Raadsvoorstel

Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

269250
De heer N.J.A. Schimmel, wethouder
Parkeerverordening gemeente Gooise Meren

Aan de raad,
1. Beslispunten
De Parkeerverordening Gooise Meren vast te stellen (beoogde ingangsdatum
1 maart 2023).
2. Maatschappelijk effect
Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar en
leefbaar Gooise Meren.
3. Inleiding
De Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 die in de vorige
collegeperiode is vastgesteld door de gemeenteraad, omschrijft de ambities die
de gemeente heeft op het gebied van mobiliteit en parkeren. Voortvloeiend uit
de visie is de behoefte ontstaan aan een verfijnd en gemoderniseerd
parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het
beleid is maatwerk mogelijk in samenspraak met inwoners, ondernemers en
andere belanghebbenden. De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht
op een plek in de openbare ruimte. Momenteel is de uitvoering gebaseerd op de
verouderde parkeerverordening (2018). Deze dient aangepast te worden naar
de nieuwe inzichten uit de visie, waarbij de Parkeerverordening de kaders stelt
en de Nadere Regels de praktische invulling aan deze kaders geven. De
Parkeerverordening vormt zo een stabiele basis en de Nadere Regels bieden
ruimte voor participatie, maatwerk en een snelle reactie op nieuwe
ontwikkelingen. De Parkeerverordening samen met de Nadere Regels leggen
hiermee de basis voor de moderniseringsslag van het parkeren in Gooise Meren.
4. Concreet gevolg van dit besluit
De Parkeerverordening (en de bijhorende Nadere Regels) zijn geactualiseerd en
aangepast aan nieuwe jurisprudentie en aan de Mobiliteits- en Parkeervisie
2040. Deze verordening geeft de belanghebbenden en bezoekers van de
gemeente Gooise Meren duidelijkheid en rechtszekerheid. Daarnaast legt deze
verordening een basis voor het moderniseren van het parkeerbeleid en de
parkeerproducten.
5. Argumenten en onderbouwing
1.1. Uitwerking van Mobiliteits- en Parkeervisie
De Parkeerverordening en de bijbehorende Nadere Regels geven invulling aan
doelen uit de Mobiliteits- en Parkeervisie 2040.
1.2 Vaststelling Parkeerverordening en Nadere Regels
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De Parkeerverordening Gooise Meren is een juridisch en kaderstellend document
waarbij de vaststelling een raadsbevoegdheid betreft. De Nadere Regels geven
de praktische invulling aan deze kaders voor de uitvoering. Vaststelling is
derhalve een collegebevoegdheid.

De Parkeerverordening en de Nadere Regels is gelijk aan de huidige regels. Voor
bedrijven wijzigen wel de uitgifteregels in de Parkeerverordening en de Nadere
Regels. Het doel is om alle bedrijven in het gebied met gereguleerd parkeren
recht te geven op een parkeervergunning. Met de nieuwe uitgifteregels krijgen
ook bedrijven in verzamelpanden duidelijkheid over hun rechten.
6. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen
In de Parkeerverordening worden de nieuwe regels juridisch verankerd. Deze
verordening hangt nauw samen met de Verordening Parkeerbelastingen die is
recent vastgesteld. In de Parkeerverordening wordt vastgelegd welke
parkeerproducten (parkeervergunningen) er zijn, welke rechten die geven en
wat de voorwaarden zijn om ervoor in aanmerking te komen. In de Verordening
Parkeerbelastingen wordt vastgelegd welke parkeerbelastingen worden
geheven, op welke manier die worden geïnd en hoe deze kunnen worden
betaald.
Wijzigingen in de Parkeerverordening leiden tot technische wijzigingen in de
Verordening Parkeerbelastingen 2023. Tijdens het schrijven van dit
raadsvoorstel is de Verordening Parkeerbelastingen 2023 nog niet vastgesteld
en daarom is het niet mogelijk om de technische wijzigingen nu al door te
voeren. Het raadsvoorstel met de technische wijzigingen volgt nadat de
Verordening Parkeerbelastingen 2023 en de Parkeerverordening zijn
vastgesteld.
1.2 Parkeernormen
Er is een relatie tussen de Parkeerverordening en de parkeernormen. De
Parkeerverordening beïnvloed daarbij de uitwerking van de parkeernormen. De
parkeernormen zijn volgend.
De Parkeerverordening betreft een juridisch document over het gebruik van
parkeerplaatsen en vergunningen (parkeerbelasting) en de parkeernormen is
een instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te begeleiden.
De Parkeerverordening is een belastingdocument en landt niet in de
omgevingswet/visie. De parkeernormen hebben wel een relatie met de
omgevingswet en worden in de omgevingsvisie opgenomen (bij de volgende
herziening van de omgevingsvisie). De Parkeernormen worden uiterlijk in het
tweede kwartaal 2023 vastgesteld.
7. Duurzaamheid
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De Parkeerverordening samen met de Nadere Regels dragen bij aan het behalen
van de (duurzame) doelen uit de Mobiliteits- en Parkeervisie 2040 waaronder
het verhogen van (verkeer)veiligheid, bereikbaarheid met alternatieve
vervoerswijzen dan de auto en de leefbaarheid van Gooise Meren. Het
verminderen van de dominante rol van de auto biedt daarbij mogelijkheden voor
het verduurzamen van de openbare ruimte.
8. Financiële onderbouwing
De uitwerking van de Parkeerverordening en de Nadere Regels is geraamd in de
gemeentelijke begroting.
9. Communicatie en participatie
Ondernemers zijn geraadpleegd via ondernemers vertegenwoordigers en zijn op
hoogte van de nieuwe uitgifteregels van parkeervergunningen voor bedrijven.
Na het in werking treden van de Parkeerverordening en de Nadere Regels
worden de regels in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden uitgewerkt naar concrete maatregelen. Sommige
maatregelen kunnen gevolgen hebben voor inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden. Het invoeren van deze maatregelen vraagt om zorgvuldige
afweging van alle belangen. Participatie speelt hierbij een belangrijke rol.
10.Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De Parkeerverordening en de bijhorende Nadere Regels gaan gelijktijdig in na
vaststelling en publicatie, beide vanaf 1 maart 2023. Het college heeft de
concept Nadere Regels vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de
Parkeerverordening door uw raad.
Het raadsvoorstel met technische wijzigingen volgt nadat de Verordening
Parkeerbelastingen 2023 is vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Parkeerverordening;
2. Bijhorende Nadere Regels.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Parkeerverordening gemeente Gooise Meren’ met
zaaknummer 269250 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
De Parkeerverordening Gooise Meren vast te stellen (beoogde ingangsdatum
1 maart 2023).
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise
Meren,
gehouden op [datum vaststelling].

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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