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Aan- en inleiding  
In de commissie Ruimte is aan de orde geweest het parkeren langs de Doorbraak en het 
parkeren binnen  het plangebied. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat er langs de 
Doorbraak geen sprake zal zijn van parkeren en dat het binnen het plangebied 
voorzieningen zijn voor 65x2=130 parkeerplaatsen.  
Wij zijn het van harte eens met het –tenminste- instellen van een parkeerverbod.  
 
Het bestemmingsplan 

 Op parkeren wordt ingegaan in de toelichting hoofdstuk 4.10 Verkeer en parkeren. 

  Citaat: Om in deze parkeerbehoefte te voorzien is in de regels van dit 
bestemmingsplan vastgelegd dat een omgevingsvergunning alleen kan worden 
afgegeven wanneer zekerheid bestaat dat voldoende parkeergelegenheid wordt 
gerealiseerd.  
Citaat 
Het bestemmingsplan kan ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren 
uitvoerbaar worden geacht. 
 

D66 vindt dat vreemd. Is dat geen vlucht vooruit? Volgens D66 moet nu al vaststaan dat 
het aantal parkeerplaatsen berekend volgens de “Nota Parkeernormen Schagen 2016” 
kan worden gerealiseerd.  
Wij willen daar meer duidelijkheid over 
 
Vraag  
D66 verzoekt om volledige duidelijkheid te krijgen om een verbeelding waarop de 
parkeervoorziening(en) in aantal en plaats zijn aangegeven voor de komende 
raadsvergadering.    

Antwoord 
In het algemeen geeft een bestemmingsplan kaders en randvoorwaarden waarbinnen 
een ontwikkeling kan plaatsvinden. Wat er daadwerkelijk gebouwd zal gaan worden is 
pas bekend bij de daaropvolgende omgevingsvergunning. Voor het bouwplan aan de 
Doorbraak geldt dat nog meer dan bij andere plannen, omdat hier de gemeente zelf 
kavels uitgeeft, het gaat om een vraaggestuurd plan gericht op cpo en er geen sprake is 
van een vooraf afgesproken, concreet bouwplan. 
 
Omdat er nog geen definitief bouwplan is en de inrichting nog uitgewerkt moet worden 
kan de precieze plaats en aantal van de parkeerplaatsen niet worden aangegeven. Dit is 
in de bestemmingsplanfase ook niet nodig; een bestemmingsplan zelf geeft nooit in beeld 
aan waar en hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen. Dit wordt getoetst in de 
vergunningprocedure aan de Nota parkeernormen. 
 
Uiteraard wordt bij het opstellen van de verkaveling wel rekening gehouden met 
voldoende ruimte voor parkeren, zodat het ruimtegebruik wel haalbaar is. In voorstudies 

 



is dit onderzocht. Ter visualisatie daarvan sturen wij een beeld (zie bijlagen) dat is 
getoond bij de bewonersbijeenkomst. Dit moet wel nadrukkelijk worden gezien als een 
impressie, een mogelijke invulling. De impressie gaat uit van 32 rijwoningen, 8 2-onder-1-
kappers en 4 vrijstaande woningen. Het aantal benodigde parkeerplaatsen bedraagt 
zodoende 32x 2 + 8x 2.2 + 4x 2.3 = 91. Er staan 96 parkeerplaatsen ingetekend. Het 
parkeren is hierin dus haalbaar. 
 
Bij een plan met meer woningen zal in verband met de beschikbare ruimte ook de 
woningtypologie (gedeeltelijk) moeten veranderen, bijvoorbeeld naar appartementen 
(hogere woningdichtheid). De parkeernorm voor appartementen is in dit gebied, 
afhankelijk van de prijsklasse, ca. 10 tot 30% lager dan voor grondgebonden woningen. 
De in de aan-/inleiding vermelde rekensom van 65x2=130 zal dus altijd lager uitkomen. 
 
Voor welk plan dan ook geldt dat de definitieve inrichting nog nader uitgewerkt moet 
worden waarbij dus aan de parkeernormering moet worden voldaan. Dit wordt getoetst bij 
de omgevingsvergunning. Het parkeren is oplosbaar en haalbaar. 
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