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Afdoening motie omwonenden en ondernemers zwaar meewegen  

(Motie J.2.1 / RIS 297023) 

  

 

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de parkeerplaatsterrassen op 18 mei 2017 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie  ‘Opinie omwonenden en ondernemers zwaar meewegen’ 

aangenomen.  

 

De motie luitdt alsvolgt: 

 

Constaterende dat: 

 uit de evaluatie van de parkeerplaatsterrassenpilot blijkt dat bewoners en ondernemers in 

meerderheid tegen verruimde mogelijkheden voor parkeerplaatsterrassen zijn; 

 in de evaluatie van de parkeerplaatsterraspilot geen onderscheid is gemaakt tussen direct 

omwonenden en naburige ondernemers en andere verdere belanghebbenden; 

 gelet op de door D66 en Groep de Mos ingediende moties, mogelijk de beleidsregels (RIS 

256801) worden aangevuld met straten die door de gemeenteraad worden aangewezen als 

uitzondering op de beleidsregels; 

 

Van mening dat: 

 de opinie van direct omwonenden en naburige ondernemers relatief zwaar moet meewegen 

bij het al dan niet toestaan van een parkeerplaatsterras; 

 

Verzoekt het college: 

 bij toekomstige besluiten over parkeerplaatsterrasvergunningen de mening van direct 

omwonenden en naburige ondernemers hierbij zwaar mee te wegen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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In de brief aan de commissie leefomgeving van 10 oktober 2017 (RIS298116 ) wordt toegelicht dat voor 

de bestaande parkeerplaatsterrassen de overgangstermijn is verlengd tot 1 maart 2019, zodat samen 

met de bewoners en de ondernemers zorgvuldig nagegaan kan worden hoe we met deze bestaande 

parkeerplaatsterrassen willen omgaan. Hierover wordt u in de zomer van 2018 nader geïnformeerd. 

 

Nieuwe aanvragen voor parkeerplaatsterrassen worden getoetst aan het huidige terrassenbeleid. Bij 

het verlenen van de vergunning zal naast de ruimte die het beleid geeft ook de mening van de 

ondernemers en bewoners worden meegewogen. De beleidsregel wordt hierop aangepast. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de locoburgemeester, 

 

Annet Bertram Saskia Bruines 

 

 


