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Samenvatting

Met de Reparatiewet BZK 2014 is de Woningwet aangepast en is een einde
gekomen aan de mogelijkheid om stedenbouwkundige bepalingen in de
Bouwverordening op te nemen. Een gevolg hiervan is dat voortaan in
bestemmingsplannen regels omtrent het parkeren dienen te worden opgenomen.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.
Dit bestemmingsplan heeft de vorm van een paraplubestemmingsplan (of
facetbestemmingsplan). Deze planvorm maakt het mogelijk om
bestemmingsplannen in één keer voor een bepaald facet te herzien. Hiermee is de
regeling over het parkeren (en laden en lossen) in alle daarvoor in aanmerking
komende bestemmingsplannen in Dordrecht gelijk.
Als gevolg van bovengenoemde wet dient het parapluplan voor 1 juli 2018 te zijn
vastgesteld.
Inleiding

Met de Reparatiewet BZK 2014 is de Woningwet aangepast en is een einde
gekomen aan de mogelijkheid om stedenbouwkundige bepalingen in de
Bouwverordening op te nemen.
In de bestemmingsplannen van de gemeente Dordrecht wordt de verplichting om
het parkeren op eigen terrein op te lossen sinds 2010 al, vooruitlopend op het
vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening,
opgenomen. De tekst is daarbij gelijk aan die in de Bouwverordening. Naar
aanleiding van recente jurisprudentie is het gewenst deze tekst aan te passen en
wel zodanig dat wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsregel van de
gemeente. In Dordrecht gaat het om de "Beleidsregels parkeren bij
nieuwbouwprojecten", vastgesteld op 25 oktober 2016.
Deze beleidsregels kunnen, indien nodig, worden bijgesteld. Dat biedt de nodige
flexibiliteit, zonder dat het bestemmingsplan hoeft te worden herzien. Dit wordt
een dynamische verwijzing genoemd en is geborgd in de regels van deze
parapluherziening.
Deze herziening dient als gevolg van het overgangsrecht in bovengenoemde wet
voor 1 juli 2018 te worden vastgesteld.
Doelstelling

Wij beogen met de herziening van dit paraplubestemmingsplan de regeling voor
het parkeren in één keer te herzien in alle daarvoor in aanmerking komende
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bestemmingsplannen, zodat op een juiste wijze wordt verwezen naar de
"Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten".
Stand van zaken/de feiten

Er is een bestemmingsplan opgesteld dat nu in ontwerp ter visie wordt gelegd.
Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Er is geen sprake van wijziging van beleid. Daarom is afgezien van een
inspraakronde en wordt de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen bij uw
raad.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gelegd met de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen bij uw raad. Daarna zullen wij uw raad een voorstel doen
over de beantwoording van de zienswijzen en voor de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Bijlagen

Ontwerpbestemmingsplan (toelichting en regels).
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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