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De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het
Voorstel van het college inzake Nota parkeernormen Den Haag 2021 (RIS309940),
Besluit om het dictum als volgt te wijzigen:
■ I. De Nota parkeernormen Den Haag 2021 en bijbehorende bijlagen vast te stellen met dien
verstande dat
■ aan artikel 1: 1 de volgende definitie wordt toegevoegd: deelbakfiets: een rijwiel dat
voorzien is van een laadbak van minimaal 250 liter en van elektrische
trapondersteuning;
■ artikel 3:4 c. onder 4 als volgt wordt gewijzigd: deze extra deelbakfietsparkeerplaatsen worden
gerealiseerd op eigen terrein, minimaal 1x2 meter groot zijn, voorzien van een
laadvoorziening en zijn bedoeld voor langparkeerders (bewoners, werknemers, studenten);
■ artikel 3:4 d als volgt wordt gewijzigd: de aanvrager bij een bouwontwikkeling structureel, dat
wil zeggen voor minimaal 5 jaar na in gebruik name van de bouwontwikkeling, voorziet in een
hoogwaardig mobiliteitsalternatief, anders dan een deelauto of deelbakfiets, dat
aantoonbaar de autoparkeervraag van de toekomstige bewoners of gebruikers zal
verminderen,
Toelichting:
Met dit amendement wordt geregeld dat aan de kwaliteit van de deelbakfiets duidelijke eisen worden
gesteld. Zo moet het rijwiel voorzien zijn van een laadbak en van elektrische trapondersteuning. Op
deze manier wordt de deelbakfiets een volwaardig alternatief voor de auto. Daarnaast moet er ruimte
gecreëerd worden voor het stallen van de bakfiets. In lijn met andere gemeenten, waaronder Almere,
Rotterdam en Amsterdam, wordt gekozen voor minimale afmetingen van 1x2 meter voor het stallen van een
bakfiets en het realiseren van een laadvoorziening. Met dit amendement wordt ook geregeld dat
eventuele nieuwe mobiliteitsalternatieven ook van hoogwaardige kwaliteit zijn, zodat ze echt als
alternatief voor de auto gebruikt kunnen worden.
Judith Klokkenburg
Christenunie/SGP
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