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Raad 27 mei 2020 
M2 motie is met 10 stemmen voor (GB VVD 
CDA) en 13 stemmen tegen (PRD GL D66  
PvdA) verworpen. 

Motie inzake ondergronds parkeren op het Raadhuisplein            

 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2020, 

behandelend de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’: 

 

Constaterende dat, 

 

1. Gratis parkeren als beleidsuitgangspunt bij de behandeling van de Begroting 2020 

door de Raad herbevestigd is; 

2. De visie ruim aandacht besteed aan parkeren in het centrum, zonder duiding van 

een parkeerbehoefte; 

3. In de visie gewezen wordt op verschuivingen tussen diverse verkeersvormen en 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer deelbezit van auto’s en verminderd 

autobezit onder jongeren; 

4. Dat in het parkeerbeleid is vastgelegd dat een toename aan parkeerbehoefte als 

gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen door initiatiefnemers op eigen terrein of in 

de openbare ruimte voor rekening van de initiatiefnemers gerealiseerd moeten 

worden; 

5. Bij toevoeging aan de openbare ruimte deze parkeerplaatsen vallen onder het 

gangbare beleid en dus gratis gebruikt kunnen worden; 

6. In de conceptvisie in algemene zin sprake is van het ondergronds brengen van 

extra parkeerplaatsen (pag.17) en specifiek in relatie met een eventuele 

supermarkt de mogelijkheid om deze en het bijbehorende parkeren centraal onder 

het Raadhuisplein ondergronds te brengen (pag.21);  

7. Het Raadhuisplein op dit moment vrijwel volledig versteend is onder andere om te 
kunnen voorzien in parkeerruimte en ruimte voor evenementen, 

Overwegende dat: 

 

 De Parkeernota 2014 op 26 februari 2014 is vastgesteld met een looptijd tot en 

met 2020 en dus geactualiseerd moet worden; 

 Het College voornemens is in 2021 een vernieuwde parkeernota aan de raad voor 

te leggen; 

 Onvoldoende inzichtelijk is in de voorliggende visie of er sprake is van een 

parkeerprobleem en zo ja van de omvang (ook op langere termijn); 

 De ondernemers in onze gemeente aangeven dat gratis parkeren een belangrijk 

aspect is van de levensvatbaarheid de ondernemingen in onze dorpscentra; 

 Het Raadhuisplein de enige grotere openbare ruimte is, die geschikt is voor het 

houden van grote evenementen en kermissen, alsmede voor weekmarkten; 

 Op termijn de noodzakelijk geachte verkleining van het centrumgebied en de 

behoefte, om op een aantrekkelijkere locatie dan de huidige te zijn gevestigd, kan 

betekenen dat in de directe omgeving van het Raadhuisplein een supermarkt 

gevestigd kan worden; 

 Het Raadhuisplein als één van de twee in de visie genoemde herkenbare 

karakteristieke hotspots een attractief multifunctioneel verblijfsgebied moet 

worden met de nadruk op de verblijfsfunctie, waardoor het parkeren van  

voertuigen (inclusief fietsen) van grote invloed kan zijn op de gewenste inrichting 

van het plein en de vormgeving van het centrumgebied en de openbare ruimte 

daarin,         
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Draagt het College op: 

 

1. Om op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk medio 2021 de Raad een 

vernieuwde Parkeernota voor te leggen, welke voor het centrum van Oosterbeek 

complementair is aan de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’, waarin naast de 

parkeerbehoefte voor de verschillende verkeersvormen, het uitgangspunt van 

gratis parkeren is vastgelegd; 

2. Bij nieuwe parkeerfaciliteiten te realiseren in, onder of boven de openbare ruimte 

of onder openbare gebouwen, het uitgangspunt van gratis parkeren te blijven 

hanteren, tot anders door de Raad besloten wordt; 

3. Bij een eventuele realisering van een (ondergrondse) supermarkt, waarbij 

openbare ruimte verloren gaat, welke op basis van het aantal, in de onder 1. 

genoemde Parkeernota vast te leggen, beschikbare en noodzakelijk geachte 

openbare parkeerplaatsen, eventuele verliezen in het aantal gratis 

parkeerplaatsen volledig te laten compenseren;   

4. Hierbij aan te sluiten bij de participatietrajecten zoals die (gaan) lopen in het 

kader van de op te stellen Omgevingsvisie en daarbij zowel ondernemers als 

inwoners actief te betrekken, 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

De fracties van  

VVD   GemeenteBelangen 

 

    

Motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van handtekeningen 
voorzien. 
 

 

 

 

 

       

 


