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De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 30 april 2015,
Aan de orde zijnde de notitie "Verder met Parkeren"
Constaterende dat:
•
•
•
•
•

Met deze notitie invulling is gegeven aan de opdracht van de Raad, vastgelegd
in de Kadernota 2014;
Een verdere ontwikkeling van de visie op het parkeerbeleid in de gemeente
Emmen door de Raad wordt gewenst;
Dat intussen een aantal gewenste ontwikkelingen daar niet op kunnen wachten;
De constatering dat er voor piekmomenten qua bezoekers Wildlands 1000 extra
parkeerplaatsen noodzakelijk zijn in de notitie is opgenomen;
Dat deze piekmomenten zich naar verwachting voor het eerst in het voorjaar
van 2016 zullen voordoen;

Van mening zijnde dat:
•
•
•

•

Het daarom noodzakelijk is dat deze extra parkeerplaatsen op het moment van
opening beschikbaar zijn;
Dat daarom op zeer korte termijn in samenspraak met Wildlands een plan voor
realisatie moet worden ontwikkeld;
Dat deze te realiseren parkeerplaatsen een overloopkarakter dragen, en dus
qua uitvoering en ligging kunnen afwijken van de reguliere Parkeervoorzieningen
P-Noord en P-Zuid;
Dat het College vrij is over de exploitatie van dit overloopterrein specifieke
afspraken met Wildlands te maken
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Besluit:
1.

In de tekst in de eerste regel van pagina 8 de woorden "op een later moment"
te vervangen door "uiterlijk loktober 2015"
2. Aan het maatregelenpakket op pagina 19 van de notitie toe te voegen"
Realisatie overloopterrein voor piekmomenten
In samenspraak met Wildlands voor 25 maart 2016 een overloopterrein met een
capaciteit van 1 000 voertuigen te realiseren, zodat de bereikbaarheid van deze
attractie vanaf de opening kan worden gegarandeerd
3. Aan de besluittekst op pagina 4 toe te voegen "en het collego voor hot
2óomorrocos,>'an 2017 een nieuwe visie op hot parkeerbeieid 2017 2022 uit te
laton v..'orkon" ..4. Aan de besluittekst op pagina 4 toe te voegen "en het college te verzoeken
voor 1 februari 2016 een aantal maatregelen te laten invoeren op het gebied
van gastheerschap, waaronder een functionerend verwijssysteem".

en gaat over tot de orde van de dag.

Wakker Emmen:

'*

"Uiterlijk in december 2015 liggen de uitgangspunten voor een C-discussie - gepland
begin 2016 - voor. 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".
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