Gemeenteraad Gooise Meren
Amendement
Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):

Marieke le Noble (Hart voor BNM), Charles Wiss (PvdA)
Parkeernorm Bredius
A21-80
Bestemmingsplan Bredius

Status:
Versie:

ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer
Besluit het ontwerpbesluit (vast te stellen plan) behorend bij bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst1

14.2.1 b. als in voldoende mate wordt gehanteerd

14.2.1 b. als in voldoende mate wordt gehanteerd dat minimaal voorzien moet worden in het aantal parkeerplaatsen dat benodigd is om

dat minimaal voorzien moet worden in het aantal

te voldoen aan onderstaande parkeernormen;

parkeerplaatsen dat benodigd is om te voldoen aan
onderstaande parkeernormen;

Functie en eenheid
Wonen per woning
Huur, huis, sociale huur,
per woning
Huur, huis,
geliberaliseerde woning
voor middenhuur, per
woning
Woningtype: 2-1
kapwoning, per woning
Woningtype:
Vrijstaand, per woning

1

Minimale
parkeernorm (aantal
parkeerplaatsen per
eenheid)

Waarvan
minimaal op
eigen
perceel

Functie en eenheid

Waarvan minimaal op eigen
perceel
Wonen per woning
2-1 kapwoning

1,2
Vrijstaand

1,2
1,6

1,6

1,6

1,6

De concrete wijziging kunt u aangeven in Bold.

Minimale parkeernorm (aantal
parkeerplaatsen per eenheid)

De normen die zijn neergelegd in het
parkeerbeleid van de gemeente Gooise
Meren zoals vastgelegd in het document
“Richtlijnen voor parkeernormen d.d. 19
februari 2019”, met dien verstande dat
indien gedurende de planperiode een
nieuwe versie verschijnt of vervangen
wordt door een door het college van
burgemeester en wethouders vast te
stellen beleidsregel, met deze nieuwe
versie of beleidsregel rekening wordt
gehouden

100%

100%

Gemeenteraad Gooise Meren
Amendement
Overige woningtypen,
per woning

Overige woningtypen, per woning
1,6
De normen die zijn neergelegd in het
parkeerbeleid van de gemeente Gooise
Meren zoals vastgelegd in het document
“Richtlijnen voor parkeernormen d.d. 19
februari 2019”, met dien verstande dat
indien gedurende de planperiode een
nieuwe versie verschijnt of vervangen
wordt door een door het college van
burgemeester en wethouders vast te
stellen beleidsregel, met deze nieuwe
versie of beleidsregel rekening wordt
gehouden

Sport
Sportveld, per hectare
netto terrein
Sporthal, per 100 m2
bvo*

13
2,6

* oppervlak behorende
bij de functies die toe te
schrijven zijn aan het
binnensporten. De
ruimtes voor de
buitensportvelden,
zijnde met name
kleedruimten, tellen
hierin niet mee. De
kantine wordt voor 50%
meegerekend aan de
binnensportfunctie.”

Sport
Sportveld, per hectare netto terrein
Sporthal, per 100 m2 bvo*

13
2,6

* oppervlak behorende bij de functies die toe te schrijven zijn aan het binnensporten. De ruimtes voor de
buitensportvelden, zijnde met name kleedruimten, tellen hierin niet mee. De kantine wordt voor 50% meegerekend aan
de binnensportfunctie.

Toelichting2
Overwegende dat:
1. Door deze aanpassing het aantal parkeerplaatsen in het plan voldoet aan de parkeernorm zoals die in de gemeente Gooise Meren wordt gehanteerd
2. Er tijdens de beeldvormende besprekingen is aangegeven dat er geen technisch dringende redenen meer zijn om de norm alsnog te hanteren
3. Het mogelijk is om parkeerplaatsen ‘groen’ uit te voeren waardoor het effect van het wegvallen van extra groen, beperkt kan blijven
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Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren.

