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Verordening Parkeervoorziening gemeente Neder-Betuwe 2013
De raad van de gemeente Neder-Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van Neder-Betuwe,
gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening;
overwegende dat:
1. bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming voldoende parkeerplaatsen ingevolge de
Bouwverordening dienen te worden aangelegd op eigen terrein. Indien hieraan niet voldaan kan worden,
kan het college afwijken van de in artikel 2.5.30 lid 1 van de Bouwverordening gestelde verplichting.
Voorwaarde is dat op andere wijze in het parkeren wordt voorzien: door gebruikmaking van restcapaciteit op of langs de openbare weg of, als er niet voldoende vrije parkeerplaatsen in de omgeving zijn,
doordat de gemeente de parkeerplaatsen die niet op eigen terrein kunnen worden aangelegd in de
nabijheid van het plan realiseert. De initiatiefnemer dient hiervoor een storting te doen in de Parkeervoorziening.
2. als de Bouwverordening niet van toepassing is, maar de stedenbouwkundige voorschriften uit het
bestemmingsplan, voor het bepalen van de benodigde parkeerplaatsen de normen uit onderhavige
Verordening Parkeervoorziening gemeente Neder-Betuwe 2012 analoog worden toegepast.
besluit vast te stellen de navolgende verordening Verordening Parkeervoorziening gemeente NederBetuwe 2013

Artikel 1 Algemeen
Door de gemeente Neder-Betuwe wordt een voorziening geadministreerd onder de naam Parkeervoorziening. De Parkeervoorziening heeft tot doel het realiseren van voldoende parkeerplaatsen, ook als dit
niet binnen een bouwplan past, mogelijk te maken, door het aanwenden van financiële bijdragen voor
het aanleggen en in stand houden van parkeerplaatsen in de gemeente.

Artikel 2 Toepassingsbereik Parkeervoorziening
De Parkeervoorziening geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe.

Artikel 3 Beheer van de Parkeervoorziening
1. De gelden van de Parkeervoorziening worden door het college beheerd.
2. Het college is bevoegd besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit de Parkeervoorziening.
3. Het college neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in
acht.

Artikel 4 Inkomsten van de Parkeervoorziening
De Parkeervoorziening bevat de volgende gelden en inkomsten:
1. Gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Neder-Betuwe gesloten overeenkomst
met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 lid 4 van de
Bouwverordening gemeente Neder-Betuwe.
2. Overige gelden die bij besluit van het college uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in
de Parkeervoorziening.

Artikel 5 Uitgaven ten laste van de Parkeervoorziening
1. Ten laste van de Parkeervoorziening worden uitgaven gedaan ten behoeve van de nakoming van de
op de gemeente Neder-Betuwe rustende verplichtingen die voortvloeien uit de onder artikel 7, lid 3
bedoelde overeenkomsten.
2. Ten laste van de Parkeervoorziening worden uitgaven gedaan die bijdragen aan het optimaliseren
van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en/of aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit.

Artikel 6 Hoogte bijdrage aan de Parkeervoorziening
1. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in de Parkeervoorziening verschuldigd is zal worden
vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting).
2. Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen en de bijbehorende
berekeningssystematiek van de gemeente Neder-Betuwe gehanteerd, zoals deze is opgenomen in de
vigerende Nota Parkeernormen.
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3. Voor de storting in de Parkeervoorziening kan ontheffing worden verleend indien naar oordeel van
het college het belang van realisatie van het bouwplan zwaarder weegt dan het voldoen van de storting
in de Parkeervoorziening.
4. In de navolgende tabel zijn de tarieven voor de stortingen in de Parkeervoorziening opgenomen
(prijspeil 2013).

5. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de onder artikel 6, lid 4 opgenomen tarieven.

Artikel 7 Verplichtingen initiatiefnemer en gemeente
1. De initiatiefnemer van het bouwplan, verplicht zich door ondertekening van een “overeenkomst tot
storting in de Parkeervoorziening” om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel
6 van deze verordening, te storten in de Parkeervoorziening.
2. Het college zal na ontvangst van een door beide partijen ondertekende overeenkomst overgaan tot
de besluitvorming inzake het bouwplan.
3. a. De gemeente Neder-Betuwe gebruikt de storting in de Parkeervoorziening voor het optimaliseren
van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en/of voor het onderhoud en/of uitbreiding van
de openbare parkeercapaciteit (situatie 1).
b. De gemeente Neder-Betuwe verplicht zich binnen 10 jaar na gereedkomen van het bouwplan het
aantal parkeerplaatsen aan te leggen dat niet gerealiseerd kan worden op of langs de openbare weg
(situatie 2).
4. Indien de gemeente Neder-Betuwe binnen 10 jaar niet aan de verplichting conform artikel 7, lid 3b
heeft voldaan, heeft initiatiefnemer van het bouwplan, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag
inclusief wettelijke rente en indexering. Initiatiefnemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het
college.

Artikel 8 Opheffen van de Parkeervoorziening
Indien na het opheffen van de parkeervoorziening en de afwikkeling van met initiatiefnemers van
bouwplannen gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo mocht resteren, zal dit worden overgeboekt
naar de algemene middelen van de gemeente Neder-Betuwe.

Artikel 9 Inwerkingtreding
De Verordening Parkeervoorziening gemeente Neder-Betuwe 2013 treedt in werking met ingang van
de eerste dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Parkeervoorziening gemeente Neder-Betuwe
2013".
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2013. de griffier,
mr. J.C. Bouwman ir. C.W. Veerhoek
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de burgemeester,

Bijlage Bijlagen
Nota Parkeernormen
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