
 

 

VERZOEK TOT AGENDERING BESPREEKPUNT IN COMMISSIE OF RAAD 
 
 

Indiener voorstel (naam, e-mail, telefoonnummer) 
 

  
 
Zó!  Marijke van der Meer 
CDA  Klaasjan de Jong 
D66  Willem Bos 
PVV  Jeremy Mooiman 
PDvZ  Wim Blansjaar 
SP  Ivan Beij 
 
marijkevandermeer@zozoetermeer.nl 
06 22 24 10 96 
 

Omschrijving onderwerp 
 
Parkeren bij het ombouwen van kantoren in de binnenstad. 
 

Bron onderwerp 
 
Beantwoording (plus) bijlagen van de schriftelijke vragen van Zó! van 5 april 2019. 
De omgevingsvergunning van Europaweg 81 voor de verbouwing tot woningen. 
De Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 
gemeente Zoetermeer (2012). 
 

Voor welke vergadering(en) wilt u dit punt agenderen 
 
Commissie Stad vóór het reces met voldoende tijd (3 minuten spreektijd). 
 

Aanleiding en doel verzoek 
 
Aanleiding 
 
Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor Europaweg 81 is afgeweken van de 
vigerende parkeernormen. Ook in de onderbouwing is afgeweken van de nota parkeer-
normen van 2012. Daarnaast lijken de uitkomsten van het parkeeronderzoek inmiddels 
achterhaald. 
 
In de omgevingsvergunning staat o.a.: ‘Dit resulteert wel in het feit dat met deze 
ontwikkeling het gebied voller zal komen te staan en de parkeerdruk toeneemt, waardoor 
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mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in dit gebied niet meer aanspraak kan worden gemaakt 
op de openbare parkeerplaatsen in de Berlijnstraat.’  
 
Doel 
 
In de commissievergadering bespreken hoe het afwijken van de omgevingsvergunning tot 
stand is gekomen en of de gekozen werkwijze helpt mobiliteitsproblemen op te lossen of 
dat het op termijn onvermijdelijk leidt tot nieuwe problemen. 
 
Wat is het toekomstbeeld als deze werkwijze vaker wordt toegepast? 
Is deze werkwijze al vaker toegepast? 
 
Welke leereffecten zijn er die van belang zijn voor het nieuwe parkeerbeleid dat de raad 
moet gaan ontwikkelen en vaststellen? 
 
Op welke manier wordt er een koppeling gemaakt tussen het mobiliteitsbeleid en het 
nieuwe parkeerbeleid? 
 
Welke mogelijkheden ziet het college en de raad voor het oplossen van de 
parkeerknelpunten in de binnenstad? 
 

 
 
 


