Vastgesteld door Burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2018
Vastgesteld door Gemeenteraad d.d.
Inleiding
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen en normen laad- en losvoorzieningen Langedijk
vanaf 19 januari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
De volgende instantie hebben gereageerd:

1. Veiligheidsregio, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar;
2. M. Achterkamp namens de gemeente Buch, postbus 1, 1850 AA Heiloo

Er hebben geen personen gereageerd.
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1. ALGEMEEN
Alle stedenbouwkundige bepalingen, zoals parkeervoorschriften en de regels
voor het laden en lossen, zijn uit de Bouwverordening geschrapt en moeten
worden opgenomen in bestemmingsplannen. Hiervoor is het
bestemmingsplan, Parapluplan Parkeernormen en normen laad- en
losvoorzieningen Langedijk opgesteld. De toetsingskaders zijn in de Nota
Parkeernormen 2016 opgenomen welke op 13 december 2016 door de raad
zijn vastgesteld. De Nota Parkeernormen maakt als bijlage onderdeel uit van
dit bestemmingsplan.

2. COMMENTAAR OP REACTIES -

Ad 1. Gemeente De Buch, Postbus 1 te Heiloo
Ingekomen reactie
1. Het laden en lossen verwijst naar het
ASVV. Dit zijn geen normen maar
richtlijnen. Het rechtstreeks benoemen
van een parkeerbepaling maakt het nog
niet een beleidsregel

Gemeentelijk commentaar
1. de Raad van State herhaalt dat een
dynamische verwijzing naar beleidsregels
in beginsel is toegestaan (uitspraak RVS
2017.603); Uitspraak Raad van State
RVS.2017.610, dat verwijzen naar de
CROW-nomen (onderdeel van ASVV) is

Aanpassingen plan
1. Geen
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toegestaan. De regeling hoeft niet tevens
een verwijzing naar het gemeentelijk
beleid te bevatten.

Ad 2. Veiligheidsregio, Postbus 416 Heiloo
Ingekomen reactie
1.Er wordt geadviseerd om, bij de afwijking van de
parkeereis, de bereikbaarheid van de hulpdiensten
te betrekken. Onvoldoende parkeerruimte kan
dubbel parkeren in de hand werken wat ten koste
gaat van een bepaalde route

Gemeentelijk commentaar
1.Wij zullen artikel 5 lid e overige regels
aanpassen

Aanpassingen plan
Toevoegen aan artikel 5 lid e:
Waarbij rekening wordt gehouden met de
bereikbaarheid van de hulpdiensten

3. AMBTELIJKE WIJZIGINGEN
Wijziging
1.Blz. 11, het woord dam gewijzigd in dan

Reden
1.
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