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1 Waarom een Nota parkeernormen

1.1 Juridische kaders
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen betekenen extra verkeer op bestaande wegen en extra
vraag naar parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat bij de ontwikkeling van een locatie of bij
functieverandering/-vergroting de parkeerdruk wordt afgewenteld op de omgeving, worden
parkeernormen opgelegd. Uitgangspunten bij de parkeernormering zijn dat:
• elke initiatiefnemer van een bouwplan zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van
zijn eigen parkeerbehoefte;
• de parkeerbehoefte zo veel mogelijk op eigen terrein wordt opgelost;
• het toepassen van de parkeernormen een positieve invloed heeft op de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de gemeente.
Net als veel andere gemeenten, gebruikt de gemeente Oldenzaal de door CROW opgestelde parkeerkencijfers hiervoor als vertrekpunt. De ervaring leert dat bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen parkeernormen niet voor een ieder inzichtelijk is. Om onnodige discussies te
voorkomen, is het dan zaak om de parkeernormen en de bijbehorende systematiek vast te
leggen. Het bepalen van de parkeernorm mag hiermee echter niet worden beschouwd als
een eenvoudig rekensommetje. Doel is en blijft het voorkomen dat een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling leidt tot ongewenste afwenteling van de parkeerdruk op de omgeving, zodat
maatwerk vereist is.
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Woningwet is bestuurlijke vaststelling van de parkeernormen op termijn ook juridisch gewenst. Parkeernormen konden op twee manieren van kracht zijn: via het bestemmingsplan of via de bouwverordening. Vanaf 1 juli 2018 kan de bouwverordening niet meer gebruikt worden als vangnet
voor het ontbreken van parkeernormen in bestemmingsplannen. Parkeernormen kunnen
vanaf dan alleen nog via bestemmingsplannen juridisch van kracht zijn.
Het vastleggen van parkeernormen in bestemmingsplannen is ongewenst, omdat dan:
• voor ieder bestemmingsplan een uitgebreide parkeerparagraaf moet worden opgesteld;
• een lange procedure moet worden gevolgd bij actualisering van de parkeernormen;
• het resultaat een versnipperde vastlegging van de parkeernormen is.
Door een aparte nota Parkeernormen bestuurlijk vast te stellen is de gemeente goed voorbereid op de nieuwe aanpak van parkeren. In bestemmingsplannen kan dan, net als in de
huidige bouwverordening, gewerkt worden met een kwalitatieve normstelling als" voldoende parkeergelegenheid", waarbij verwezen wordt naar nota Parkeernormen en eventuele
uit\zonderingen worden aangegeven. De verdere uitwerking hiervan is dan in de nota Parkeernormen opgenomen. Op deze wijze zijn alle parkeernormen gebundeid in één document en kunnen deze in de toekomst eenvoudig en gelijktijdig worden geactualiseerd.
De nota dient als leidraad. In uitzonderlijke gevallen kan maatwerk noodzakelijk en/of wenselijk zijn.
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