Motie
Onderwerp motie:

Parkeren met mate

Vergaderdatum:

9 oktober 2019

Agendapunt (nr en naam):

3a1

Bestemmingsplan Oud Valkeveen

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of en hoe redelijkerwijs het parkeren kan worden vergroot binnen de grenzen van het huidige
speelpark.
2. Bij het onderzoek naar het zoekgebied (conform Artikel 14.3; wetgevingszone – wijzigingsgebied 3 / ‘bos’)
nadrukkelijk de toetsingscriteria c.q. storingsfactoren, zoals verwoord in bijlage 3 (B03) van het
onderzoeksrapport Ecologie & Landschap, Bestemmingsplan Oud Valkeveen te Naarden van bureau Els &
Linde B.V. dd. 12 juni 2019, mee te nemen.
3. Indien de huidige, tijdelijke overloopcapaciteit (ca. 500 auto’s in weiland ten westen van het speelpark) wordt
omgezet in parkeerterrein in het bosperceel ten oosten van het speelpark, te onderzoeken in hoeverre de
uitbreiding van parkeren in het bosgebied beperkt kan blijven (zie overwegingen 4-6). Dringend beroep daarbij is
dat dit parkeerterrein alleen wordt gebruikt op de drukke dagen wanneer de reguliere parkeercapaciteit
ontoereikend is.
4. Te onderzoeken op welke wijze het aantal bezoekers gebruik makend van de (gegeven) parkeercapaciteit (incl.
busvervoer), en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen, ook op de langere termijn, bijvoorbeeld door
de inzet van technische middelen (zie overweging 7), beperkt kan worden.
5. De raad te informeren over de uitgevoerde onderzoeken en conclusies, alsmede de juridische garanties,
alvorens het college overweegt gebruik te maken van haar bevoegdheid conform Artikel 14.3 (wetgevingszone
– wijzigingsgebied 3 / ‘bos’).
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1.

Speelruimte voor kinderen van binnen en buiten Gooise Meren van groot belang is en het speelpark Oud-Valkeveen sinds jaar en dag daar
op aantrekkelijke wijze in voorziet.

2.

Natuurbescherming van groot belang is en het speelpark gelegen is te midden van Natura 2000 en NNN-gebied. De impact op de natuur
door parkeren in het bosgebied zo beperkt mogelijk dient te zijn en moet voldoen aan hetgeen wordt gesteld in Artikel 14.3 e (wet
natuurbescherming) en f (wet milieubeheer) van het vast te stellen bestemmingsplan.

3.

Het door de raad vast te stellen (gewijzigde) bestemmingsplan voor het speelpark conserverend van aard is (i.t.t. verdere ontwikkeling tot
attractiepark), waarbij een afweging wordt gemaakt tussen (overlast voor) natuur en omgeving, en instandhouding van het speelpark.

4.

Uit de parkeertellingen in het recente verleden (nog zonder overloopterrein) bleek dat het aantal op en in de buurt geparkeerde auto’s zelden
de ca. 850 te boven ging.

5.

de eventuele inrichting van een nieuw parkeerterrein ten oosten van het huidige eigen parkeerterrein een bevoegdheid van B&W is en geen
recht voor de ondernemer. Dat daar bovendien criteria aan zijn gekoppeld (zoals de provinciaal ruimtelijke verordening), waarop
kaderstelling vanuit de raad kan aanvullen.

6.

er ongeveer 50-100 extra (bovenop de ca. 500 huidige) parkeerplaatsen te realiseren zouden moeten zijn op het eigen terrein. Uitgaande
van een maximum van ca. 850 geparkeerde auto’s (zie overweging 4), zou dan voor de uitbreiding in het bosgebied beduidend minder
ruimte nodig zijn dan de maximaal 500 plekken voor de 20 piekdagen waarin nu tijdelijk is voorzien.

7.

Onder de inzet van technische middelen (zie dictum punt 4) gedacht kan worden aan: informatie op internet/social media, e-tickets met
tijdslot, matrixborden met bezettingsgraad, e.e.a. (o.a.) gerelateerd aan het stimuleren van fietsgebruik.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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