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Onderwerp 

Amendement van het lid Ernsting inzake het het investeringsbesluit Centrumeiland 

(minimale aantal parkeerplekken op straat). 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over het investeringsbesluit Centrumeiland (eerste eiland van 

IJburg 2e fase) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 843). 

Constaterende dat:  

 er in het investeringsbesluit Centrumeiland circa 325 autoparkeerplekken in de

openbare ruimte worden geprojecteerd.

Overwegende dat: 

 er in het investeringsbesluit Centrumeiland een inzet wordt gedaan op een

autoluwe en bewegingsrijke wijk;

 autoparkeren in principe op eigen terrein moet worden opgelost, hetgeen ook zou

moeten gelden voor sociale woningbouw, voor zover nodig;

 dat bebouwde parkeervoorzieningen voor bezoekers dubbelgebruikt kunnen

worden en ook mee moeten tellen in de parkeerbalans;

 leegstaande garages ongewenst zijn en daarom naast extra gebouwde

parkeervoorzieningen ook gekozen kan worden voor gebruik van bestaande

leegstaande garages in IJburg of sociale woningen deels niet te voorzien van

parkeergelegenheid dan wel parkeervergunningen, bijvoorbeeld middels een

wittevlekkenbesluit, wat inhoudt dat er voor woningen in deze wijk geen

parkeervergunningen voor straatparkeren beschikbaar worden gesteld.

Besluit: 

1. in ontwerpbesluit nr. 843 beslispunt la, en lid i, als volgt aan te passen:

"Ia in te stemmen met de afwijking van het parkeerbeleid Oost door uit te gaan

van een minimale parkeernorm per sociale huurwoning in plaats van 0,7 en

daarmee tegelijk in te stemmen met:

i) de parkeerbalans in het Stedenbouwkundig Plan die uitgaat van een minimale 

parkeerbehoefte in de openbare ruimte (Minder dan 50 parkeerplaatsen bij

1.300 woningen) naast eventuele (bestaande) gebouwde voorzieningen,

inclusief dubbelgebruikplekken";

2. onderliggende stukken conform dit besluit aan te passen.
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Het lid van de gemeenteraad 

 
Z.D. Ernsting 

 


