Oefenen met de Omgevingswet: Verkeer
Vandaag hebben we met een groep van het kernteam verkeer en een paar collega's uit
andere delen van de organisatie geoefend met werken onder de Omgevingswet: Hoe
stellen we straks regels op voor het parkeren van grote voertuigen en het parkeren van
personenauto's in de voortuin.
Nu staan die regels verspreid over verschillende verordeningen en bestemmingsplannen.
Straks is er maar één plaats waar het geregeld is: het Omgevingsplan. Ook zijn er onder
de Omgevingswet meer mogelijkheden om iets te regelen.
Het was een geanimeerde discussie. We hebben ons eerst afgevraagd waaróm we het
willen regelen. Welke belangen spelen hier, wat gaat er mis als je niets regelt en hoe erg
is dat? Zijn regels te handhaven en hoeveel energie willen we daar in steken? Om deze
vragen te kunnen beantwoorden zijn ook de uitvoerders en handhavers van de gemeente
nodig. Zij weten wat het effect van regels in de praktijk is en of ze wel handhaafbaar
zijn.
Vervolgens hebben we 8 mogelijke manieren om het te regelen verkend: de belangrijkste
instrumenten van het Omgevingsplan. Van die 8 hecht de wetgever het meest aan het
formuleren van algemene regels, dat zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn. Maar
haal je daarmee ook je doelstelling? Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere
mogelijkheden om je doel te bereiken, zoals de inrichting van een straat of een contract
met kettingbeding. De creativiteit bleek behoorlijk groot te zijn.
Parkeren grote voertuigen

De belangen die hierbij spelen hebben te maken met parkeerdruk, veiligheid (genoeg
manoeuvreerruimte, uitzicht en inbraakgevoeligheid) en overlast voor de bewoners. Er
zijn behoorlijk wat belanghebbenden: weggebruikers, omwonenden, eigenaren van de
grote voertuigen, gemeente, politie, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.
Als je niets regelt kan in het ergste geval een woonwijk meer op een bedrijvenpark gaan
lijken. De parkeerdruk en de overlast nemen toe en de veiligheid neemt af. Bovendien
zou je dan de openbare ruimte moeten herinrichten, zodat grote voertuigen beter kunnen
parkeren. Parkeren van grote voertuigen komt steeds vaker voor, dus we willen wel iets
regelen. Je kan hierbij denken aan een algemene regel, gekoppeld aan een
vergunningplicht voor uitzonderingen. We willen extra aandacht voor handhaving.
Bijvoorbeeld:
De algemene regel in het Omgevingsplan kan luiden:
Parkeren van grote voertuigen is uitsluitend toegestaan op de in de bijlage genoemde
locaties.

Of
Het is verboden grote voertuigen te parkeren, met uitzondering van
- de locaties genoemd in de bijlage
- tussen 8u en 18u
We hanteren een vergunningplicht voor bijzondere gevallen, bv gehandicapten.
Parkeren in de voortuin (uitweg)

De belangen die hierbij spelen hebben te maken met parkeerdruk (een uitweg voor 1
auto die in de voortuin wordt geparkeerd kost 2 parkeerplaatsen op de openbare weg),
ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Deze belangen zijn erg afhankelijk van de situatie.
De voornaamste belanghebbenden zijn de aanvrager en de omwonenden.
Als je niets regelt kan de parkeerdruk stijgen en de leefbaarheid en veiligheid
verslechteren. Veelvuldig parkeren op eigen terrein is ook niet klimaatbestendig. Dit zijn
belangrijke gemeentelijke ambities en dus willen we wel wat regelen.
Wij kiezen voor een algemene regel, gekoppeld aan een vergunningplicht en een
gelijkwaardigheidsbepaling.
De algemene regel luidt: Het aanleggen van een uitweg is toegestaan, mits dit voldoet
aan de volgende eisen. De eisen hebben onder meer te maken met:
- er is geen aanpassing van de openbare ruimte nodig
- de parkeerdruk wordt niet onaanvaardbaar vergroot
- maatvoering en materiaalgebruik
- melding wanneer de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt
Vergunningplicht is aan de orde in situaties waarbij van te voren al duidelijk is dat een
uitweg de verkeersveiligheid verslechtert of waar de parkeerdruk nu al torenhoog is, of
een gebied waar de ruimtelijke kwaliteit extra belangrijk is. Dat leidde trouwens tot de
vraag wat nu eigenlijk de uitzondering is: vergunningplicht of algemene regel?
Een vraag die nog een antwoord nodig heeft!
Conclusie bijeenkomst
We kwamen tot de conclusie dat deze discussie een goede start is om inzicht te krijgen in
hoe je werk verandert door de Omgevingswet. En ook los van de wet is het goed om stil
te staan bij wat je wilt bereiken met bepaalde regels. Wel werd opgemerkt dat als we alle
gemeentelijke regels op deze manier doorspreken het veel tijd kan kosten. Dat is een
taak van de vakdisciplines. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de inhoud en de
ambitiebepaling. Voor de nieuwe vorm waarin de regels gegoten moeten worden en de
integrale afwegingen staan ook anderen aan de lat en is ondersteuning beschikbaar.
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