
 
Gewijzigde motie 5 is met 17 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, SP, 
GroenLinks, Nieuwe Democraten) en 14 stemmen tegen 
(Roosendaalse Lijst, VLP, D66) aangenomen. 

 
Motie 5 Veranderde mobiliteit vraagt om andere parkeernormen  

in de Autoluwe Binnenstad 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 maart 2018, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Aanpassen Verordening Autoluwe 
Binnenstad en nadere regels i.c.m. Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad.  

Overwegende dat: 
- Met het raadsvoorstel Aanpassen Verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels 

beoogd wordt om de stad bereikbaar en leefbaar te houden met voldoende en 
aantrekkelijke openbare ruimte en meer ruimte voor de fietser en voetganger; 

- In lijn met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2015-2025, de auto een steeds 
minder centrale plaats krijgt door de inzet die gepleegd wordt om reizigers te verleiden 
om de fiets en OV te gebruiken; 

- Projectontwikkelaars bij nieuwbouw- en transformatieprojecten in de autoluwe 
binnenstad moeten kunnen inspelen op de veranderende mobiliteitsbehoefte; 

 
Constaterende dat:  

- Projectontwikkelaars gehouden zijn aan parkeernormen die gebaseerd zijn op 
(verouderde) verwachtingen van groeiend autobezit dan wel normen die onvoldoende 
zijn toegespitst op de specifieke situatie van de autoluwe binnenstad; 

- Door deze parkeernormen nog steeds parkeervoorzieningen gebouwd zullen worden 
in de autoluwe binnenstad (nabij goede (OV)-voorzieningen), waar de gemeente 
eigenlijk de ambitie heeft om het primaat te geven aan langzaam verkeer;  

- Dit onbedoeld zorgt voor extra autobezit en extra autoverkeer; Het aanbod van 
parkeerplaatsen schept immers de vraag. En als dat niet het geval is, dat er geld, ruimte 
en tijd gedesinvesteerd is in gebouwde parkeeroplossingen in de autoluwe binnenstad 
die onbenut blijven; 

 
Van mening zijnde dat:  

- Projectontwikkelaars meer ruimte moeten krijgen om qua parkeervoorzieningen in te 
spelen op doelgroepen (denk aan jongeren en starters), door in de autoluwe 
binnenstad projecten te mogen realiseren met een lagere minimum/maximum 
parkeernorm, gecombineerd met ontzegging van een straatparkeervergunning; 

- Hierdoor projecten met meer woningen en daardoor betaalbaarder kunnen worden 
aangeboden en met goede voorzieningen voor fietsparkeren, nabij OV en bijvoorbeeld 
met een goed aanbod van deelauto’s; 

- Deze ontwikkeling geheel past binnen de ambitie van een zo’n autoluw mogelijke 
binnenstad; 

- Deze ontwikkeling het bovendien gemakkelijker maakt om leegstaande winkel-/ en 
kantoorpanden in de autoluwe binnenstad te transformeren naar (betaalbare) 
woningen; 
 

Draagt het college op:  

 

Gelet op het bovenstaande,  

 

1. Om de raad een integrale (parkeer)visie op de autoluwe Binnenstad voor te leggen. 
 
  

Namens,   

Nieuwe Democraten,  Ton Schijvenaars 


