Raadsvoorstel

jaar

stuknr.
Raad

categorie/agendanr.

stuknr.
B. en W.

2015

RA15.0024

B

15/323

2

Onderwerp:
Notitie ‘Verder met Parkeren’ (versie 2 )

Portefeuillehouder: R. v.d. Weide
Afdeling : Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Team: Ruimte
Steller: B. Krikken

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De notitie ‘Verder met Parkeren’ versie 2 inclusief maatregelenpakket vast te stellen

Samenvatting
De notitie ‘Verder met Parkeren’ omvat:
a. voorstellen tot invullen van de taakopdracht parkeren zoals opgenomen in de Kadernota 2014
b. een nadere uitwerking van de Beleidsuitgangspunten Parkeren 2010-2020
In de notitie wordt een schets gegeven van:
- het beschikbare parkeerareaal
- de parkeerbehoefte-vraag Emmen-centrum (gebied tussen Weerdingerstraat-van Schaikweg)
- verhouding aantal beschikbare plaatsen betaald - gratis parkeren
- de bijstellingen in het parkeervergunningenbeleid

Bijlagen:
-Notitie ’Verder met Parkeren’, versie 2
-Notitie ‘Verder met Parkeren versie 2, onderdeel samenspraak en reactie gemeente
Stukken ter inzage:
De schriftelijk ingediende zienswijzen van:
-EOP centrum, directie Hampshire hotel Emmen, directie Hondsrugcollege, de Marktadviescommissie
Emmen, Ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen, EOP Bargermeer-Meerveld
- Collegebesluit d.d. 24 maart 2015 en de daarbij behorende stukken
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Aanleiding voor het voorstel

Er zijn drie redenen voor dit voorstel:
Bestuursakkoord 2014-2018 ‘Aanpakken en Doen’
Het bestuursakkoord omvat de afspraak om het parkeren in het centrum van Emmen in zijn geheel
opnieuw te bezien. In 2014 zal een integraal voorstel voor nieuw parkeerbeleid worden aangeboden aan
de raad. In dit voorstel moet aandacht zijn voor:
- opbrengst maximalisatie in Emmen-centrum
-lang parkeren in het centrum zal zoveel mogelijk ondergronds plaatsvinden. Hierbij is het uitgangspunt
geen verhoging van tarieven
-kort parkeren in het centrum zal zoveel mogelijk bovengronds plaatsvinden op de locaties
Klokkenslag, Wilhelminastraat, Marktplein (bij ING bank) en Willinkplein (huidig parkeerterrein AH).
Hierbij is het uitgangspunt dat de tarieven hoger zijn dan voor lang parkeren.
-de parkeerlocatie(s)Kerkhoflaan zal betaald parkeren worden met name bedoeld voor dagparkeren en
overloop voor piekmomenten.
-het vergunning parkeren voor bewoners zal verder worden uitgebreid.
Toezegging aan de gemeenteraad
Aan de gemeenteraad is een notitie parkeerbeleid toegezegd waarin ondermeer wordt ingegaan op de
tarieven en vergunningen, verhouding gratis-betaald parkeren.
Kadernota 2014
In de Kadernota 2014 is een jaarlijkse taakstelling parkeren opgenomen.
2. Argumentatie/beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd:
a.een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen 2010-2020
en de doelen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2020
b.invulling te geven aan de in de Kadernota 2014 opgenomen taakstelling parkeren
c. het gebruik van de parkeergarages te stimuleren
d. de balans gratis-betaald parkeren Emmen centrum meer in evenwicht te brengen om zo
weglekeffecten te voorkomen.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
-Beleidsuitgangspunten Parkeren 2010-2020
-Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2020
-Kadernota 2014
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Het raadsstuk nr. RA 14.0103 (notitie ’Verder met Parkeren’) + bijlage (Ris 6838) stond geagendeerd
voor de december vergadering van de commissie wonen en ruimte en de gemeenteraad.
De Koepel/Vlinderstad Emmen, de EOP’s Centrum en Bargermeer-Meerveld, directie Hampshire hotel
Emmen, directie Hondsrugcollege en de Marktadviescommissie Emmen hebben de commissie
dringend verzocht deze raadsstukken niet te behandelen en het college van burgemeester en
wethouders te verzoeken om de in deze notitie vervatte voorstellen eerst met hen te bespreken.
De commissie heeft in meerderheid conform besloten.
Met de hiervoor genoemde organisatie is meerdere keren (intensief)overleg gevoerd.
De weergave van deze gesprekken alsmede het college standpunt omtrent de door hen schriftelijk/
mondeling ingebrachte zienswijzen is verwoord in de notitie ‘Verder met Parkeren, 2, samenspraak en
reactie gemeente, die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd.

-3Op 5 maart 2015 hebben de EOP Bargermeer-Meerveld, Hampshire hotel Emmen alsmede het
Hondsrug- college positief gereageerd op het feit dat het betaald parkeren voor P-Oost uit de
voorstellen is gehaald. De effecten daarvan zullen worden gemonitord en in de loop van 2016
geëvalueerd.
Op 6 maart 2015, nog eens bevestigd op 13 maart 2015, heeft de Koepel en Emmen Vlinderstad ons
laten weten in te stemmen met het gewijzigde maatregelenpakket en erop te vertrouwen dat in het
binnenkort op te starten periodieke bestuurlijk overleg tussen gemeente en Koepel, Emmen
Vlinderstad en Dierenpark het onderwerp bereikbaarheid/parkeren verder wordt besproken.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De financiële effecten van de voorstellen worden verwerkt in de begroting.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 24 maart 2015.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015, nummer: 15/323;
rekening houdende met het door de raad aangenomen amendement, zoals besproken in de vergadering van
30 april 2015;

besluit:

-

-

de notitie ‘Verder met Parkeren’ (versie 2), inclusief maatregelenpakket gewijzigd vast te stellen, in
die zin dat de notitie wordt gewijzigd in de eerste regel van pagina 8 (“op een later moment” wordt
vervangen door “uiterlijk 1 oktober 2015”) en aan het maatregelenpakket op pagina 19 van de
notitie wordt toegevoegd:” Realisatie overloopterrein voor piekmomenten
In samenspraak met Wildlands voor 25 maart 2016 een overloopterrein met een capaciteit van
1000 voertuigen te realiseren, zodat de bereikbaarheid van deze attractie vanaf de opening kan
worden gegarandeerd”;
het college te verzoeken vóór 1 februari 2016 een aantal maatregelen te laten invoeren op het gebied
van gastheerschap, waaronder een functionerend verwijssysteem;
dat uiterlijk in december 2015 de uitgangspunten voor een C-discussie – gepland voor begin 2016 –
voorliggen. Deze C-discussie vindt plaats begin 2016, waarna het gehele proces bottum up in 2016,
uiteindelijk moet resulteren in definitieve besluitvorming over de nieuwe integrale parkeervisie
vóór het zomerreces van 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 april 2015.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

