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Datum: 04-12-2018

Raadsmededeling

Nr.: 165755
Van: het college van burgemeester en wethouders
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Wethouder Lok, Wethouder Theunis, E. Franken, G. van Dijk, J. Peters

Ondenrverp Wijziging parkeernormen Stadsoevers en het centrum binnen de ring

Bijlage:

Inleiding
De Roosendaalse Nota Parkeernormen stamt uit 2011 en is aan herziening toe. Een actualisatie van
de Nota Parkeernormen staat op de planning voor 2019. Vooruitlopend op de actualisatie is

voorgesteld de parkeernormen voor twee gebieden die volop in ontwikkeling zijn, Stadsoevers en het
centrum binnen de ring, bij te stellen. De verlaagde normen voor Stadsoevers passen hierdoor beter bij
een duurzame en groene wijk zoals we die met Stadsoevers voor ogen hebben. De aanpassing van de
parkeernormen in het centrum zijn een eerste stap naar het uitvoeren van uw Motie 'Veranderende

mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de autoluwe binnenstad' van maart 2018. Een relatief
hoge parkeernorm is niet in lijn met onze ambities voor een autoluwe, en daarmee leefbare en
gezonde, binnenstad.

Doel
Het doel van deze raadsmededeling is om uw raad te informeren over het besluit van ons college om
de parkeernormen voor Stadsoevers en voor het centrum, binnen de ring, te wijzigen.

lnformatie
De aanpassingen van de parkeernormen voor Stadsoevers leiden er toe dat de parkeernorm voor de
verschillende woonsegmenten met 0,3 parkeerplaats per woning wordt verlaagd. Binnen de
tenderprocedure Stadsoevers worden de nieuwe parkeernormen gecommuniceerd richting de
potentiele ontwikkelaars en eindgebruikers. De aanpassingen van de parkeernormen voor het centrum
binnen de ring, zorgen ervoor dat er maximaal 1 parkeerplaats perwoning aangelegd mag worden.

Er zitten geen financiële consequenties aan het aanpassen van de parkeernormen voor deze
gebieden.

Vervolg (procedure)
Na vaststelling wordt het wijzigingsbesluit bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad en
gepubliceerd op www.overheid.nl.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris, De burgemeester,

I t


