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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55233\3. Bestuur\6848 
Datum voorstel:   9 augustus 2016 
Datum collegevergadering:  16 augustus 2016 

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
Datum raadsvergadering:   15 september 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Harmen Janse 
E-mailadres:   h.janse@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     06-28249261  

 
Agendapunt:  11c 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Paraplubestemmingsplan parkeerbeleid 
 

 

Wij stellen voor 
 

- Om het “Parapluplan Parkeren” als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform afd. 3.4 Awb).  
 

 

Inleiding 

Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de 

gemeentelijke bouwverordening te vervallen en daarmee ook het instrument voor 

regulering van het ruimtegebruik voor parkeren (de parkeernormen). Doelstelling is om 

het instrument “stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening” 

te vervangen door  het instrument “het bestemmingsplan”. Dit betekent dat de 

parkeernormen die voordien gehanteerd werden bij (bouw)plantoetsing aan de 

stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening, nu aan de bestemmingsplannen 

gekoppeld gaan worden. Dit wordt met “Parapluplan parkeren” gedaan door in de 

planregels te verwijzen naar de parkeernormen van de Hillegomse “Parkeerbeleidsnota”. 
 
 

Bestaand kader/context 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Parkeerbeleidsnota Hillegom(vastgesteld 7 juli 2016) 

 

Beoogd effect 

De gemeente Hillegom is voornemens om voordien alle huidige bestemmingsplannen 

aan te laten sluiten bij de doelstellingen van de wetswijziging. 
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Argumenten 

- Met “Parapluplan Parkeren” wordt de (onlangs vastgestelde) “Parkeerbeleidsnota” 

gekoppeld aan de bestemmingsplannen, waarmee het mogelijk blijft om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen eisen te stellen aan het parkeren. 

- “Parapluplan Parkeren” maakt geen nieuwe functies of bebouwing mogelijk. 

 

Kanttekeningen 

- Het initiatief wordt in het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg niet verzonden 

aan de gemeentelijke overlegpartners. De motivering hiervoor is dat er bij de 

inwerkingtreding van paraplubestemmingsplan “Parapluplan Parkeren” geen 

veranderingen optreden ten opzichte van de werkwijze waarop (bouw)plannen 

voor wat betreft het aspect parkeren, getoetst worden. 
 
 

Financiële consequenties 
Het parapluplan past binnen budget ‘Advieskosten bestemmingsplan algemeen’. 
 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 

Op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 van de Awb wordt het ontwerp-

bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. 

De ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze 

worden gepubliceerd in de Staatscourant,  “De Hillegommer” en op de website van de 

gemeente (openbare besluitenlijst). Ook wordt op de gemeentelijke website, bij 

Bestemmingsplannen > Ter visie liggend het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan 

parkeren” toegevoegd met een kleine toelichting van de aanleiding en verdere 

procedure. Het publiceren van de ter visielegging kan starten na besluit van de raad. 

 
Urgentie 

Voor het kunnen terugvallen op de bouwverordening geldt een wettelijke 

overgangstermijn tot 1 juli 2018. Nadat bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren” is 

vastgesteld moet de gemeentelijke bouwverordening worden geactualiseerd. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

- Parkeerbeleidsnota Hillegom (vastgesteld 7 juli 2016) 

- Toelichting ontwerpbestemmingsplan parapluplan parkeren 

- Regels ontwerpbestemmingsplan parapluplan parkeren 

- Plankaart parapluplan parkeren 

- Bouwverordening gemeente Hillegom: artikel 2.5.30 
 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het college van 16 augustus 2016, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 

- Om het “Parapluplan Parkeren” als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform afd. 3.4 Awb).  
 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 

 
 
 

 
de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 
drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


