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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Door inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014 is artikel 8, vijfde lid, van de
Woningwet vervallen en is het niet langer mogelijk om stedenbouwkundige voorschriften
(waaronder de parkeernormen) op te nemen in de Bouwverordening. Daarbij geldt een
overgangsperiode tot 1 juli 2018. Na die datum is het niet langer mogelijk om de aanvragen van
omgevingsvergunningen te toetsen aan de parkeernormen zoals opgenomen in de Bouwverordening
2010.
De oplossing voor het wegvallen van de toets aan de Bouwverordening zit in het opnemen van een
regeling over parkeernormen in bestemmingsplannen. Het is de bedoeling dat in ieder
bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen op basis waarvan aan de parkeernormen wordt
getoetst.
Om veranderingen in de lokale parkeerbeleidsregels over parkeernormen goed te kunnen faciliteren
is artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) aangepast. Op grond van
dit artikel is het mogelijk om ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening een planregel op te
nemen, waarbij de uitoefening van een daarbij gegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van
beleidsregels. Hierdoor is het mogelijk om in de planregel te verwijzen naar gemeentelijke
beleidsregels over parkeernormen.
Wanneer nieuwe beleidsregels over parkeernormen worden vastgesteld, treden deze in de plaats
van de beleidsregels, zoals nu opgenomen.
Om ervoor te zorgen dat de parkeerbeleidsregels over parkeernormen in álle ruimtelijke plannen van
de gemeente Bloemendaal wordt opgenomen, is de voorliggende parapluherziening opgesteld. In
deze parapluherziening is een regeling opgenomen, een voorwaardelijke verplichting, die verwijst
naar de parkeernormen in het geldende beleid.
1.2 Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied
Het betreft hier het gehele grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Dit
paraplubestemmingsplan is een partiele herziening van diverse bestemmingsplannen op het gebied
van parkeren. De betreffende bestemmingsplannen blijven eveneens van kracht. Door middel van dit
bestemmingsplan worden deze bestemmingsplannen aangevuld. In bijlage 1 bij deze toelichting is
een lijst opgenomen waarin de bestemmingsplannen worden vermeld waarop dit
paraplubestemmingsplan betrekking heeft.

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
In deze parapluherziening wordt voor het parkeerbeleid van onze gemeente verwezen naar het
parkeerbeleid, zoals dat is vastgelegd in het Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal
2019. Hierin zijn de parkeernormen opgenomen. De verwijzing naar het Beleidsnotitie
parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 in het paraplubestemmingsplan is 'dynamisch'. Dit
betekent dat wanneer er in de toekomst nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld, dit nieuwe beleid
van toepassing is op de in de bijlage genoemde bestemmingsplannen zonder dat daarvoor een
herziening van het bestemmingsplan nodig is. Met dit parapluplan worden de normen dus niet
gewijzigd.

Een parkeernorm het aantal parkeerplaatsen dat de ontwikkelaar bij een verbouw- of bouwproject,
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, op eigen terrein moet realiseren, om bewoners of
gebruikers voldoende parkeerruimte te bieden. Voor elk type ontwikkeling geldt een andere norm.
Op basis van de parkeernorm wordt de parkeereis berekend: het exacte aantal aan te leggen
parkeerplaatsen bij een ontwikkeling.
In de planregel is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden, genoemd in de Beleidsnotitie
parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019, afgeweken kan worden van de parkeereis.
Deze parapluherziening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Een toets aan de
Ladder voor Duurzame Verstedelijking is dan ook niet nodig. Ook is het niet nodig om alle
milieuaspecten, die normaliter terugkomen in de toelichting van een bestemmingsplan te
behandelen.

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de
economische uitvoerbaarheid van het plan. Als er sprake is van ontwikkelingen waarvoor de
gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, moeten deze kosten worden verhaald op de
initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar.
Dit bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de planregels van de bestemmingsplannen waarin
nog geen parkeernormen zijn opgenomen. Hiermee wordt niet een bouwplan als bedoeld in artikel
6.2.1 van het Bro mogelijk gemaakt. Het is daarom niet noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen.
Via dit bestemmingsplan worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De kosten voor
het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan worden gedragen door de
gemeente Bloemendaal. De parkeernormen worden ten opzichte van de voorheen geldende situatie
niet gewijzigd. Gezien het bovenstaande is de economische uitvoerbaarheid van het plan voldoende
gewaarborgd.
3.1. Inspraak en vooroverleg
Met het opstellen van dit paraplubestemmingsplan zijn de belangen van het waterschap, de
provincie en het Rijk niet in het geding. Het gaat om een 'beleidsarm' bestemmingsplan en slechts
een technische aanpassing. Het is daarom niet nodig om het bestemmingsplan als voorontwerp ter
inzage te leggen. Vooroverleg heeft plaats gevonden met de provincie en via een publicatie. De
provincie heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben, overige overlegpartners hebben geen
reactie gegeven. De procedure wordt direct gestart met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.
3.2. Zienswijzen
Van 31 juli 2020 tot en met 10 september 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegen. Binnen deze inzagetermijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen dit bestemmingsplan.

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan
het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal met identificatienummer
NL.IMRO.0377.PARKERENBDAAL-va01 van de gemeente Bloemendaal;
1.2 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3 parkeernormenbeleid
de door de gemeente Bloemendaal vastgestelde Beleidsnotitie parkeernormen gemeente
Bloemendaal 2019, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze notitie.

Hoofdstuk 2 Algemene regels
Artikel 2 Reikwijdte en toepassing
1. De regels van dit plan hebben betrekking op de in bijlage 1 bij deze regels genoemde
bestemmingsplannen, (partiële) herzieningen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen
en uitwerkingsplannen.
2. De regels van dit plan gelden in aanvulling op de in bijlage 1 bij deze regels genoemde
bestemmingsplannen, (partiële) herzieningen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen
en uitwerkingsplannen.
Artikel 3 parkeren
3.1 aanbrengen ruimte voor parkeren
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of
bouwwerk en/of voor het veranderen van de functie van een bouwperceel, staat vast dat voldoende
parkeergelegenheid overeenkomstig het Parkeernormenbeleid , zoals dat geldt ten tijde van de
ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning, wordt gerealiseerd.
3.2 aanbrengen ruimte voor laden/lossen
Indien de bestemming van een gebouw of bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende
mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw of bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat gebouw of bouwwerk behoort.
3.3 Beleidsregels
Het bevoegd gezag past de in lid 3.1 en 3.2 genoemde regels toe met inachtneming van de
parkeernormen uit de ‘Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019’ of een wijziging
of opvolger van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om
een omgevingsvergunning.
3.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten
gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte is aangebracht en in
stand wordt gehouden op eigen terrein voor het genoemde in lid 3.1 en 3.2 overeenkomstig de
beleidsregels als bedoeld in lid 3.3.
3.5 afwijken
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en 3.2
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 3.3.
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels
Artikel 5 Overgangsrecht
5.1 Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
5.1.1 Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het eerste
lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10%.
5.1.2 Uitzondering
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
5.2.1 Voortzetting strijdig gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
5.2.2 Verandering strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, als bedoeld in 5.2.1, te veranderen
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
5.2.3 Geldigheidsduur
Indien het gebruik, als bedoeld in 5.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of
te laten hervatten.
5.2.4 Niet van toepassing
Lid 5.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 6 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan
parkeren Bloemendaal' met idn: NL.IMRO.0377.PARKERENBDAAL-va01

Bijlagen
Bijlage 1 overzicht bestemmingsplannen

Bijlage 1

NL.IMRO.0377.PARK2020-ow01

Lijst van bestemmingsplannen waar het bestemmingsplan Parkeren Bloemendaal op van toepassing is.
Soort
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan

Wijzigingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Uitwerkingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Wijzigingsplan
Bestemmingsplan
Wijzigingsplan
Bestemmingsplan
Wijzigingsplan
Wijzigingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan

Naam
Vogelenzang 2010
Aerdenhout 2012
Haringbuys
Bloemendaal 2012
Bloemendaal aan Zee 2013
BESTEMMINGSPLAN
Overveen 2013, 1e herziening Gemeentehuis
Vogelenzangseweg 184 & 186A
Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie
2014
Overveen 2013
Overveen 2013, 1e uitwerking
Van Wijkgarage
Oldenhove 2017
Vijverweg 14
Landelijk Gebied 2013
Zijlweg 19
Elswouthoek
Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Raakterrein
Donkerelaan 285
Zeeweg 96
Bekslaan Zuidzijde
Bloemendaalseweg 166
Bennebroek 2016
Brouwerskolkweg 2
Reparatieplan Bloemendaal aan Zee

Vastgesteld op
20-3-2012
21-2-2013
16-9-2013
15-3-2019
27-6-2013
17-10-2013

Bevoegd gezag
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad

IMRO-code
NL.IMRO.0377.VO2010-vg01
NL.IMRO.0377.AE2012-va05
NL.IMRO.0377.AE2012WP001-vg01
NL.IMRO.0377.BL2012-va05
NL.IMRO.0377.BZ2013-vg02
NL.IMRO.0377.Gemeentehuis-vg01

15-12-2012
26-3-2015

College
Gemeenteraad

NL.IMRO.0377.LG2013wp001-vg01
NL.IMRO.0377.MH2013-VG02

27-6-2013
29-4-2014
4-4-2011
18-5-2017
18-5-2017
22-2-2017
28-9-2017
14-11-2017
1-2-2018
27-2-2018
5-7-2018
15-5-2018
3-7-2018
1-11-2018
12-6-2018
18-4-2019
13-12-2018

Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
College
Gemeenteraad
College
Gemeenteraad
College
College
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad

NL.IMRO.0377.OV2012-vg02
NL.IMRO.0377.OV2012up001-vg02
NL.IMRO.0377.Vanwijkgarage-vg02
NL.IMRO.0377.OLDENHOVE-vg01
NL.IMRO.0377.VIJVERWEGWEG14-vg01
NL.IMRO.0377.LG2013Gv-vg03
L.IMRO.0377.ZIJLWEG19-vg01
NL.IMRO.0377.LG2013WPEWH-vg01
NL.IMRO.0377.DIRKBAKKERLAAN14-VA01
NL.IMRO.0377.WPRaakterrein-vg01
NL.IMRO.0377.Donkerelaan285-VG01
NL.IMRO.0377.BAZWPZEEWEG96-VA01
NL.IMRO.0377.WPBEKSLAANZUID-VG01
NL.IMRO.0377.BP00091-va01
NL.IMRO.0377.BE2016-VG03
NL.IMRO.0377.BRWRSKOLKWEG-va01
NL.IMRO.0377.REPARATIEBZ2018-vg01

