
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Instellen van een  bestemmingsreserve, waarin de opbrengsten worden gestort van 

de afkoopsommen die betaald moeten worden als de initiatiefnemer van een 

bouwplan er, ondanks aantoonbare pogingen, niet in slaagt te voldoen aan de 

parkeernormen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De Raad heeft op 27 september 2007 besloten het parkeerartikel in de Haarlemse 

Bouwverordening (HBV) aan te passen. In die aanpassing zit ook de mogelijkheid 

dat initiatiefnemers van een bouwplan een afkoopsom storten als zij, na 

aantoonbare pogingen, er niet in slagen te voldoen aan de parkeernormen.  

Over de exacte vormgeving zou later worden besloten. 

 

Toelichting 

De meest logische vormgeving is instelling van een bestemmingsreserve.  

Over instelling en aanwending van een bestemmingsreserve beslist de Raad. 

Jaarlijks bij de begroting zal aan de Raad een overzicht worden voorgelegd met de 

opbrengsten en een voorstel voor de besteding. 

 

Financiële paragraaf 

De opbrengsten van de afkoopsommen zijn nog niet te ramen. Zie verder onder 3. 

 

Participatie / communicatie 

Over alle wijzigingen in het parkeerartikel in de HBV waartoe de Raad op 27 

september 2007 besloten,  dus ook over de afkoopsommen, zal interne en externe 

communicatie plaatsvinden. 

 

Planning 

De interne en externe communicatie start eind 2007/begin 2008. Eind 2008/begin 

2009 zal het eerste overzicht met voorstel voor de besteding aan de Raad worden 

voorgelegd. 

 

Wij stellen de Raad voor: 

 

een bestemmingsreserve in te stellen waarin de opbrengsten worden gestort van de 

afkoopsommen die betaald moeten worden als de initiatiefnemer van een bouwplan 
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Instellen bestemmingsreserve afkoopsommen parkeren 
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er, ondanks aantoonbare pogingen, niet in slaagt te voldoen aan de parkeernormen, 

en jaarlijks bij de begroting n.a.v. een overzicht van de opbrengsten te beslissen 

over de aanwending. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. een  bestemmingsreserve in te stellen, waarin de opbrengsten worden gestort 

van de afkoopsommen die betaald moeten worden als de initiatiefnemer van 

een bouwplan er, ondanks aantoonbare pogingen, niet in slaagt te voldoen aan 

de parkeernormen; 

 

2. jaarlijks bij de begroting naar aanleiding van een overzicht van de inkomsten te 

beslissen over de aanwending. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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