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Het beleidsdocument Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen vast te stellen en de
besluitvorming inzake de feitelijke overgang van P zuid 2 (Schapenveenweg) aan te houden tot
het moment waarop door de Rechtbank Rotterdam uitspraak is gedaan in het geschil Q Park
Nederland - Gemeente Emmen inzake de aanwijzing van de parkeergarages Westerstraat en
Willinkplein, de parkeerterreinen P Noord en P Schapenveenweg als activiteit welke plaatsvindt
in het kader van het algemeen belang
Bijlage(n)
1. Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen
2. Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen, Nota van beantwoording zienswijzen
Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit d.d. 4 september 2017 en de daarbij behorende stukken
2.De zeven ingediende zienswijzen
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Inleiding

De integrale parkeervisie Emmen is klaar.
De visie is gebaseerd op:
- Beleidsuitgangspunten Parkeren Gemeente Emmen 2010-2020
- de notitie ''Verder met Parkeren, versie 2" (2015)
- de uitkomsten van de bespreking van de notitie "Verder met Parkeren, c-discussie uitgangspunten
nieuwe integrale parkeervisie" in de commissie Wonen en Ruimte (september 2015)
- de inbreng van de met EOP's, bedrijven en sociaal-maatschappelijke instellingen/verenigingen,
Retail
gehouden bijeenkomsten.
De concept parkeervisie heeft gedurende de periode 18 juli 2017 - 30 augustus 2017 ter inzage gelegen.
Er zijn zeven zienswijzen ingediend. Voor de afhandeling van deze zienswijzen verwijzen wij naar de
Nota van beantwoording zienswijzen alsmede naar punt 4 van dit preadvies.
2.

Beoogd effect

Een goed geregeld parkeren in Emmen draagt ertoe bij dat de bezoeker zich echt welkom voelt. Het
parkeren bij de Emmense (winkel)centra en publiek aantrekkende voorzieningen moet op orde zijn:
vraag en aanbod dienen in balans te zijn.

3. Argumenten
1.1.De gemeenteraad

heeft om de integrale parkeervisie gevraagd
De bespreking van de notitie ''Verder met Parkeren, versie 2" (invulling taakstelling kadernota) is voor de
gemeenteraad aanleiding geweest om uit te spreken het parkeerbeleid in de volle breedte op integrale
wijze te willen actualiseren.
Met de nu voorliggende nieuwe parkeervisie wordt aan die vraag voldaan. Overeenkomstig de wens van
de gemeenteraad is de visie Bottom up tot stand gekomen.
1.2.

De concept parkeervisie kan rekenen op een breed draagvlak

Naast de c-discussie met de raadscommissie Wonen en Ruimte zijn er twee bijeenkomsten met de direct
betrokken partijen gehouden. Voorts heeft de concept parkeervisie van 18 juli tot en met 30 augustus
2017 voor zienswijze ter inzage gelegen.
De uitkomsten van de hiervoor bedoelde overleggen en het resultaat van de gehouden inspraak is de
basis voor de nu voorliggende parkeervisie.
Door vrijwel alle direct betrokken doelgroepen is waardering en steun uitgesproken voor de nieuwe
parkeervisie: beknopt, helder geschreven en realistische doelen die een prima basis zijn voor een goed
geregeld parkeren in dorpen en wijken.

1.3. Slechts één zienswijze is aanleiding tot een voorbehoud bij de parkeervisie
Er zijn zeven zienswijzen ingediend.
In de nota van beantwoording zienswijzen reageren we op de ingediende zienswijzen. Ook wordt
aangegeven of de ingediende zienswijzen aanleiding geven om de ontwerp parkeervisie aan te passen.
Zienswijze 4 geeft aanleiding om uw raad voor te stellen de besluitvorming inzake de overgang van P zuid
2 (Schapenveenweg) aan te houden tot het moment waarop door de Rechtbank Rotterdam uitspraak is
gedaan in het geschil Q Park Nederland - gemeente Emmen inzake de aanwijzing van de parkeergarages
Westerstraat en Willinkplein, de parkeerterreinen P Noord en P Schapenveenweg als activiteit welke
plaatsvindt in het kader van het algemeen belang
De overige zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van de integrale parkeervisie.
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1.4. De integrale parkeervisie geldt voor alle dorpen en wijken

De beleidsuitgangspunten parkeren gemeente Emmen 2010-2020 zijn hoofdzakelijk geschreven voor het
centrum van Emmen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de nieuwe parkeernota betrekking moet
hebben op alle dorpen en wijken.
1.5. Parkeren

is een kerntaak voor de gemeente
Een goed geregeld parkeren in Emmen draagt ertoe bij dat de gast zich echt welkom voelt. Het parkeren
bij de Emmense (winkel)centra en publiek aantrekkende voorzieningen moet op orde zijn. Om
parkeerchaos te voorkomen dient het voor bezoekers, werkenden, mensen met een handicap helder te
zijn waar en onder welke condities er kan worden geparkeerd. Dit zijn zaken waarvoor de gemeente aan
zet is.
3. Kanttekeningen
draagvlak voor het parkeerbeleid staat voortdurend onder druk.
Om dit risico te voorkomen voert de gemeente maandelijks bestuurlijk overleg met de Koepel,
Vlinderstad Emmen en Q Park Nederland.
1.1.Het

4. Financiën
Uit het besluit tot vaststelling van de parkeervisie vloeien geen financiële gevolgen.
Het voorstelom de kosten voor de fietsenkelder Wilhelminastraat ten laste van de algemene dienst te
brengen heeft een budgettair neutraal effect op de meerjarenbegroting.
5. Uitvoering
Na vaststelling zullen de maatregelen worden voorbereid om de nieuwe parkeervisie te implementeren.
Het gaat hier bijvoorbeeld om het opstellen van een regeling voor de uitgifte van parkeerpasjes.
mantelzorgers, wijziging van het aanwijsbesluit betaald parkeren onderdeel werkingstijden en samen
met de partners in de stad werken aan goed gastheerschap.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen.a september

2017.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2017, B&W nummer: 17/576;

besluit:
Het beleidsdocument Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen vast te stellen en de
besluitvorming inzake de feitelijke overgang van P zuid 2 (Schapenveenweg) aan te houden tot het
moment waarop door de Rechtbank Rotterdam uitspraak is gedaan in het geschil Q Park Nederland Gemeente Emmen inzake de aanwijzing van de parkeergarages Westerstraat en Willinkplein, de
parkeerterreinen P Noord en P Schapenveenweg als activiteit welke plaatsvindt in het kader van het
algemeen belang.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 oktober 2017.
de voorzitter,

