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Kennisnemen van: 

Informatie over op welke wijze het parkeerfonds is geïmplementeerd in het vergunningenstelsel 
omgevingsaanvragen. 

Inleiding: 

In februari zijn er vragen gesteld door de Raad over de toepassing van het parkeerfonds. De vraag is of de 
betreffende locaties in kaart zijn gebracht alsmede of de in-mavordering van de 'afkoopsommen; in gang 
zijn gezet? Middels deze raadsinformatiebrief willen wij graag antwoord geven op bovenstaande vragen. 

Uitleg gemeentelijke verordening 
De gemeenteraad van Oudewater heeft in 2004 met het volgende raadsvoorstel ingestemd: In verband met 
de hoge parkeerdruk in de binnenstad is er een voorstel gedaan voor het instellen van een parkeerfonds. 
Indien er een extra woning of een nieuw of groter bedrijf in de binnenstad wordt gerealiseerd waarbij geen 
extra parkeerplaats op eigen terrein wordt gerealiseerd, zal aan de aanvrager een bijdrage worden 
opgelegd voor het Parkeerfonds Binnenstad. Vervolgens zal uit het Parkeerfonds Binnenstad nieuwe 
aanvullende openbare parkeerplaatsen in of direct buiten de binnenstad (mede) gefinancierd worden. De 
toename van de parkeerdruk wordt hierdoor beperkt. 

Toepassing 
Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" wordt op grond van artikel 3:10 Wabo 
getoetst aan het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en de bouwverordening. 
Indien er geen sprake is van strijd met één van bovenstaande is het niet mogelijk de vergunning te 
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weigeren. Derhalve dient de parkeernorm in een van bovenstaande te zijn geïmplementeerd om te kunnen 
afdwingen. Logischerwijs zijn er met betrekking tot het parkeerfonds twee toetsingsgronden optioneel waar 
de parkeernormen in geïmplementeerd kunnen worden, te weten; de bouwverordening en het 
bestemmingsplan. 

Bouwverordening en bestemmingsplan 
Tot voor kort was de parkeergelegenheid bij of in gebouwen is geregeld in de bouwverordening, artikel 
2.5.30. In de bouwverordening is echter geen verwijzing opgenomen naar de normen van de verordening 
Parkeerfonds Binnenstad, waardoor aanvragen omgevingsvergunning voor activiteit "bouwen" niet getoetst 
kunnen worden aan specifiek deze parkeernormen. 

Indien de aanvraag niet in strijd is met het bestemmingsplan kunnen de parkeernormen niet worden 
afgedwongen. In bijlage 1 wordt duidelijk dat bij de aanvragen geen sprake is van strijd met het 
bestemmingsplan er geen storting is geweest. 

Wanneer een aanvraag wél in strijd is met het bestemmingsplan wordt een afweging gemaakt of we willen 
mee werken aan een afwijking van het bestemmingsplan. Een aanvraag wordt dan getoetst aan de 
parkeernormen van het Parkeerfonds Binnenstad. Wanneer niet aan de parkeernorm wordt voldaan, stellen 
we als voorwaarde voor het afwijken van het bestemmingsplan een storting in het parkeerfonds. 

In 2014 is de Woningwet gewijzigd wat ervoor zorgt dat een groot deel van de bouwverordening uiterlijk per 
1 juli 2018 van rechtswege komt te vervallen. Het deel van de parkeernormbepaling moet dan zijn 
opgenomen in bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Tussen 28 november 2014 en 1 juli 2018 is 
er een overgangstermijn en zijn er twee toetsingskaders van toepassing. Voor bestaande 
bestemmingsplannen gelden de bepalingen van de bouwverordening. Voor bestemmingsplannen die op of 
na 29 november 2014 zijn vastgesteld door de raad, moet de parkeernormbepaling zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan. 

Beheersverordeninq 
Sinds 11 oktober 2017 is de parkeernorm opgenomen in de beheersverordening die eveneens toeziet op 
de binnenstad. Derhalve is er nu sprake van een toetsingsgrond. Indien er sprake is van niet voldoen aan 
de parkeernorm levert dat nu een strijd met de beheersverordening op. Door deze ontwikkeling kan het niet 
voldoen aan de parkeernormen daadwerkelijk een weigering betekenen. Als voorwaarde voor het afwijken 
van de beheersverordening kunnen we een storting in het parkeerfonds stellen. 

Overzicht vanaf januari 2015 
Naar aanleiding van de vragen door de raad is er een inventarisatie gedaan van alle aanvragen in de 
binnenstad vanaf 1 januari 2015 (bijlage 1). Na onderzoek is duidelijk geworden dat er in de meeste 
gevallen geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Daar waar wel sprake is geweest van 
strijdigheid met het bestemmingsplan is er ofwel een storting geweest ofwel een motivering waarom dat niet 
van toepassing is. 

In het overzicht (bijlage 1) wordt duidelijk dat er enkel bij de omgevingsvergunning voor de Peperstraat 
sprake is van een niet opgelegd bedrag. Vanwege de indiening van deze aanvraag kort na het inwerking 
treden van de beheersverordening, is deze aanvraag per abuis niet getoetst aan de parkeernormen. Dit 
bedrag kan niet alsnog worden geïnd. Een vergunning is een besluit in de zin van art. 1:3 AWB en na zes 
weken wordt dit besluit onherroepelijk. 

Parkeerfonds in de praktijk 
In totaal is er nu sinds 2015 625.000 euro gestort in het Parkeerfonds. Dit geld is gestort voor de 
compensatie van een tekort van vijf ontbrekende parkeerplaatsen. Logischerwijze is dit geld niet toereikend 
voor de realisatie van de deze parkeerplaatsen. Voor een ondergrondse voorziening liggen de kosten vele 
malen hoger daarbij komt dat voor bovengrondse parkeerplaatsen je veel ruimte nodig hebt. Mocht die 
ruimte al beschikbaar zijn dan is het kopen van grond en het voeren van een procedure om de 
bestemming van de grond te wijziging al kostbaar. 
In het begin van 2000 zijn er door gemeenteraden massaal parkeerfondsen ingesteld. Inmiddels zijn veel 
gemeenten daarop teruggekomen, omdat het in de praktijk lang niet kostendekkend blijkt. 

Omqevinqswet 
In het kader van de Omgevingswet wordt een pilot Omgevingswet gehouden. In deze pilot Omgevingswet 
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wordt een omgevingsplan Binnenstad gemaakt. Een omgevingsplan is de opvolger van het huidige 
bestemmingsplan of beheersverordening Het doel van de nieuwe omgevingswet is weinig regeldruk vanuit 
de overheid 
In het kader van deze pilot omgevingsplan binnenstad zal het parkeerfonds eveneens worden 
heroverwogen. Daarin worden de ervaringen uit deze raadsinformatiebrief meegenomen. 

Kernboodschap: 

Toelichten van de implementatie van het Parkeerfonds Binnenstad; Vanaf 1 juli 2018 vervalt 
bouwverordening en derhalve zijn sinds 11 oktober 2017 de parkeernormen opgenomen in de 
beheersverordening en daarmee een weigeringsgrond en is een storting in het Parkeerfonds Binnenstad 
Oudewater juridisch afdwingbaar. 

Financiën 

Zie bijlage 1 

Vervolg: 

In de beheersverordening die per 11 oktober 2017 inwerking is getreden zijn de parkeernormen 
opgenomen. Hierdoor is er nu sprake van een toetsingsgrond in de beheersverordening en daarmee een 
weigeringsgrond en is een storting in het Parkeerfonds Binnenstad Oudewater juridisch afdwingbaar. En 
dus zullen we in het vervolg vaker een storting als voorwaarde moeten stellen. 

Bijlage: 
Overzicht vergunningaanvragen vanaf januari 2015 geregistreerd onder corsa-nummer 18.003858 

De wnd. secretaris, De burgemeester; 

mr.zor 

ĩ 
Z 

Z 
ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 
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Bijlage 1 Overzicht vergunningaanvragen vanaf januari 2015 

Adres Omschrijving 
Datum verlening 
(verzending) Datum storting geld Opmerkingen Wabo vergunningverleners 

Kapellestraat 39, Oudewater 

het verbouwen van de oude openbare school 
(rijksmonument) tot een 
muziekschool met woning 30-aug-16 geen staat in brief dat parkeren en ander soort hinder is niet aan de orde bij dit project 

Schoolsteeg 1A, Oudewater 

het verbouwen van de schuur tot atelier ruimte 
op de begane grond en een appartement en 
opslagruimte 
op eerste verdieping 03-aug-16 geen staat in brief dat voldoende parkeergelegenheid is. 

leeuweringerstraat 15-17 herbestemmen van het voormalige postkantoor nog in behandeling 
na definitieve 
vergunningverlening 

rekening was C20.000 er is afgesproken datC5.000euro voldoende is. (zie bijlage 
brief Bert Vermeij) 

Leeuweringerstraat 24, Oudewater 
het splitsen van winkelpand in 2 afzonderlijke 
panden 09-dec-16 geen 

Past in het BP 1 voldaan aan de bouwverordening - geen aanleiding om storting 
parkeerfonds te eisen 

Leeuweringerstraat 64, Oudewater 
het verbouwen van een winkel met 
bovenwoning tot woning 21-mrt-17 geen 

Past in het BP 1 voldaan aan de bouwverordening - geen aanleiding om storting 
parkeerfonds te eisen 

Wijngaardstraat naast nu 57, Oudewater het bouwen van twee stadsappartementen 05-jun-15 2109-2015/C 20.000 Parkeerfonds, storting van C20.000 of realiseren 4 parkeerplaatsen achterwoning 

Wijdstraat 7, Oudewater 
het verbouwen van de begane grond van winkel 
naar woning 22-jun-15 geen 

Past in het BP 1 voldaan aan de bouwverordening - geen aanleiding om storting 
parkeerfonds te eisen 

Peperstraat 1A, Oudewater het ombouwen van een winkel tot woonruimte 14-dec-17 

factuur verzonden op 
16/12/2017, 
nog niet betaald 

De factuur die op 16/12 is verstuurd betreft alleen legesfactuur. Op 11 okt 2017 is de 
beheersverordening in werking getreden. Op 19 oktober is deze aanvraag ingediend. 
Vanwege dit nieuwe beleid is de aanvraag per abuis niet getoetst aan artikel 4 van de 
beheersverordening 'Voldoende parkeergelegenheid', derhalve is er niet 
geconcludeerd dat er niet voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein kon worden 
gerealiseerd - het besluit is inmiddels onherroepelijk een heroverweging van is dus 
niet mogelijk, er kan daarom geen voorwaarde worden gesteld voor storting 
parkeerfonds 

Donkere Gaard 6,7, en 8, Oudewater 
het realiseren van drie appartementen op de 
eerste en tweede verdieping 24-02-2017 11-12-2017 C5000 storting van C5000 in parkeerfonds 

Noord-ljsselkade 10, Oudewater 
het verbouwen van een bedrijfspand met 
bovenwoning 11-08-2016 geen 

Dit betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning in 2008. Het aantal 
woningen ten opzichte van de vergunning 2008 blijft gelijk. De oppervlaktes van de 
woningen worden zelfs kleiner - geen aanleiding om storting parkeerfonds te eisen 
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Burgemeester en wethouders 

1520 
sector 
Ruimtelijke ontwikkeling, 
Economische zaken en 
Volkshuisvesting 

behandeld door 
Ĵ.G. Wondergem 

datum 

23 april 2014 

Onderwerp: 

Plan Leeuweringerstraat 15/17 te Oudewater 

Advies: 
1. Trek het besluit van 25 maart 2014 ten aanzien van het bepaalde onder 3. in. 
2. Bepaal de afkoopsom voor het afkopen van de parkeerplaatsen voor het plan 

herbestemming Leeuweringerstraat 15/17 te Oudewater op ë 5.000,-. 

Voorlichting 

Nee 

Gezien hoofd 

MID 

BBZ/O BBZ/W 

R E V 

BOR 

Begrotingswijziging 
Nee 

OR 
Nee 

Geen Forum 

Geen Raad 

Vertrouwelijk 

nee 

burgemeester 
P. Verhoeve 

wethouder 
J.W. van 

Wijngaarden 

wethouder 
J.R.C. van 
Everdingen 

secretaris 
P.E. Holtrigter 

Verzonden 
naar griffier 

Akkoord 

Bespreken 
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Onderwerp: 
Plan Leeuweringerstraat 15/17 íe Oudewater \* M E R G E F O R M A T 

Voorstel 
1. Trek het besluit van 25 maart 2014 ten aanzien van het bepaalde onder 3. in. 
2. Bepaal de afkoopsom voor het afkopen van de parkeerplaatsen voor het plan 

herbestemming Leeuweringerstraat 15/17 te Oudewater op 6 5.000,-. 

Inleiding 
Op 25 maart j l . besloot uw college in principe in te stemmen met het plan tot 
herbestemming van het oude postkantoor. In de huidige situatie bevinden zich in het 
gebouw een winkel en een (grote) woning. De nieuwe situatie voorziet een winkel met 5 
appartementen. 

Ten opzichte van de bestaande situatie als winkel met woning leidt het plan in principe tot 
een extra parkeerdruk van 5,5 parkeerplaatsen. Op basis van uw besluit is onderhandeld 
over het afkopen van de parkeerplaatsen. Er was een ondergrens van drie parkeerplaatsen 
afgesproken. De initiatiefnemer blijkt niet bereid om meer dan 1 normparkeerplaats af te 
kopen. Redenen hiervoor is de financiële exploitatie en de haalbaarheid van het plan. In 
het voortraject zou zijn meegedeeld dat van het afkopen van parkeerplaatsen gelet op het 
belang van het opwaarderen van het pand geen sprake zou zijn. Hoe dat verder ook zij, 
het is wel zaak dat de onderhandelingen op een positieve manier tot een afronding komen 
zodat de wens van de gemeente om het pand op te knappen werkelijkheid wordt en de 
levendigheid en het voorzieningenniveau van de stad behouden blijven. 

Argumenten 
1. De argumenten en kanttekeningen uit het voorstel van 25 maart 2014 zijn nog 

onverkort van toepassing en dienen bij dit voorstel als ingelast te worden 
beschouwd. 
Hiervoor wordt u verwezen naar het voorstel cq uw besluit dat als bijlage is 
bijgevoegd. 

2. De genoemde argumenten uit het hierboven genoemde voorstel en de 
meeropbrengsten die dit genereert, wegen echter zo zwaar dat het verlies op 
het punt van het parkeren gerechtvaardigd lijkt. 
Het pand is een karakteristiek onderdeel van de Leeuweringerstraat middenin 
de binnenstad en vertegenwoordigt een lege plek in de voorzieningen binnen 
de " H " (Markt, Leeuweringerstraat, Korte Havenstraat, Peperstraat, Donkere 
Gaard). De herbestemming van het pand dient meer dan alleen een 
privébelang. Vanuit de raad is diverse keren aangedrongen op een 
kwaliteitsimpuls voor deze locatie. Het feit dat hiermee de parkeerdruk met 
enkele plaatsen toeneemt weegt hier onvoldoende tegen op daarom wordt in 
het onderhavige geval afgezien van het hanteren van het beleid 'Parkeerfonds 
Binnenstad'. 

3. Verlichting van de parkeerdruk kan plaatsvinden via de realisatie in 20Ì4/ 
2015 van ruim 30 nieime parkeerplaatsen op het nabij gelegen 
Plesmanplantsoen 
Separaat heeft u van ons een voorstel ontvangen waarin de raad wordt 
verzocht in te stemmen met de realisatie van ruim 30 nieuwe parkeerplaatsen 
aan het Plesmanplantsoen. Hoewel deze plaatsen in principe zijn bedoeld voor 
bezoekers van de binnenstad, wordt de parkeerdruk voor bewoners van de 
binnenstad hiermee ook indirect verlicht. 

Portefeuillehouder: 
L.W. Vermeīj 
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Financiële toelichting 
De opbrengsten ad ĉ 5.000 worden toegevoegd aan de reserve Bovenwijkse 
Voorzieningen, onderdeel reservering parkeervoorzieningen Binnenstad. Hieruit wordt 
in principe ook de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen gefinancierd. 
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