregels 
voor het parkeren. 

Door onderhavig paraplubestemmingsplan wordt hierin voorzien. 

Paraplubestemmingsplan 
Een paraplubestemmingsplan voorziet in een aanpassing van meerdere bestemmingsplannen op één of meerdere 
specifieke onderdelen; voor het overige blijven deze bestemmingsplannen onverminderd van toepassing. 

Extern juridisch advies 
Uit ingewonnen extern advies bij de heer mr. A .J . Meeuwissen, werkzaam bij stedenbouwkundig adviesbureau 
Bügel Hajema te Assen (in het verleden "hofleverancier" voor - toen nog - extern bij de gemeente aangeleverde 
bestemmingsplannen), blijkt dat het beter c.q. makkelijker werkbaar is om de parkeerregels niet op te nemen in 
de bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingen in gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Het wordt duidelijker geacht om van de parkeerregels algemene regels te maken, met een "van 
toepassingsverklaring", waarin wordt gezegd dat de regels in de bestemmingsplannen met betrekking tot 
parkeren komen te vervallen, waarbij de regels uit dit paraplubestemmingsplan daarvoor in de plaats treden (bij 
strijdigheid gaan de regels van dit plan voor). 

Voordeel hiervan is dat er in alle gemeentelijke bestemmingsplannen voor alle bebouwde kommen in onze 
gemeente, één uniforme regeling voor het parkeren en het laden en lossen van toepassing wordt . 
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Mocht het - door wijzigingen die zich in de samenleving voor doen - in de toekomst ooit noodzakelijk blijken om 
de parkeernormen uit de Nota parkeernormen te wijzigen, dan wordt die wijziging van de Parkeernota - door te 
kiezen voor deze systematiek (door opname van een zogenaamde "dynamische" verwijzing) - direct van kracht 
in alle gemeentelijke bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen in onze gemeente. 

Dat is uiteraard éénvoudiger en veel minder bewerkelijk dan telkens in alle bestemmingsplannen voor de 
bebouwde kom, álle bestemmingsomschrijvingen van de diverse bestemmingen met een verkeersaantrekkende 
werking (bijvoorbeeld de bestemmingen "Gemengd", "Maatschappelijk", "Wonen-1 " , "Wonen-2", "Wonen-3", 
"Woningen-karakteristiek", "Horeca" et cetera) te moeten aanpassen. 

Veel andere gemeenten gebruiken deze, door BügelHajema aanbevolen werkwijze. 

Om die reden adviseren wi j om deze aanbevolen systematiek over te nemen. 

Het onderhavige paraplubestemmingsplan voorziet derhalve in: 
» het laten vervallen van de regels in geldende bestemmingsplannen, met betrekking tot het parkeren van 

auto's, en het laden en lossen; 
» de opname van vervangende, algemene gebruiksregels voor het parkeren van auto's en voor het laden en 

lossen; 

» de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning van deze algemene bestemmingsplanregels af te wijken 

Plangebied. 
Het plangebied betreft de bebouwde kommen in onze gemeente. 
Het gaat derhalve om de bebouwde kommen van: 

- Nijverdal en Hellendoorn-dorp (die aan elkaar grenzen); 
- Haarle; 
- Daarle; 
- Daarlerveen. 

Het gebied behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" is in dit paraplubestemmingsplan bewust 
niet meegenomen omdat daar in zijn algemeenheid geen sprake is van parkeerproblematiek voor auto's; daar 
waar zich dat in specifieke situaties in het buitengebied mogelijk wél voordoet, is dat in de planregels voor die 
specifieke functies/bestemmingen expliciet geregeld dan wel wordt dat bij nieuwe ontwikkelingen in een 
specifieke partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied geregeld. 

Digitale beschikbaarstelling. 
Om te kunnen voldoen aan de landelijke RO-standaarden, dienen de buitencontouren (dus de plangrenzen) van 
de diverse bestemmingsplannen die het betreft, digitaal gerelateerd te worden aan dit paraplubestemmingsplan, 
zodat juridisch geborgd wordt op welk plangebied dit paraplubestemmingsplan betrekking heeft. 
Er kan volstaan worden met de buitencontouren van de betreffende bebouwde kom gebieden. 

De verschillende geldende bestemmingsplannen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de planregels behorende bij 
de voorliggende parapluherziening. 

Effecten: 
Door het als bijlage bijgevoegde "Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Hellendoorn" op 12 juni 2018 
door de raad te laten vaststellen, kunnen alle gemeentelijke bestemmingsplannen (met uitzondering van het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2 0 0 9 " waar deze parkeerproblematiek zich niet voordoet), tijdig vóór 1 juli 
2018 worden voorzien van een uniforme, juridisch bindende regeling voor het parkeren van auto's en (daar waar 
nodig) voor het laden en lossen. 

Planning: 
» Na instemming van uw college medio maart 2018 , wordt het bijgevoegde ontwerp-

paraplubestemmingsplan parkeren gedurende zes weken ter visie gelegd. 
» Vervolgens zijn er twee scenario's: 

a) Als er géén zienswijzen worden ingediend, kan het bestemmingsplan - na instemming door het 
college - rechtstreeks ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. 

b) Worden er wél zienswijzen ingediend, dan wordt het bestemmingsplan inclusief 
conceptbecommentariëring en verwerking van deze zienswijzen, via uw college voor advies 
voorgelegd aan de commissie Grondgebied en vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de 
raad. 
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» Na vaststelling door de raad, wordt het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter visie gelegd en 
treedt het nadien in werking. 

N.B. (uiteraard behoudens het geval er tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep wordt 
aangetekend bij de ABRS ( ^ Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Dit 
laatste al dan niet in combinatie met een verzoek om een voorlopige voorziening te 
treffen, houdende schorsing van het raadsbesluit. In het laatste geval, treedt het 
bestemmingsplan niet eerder in werking dan na een beslissing van de 
Voorzieningenrechter bij de ABRS op dat verzoek. 

Financiële consequenties: 
Niet als gevolg van deze nota. 

Er zijn geen consequenties voor wat betreft planschade. Dit omdat in de hestemmingsplanrp.gf ì ls nadrukke l i j k is 
vastgesteld dat de parkeerregulering en de regeling voor het laden en lossen alleen geldt voor nieuwe situaties. 

Personele consequenties: 
n.v.t. 

Juridische consequenties: 

Zie de uiteenzetting hiervoor onder het "kopje" planning 

Informatisering I Automatisering: 

Niet van toepassing, behoudens dat het om een digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan gaat. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. Het gaat louter alleen om het opnemen in bestemmingsplannen van een landelijk algemeen 
door de bestuursrechter geaccepteerde parkeerregulering voor auto's en voor het laden en lossen. 
Communicatie: 
In de Wro is vastgelegd hoe en op welke wijze moet worden gecommuniceerd 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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