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U stuurde ons een brief waarin u zegt geattendeerd te zijn op een structureel parkeerprobleem in 
Zuidlaren. Dit met name rond de Brinkstraat, de De Millystraat, Kerkstraat maar ook langs de 
Stationsweg. 
U constateert dat diverse auto’s de gehele dag een parkeerplaats in beslag nemen. Dit zou kunnen gaan 
om auto’s van medewerkers. 
 
In uw brief stelt u drie vragen. Deze vragen beantwoorden we onderstaand. 
 

1. herkent u de door ons omschreven situatie? 
In het kader van het plan centrumontwikkeling Zuidlaren hebben we een verkeersonderzoek laten 
uitvoeren. Onderdeel hiervan was een parkeeronderzoek. Dit verkeersonderzoek stond onder 
andere op de agenda van de raadsvergadering van 25 mei en 8 juni 2021. 
De conclusie van het parkeeronderzoek was: 
‘Over het algemeen is de parkeerdruk voor het centrum als geheel relatief laag. De piekmomenten zijn rond 14.00 en 
15.00 uur. Vooral op en rondom de Stationsweg is de parkeerdruk tijdens piekmomenten hoger. Op de piekmomenten is 
er in het centrum als geheel nog voldoende parkeerruimte beschikbaar. De markt op de vrijdag leidt ertoe dat de 
parkeerdruk op de Brink maximaal is en dat de parkeerdruk verhoogd in de aanliggende secties. De meeste voertuigen 
staan minder dan 1,5 uur geparkeerd in het centrum van Zuidlaren. Vooral op de Stationsweg is de parkeerduur kort. In 
de secties waar voornamelijk gewoond wordt, is de parkeerduur langer ten opzichte van de secties gelegen bij winkels.’ 
Hoewel wij het met u eens zijn dat het rond de door u genoemde straten druk kan zijn, zien wij 
het niet direct als een probleem aangezien er voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving 
beschikbaar zijn.  
 
 

2. bent u bereid om in overleg te gaan met de betrokken ondernemers om te bewerkstelligen dat de 
schaarse parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor klanten/bezoekers?  
Wij zijn van mening dat de winkeliers het meest gebaat zijn bij beschikbare parkeerruimte. In die 
zin lijkt het ons dan ook meer voor de hand liggen dat de winkeliers hun personeel aanspreken 
op hun gedrag en dat ondernemers dit onderling bespreekbaar maken en samen oplossen. 
Tegelijkertijd is het een onderwerp dat ook door de VOZ in het kader van de centrumontwikkeling 
bij ons aangekaart is. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we hier, ondanks dat de noodzaak 
ontbreekt, verder over in gesprek gaan en kijken hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat 
medewerkers/winkeliers zoveel mogelijk elders parkeren.  
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3. bent u bereid om desgewenst een blauwe zone in te stellen met een (ruime) tijdsindeling en daar 
ook op te controleren? 
Gelet op de resultaten van het parkeeronderzoek overwegen wij op dit moment niet een blauwe 
zone in te stellen. Dit nog los van de belasting op onze medewerkers van handhaving en het 
noodzakelijkerwijs moeten instellen van een ontheffingensysteem omdat in het betreffende 
gebied ook mensen woonachtig zijn. Het niet overwegen van een blauwe zone past ook in de lijn 
van het collegeprogramma om regeldruk te verminderen, danwel niet te laten stijgen.  

 
 
Parkeren is een belangrijk onderdeel in de centrumontwikkeling Zuidlaren en daarin zoeken we naar een 
passende uitwerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris Burgemeester 

 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
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De Groeve: 6 augustus 2021. 
 
Betreft: parkeren centrum Zuidlaren. 
 
Geacht college, 
 
Onlangs werd de GroenLinks fractie geattendeerd op een structureel probleem omtrent het parkeren 
in het centrum van Zuidlaren. 
Het probleem concentreert zich met name in de Brinkstraat, Kerkstraat en de Millystraat maar ook 
langs de Stationsweg. 
 
Het parkeren in het centrum is al jaren problematisch en daarom zijn er reeds lang geleden ook 
parkeerplaatsen langs het Achterom aangelegd. 
De gedachte was dat winkel eigenaren en hun personeel vooral van deze parkeermogelijkheid 
gebruik zouden maken om zodoende het winkelend publiek ruimte te bieden aan de voorzijde van 
de winkels. 
Dit probleem doet zich niet voor rondom de Brink. 
Helaas moeten we constateren dat ruim voor 9.00 uur ‘s ochtends diverse auto’s parkeerplaatsen 
aan de Stationsweg innemen en daar de gehele dag staan. De conclusie zou getrokken kunnen 
worden dat dit voertuigen zijn van winkel eigenaren c.q. medewerkers. 
Rond de Brinkstraat-Kerkstraat-De Millystraat zien we dit verschijnsel ook maar daar vormt het 
gelijk een probleem aangezien er verhoudingsgewijs weinig parkeerplekken zijn ten opzichte van 
het winkel en horeca aanbod. 
Echter, de bestuurders doen niets wat niet mag. 
 
We doen gezamenlijk ons best om Zuidlaren een aantrekkelijk winkel centrum te laten zijn voor 
zowel voor de eigen inwoners als bezoekers/toeristen. 
Maar belangrijk is dat ‘de neuzen allemaal dezelfde richting op staan’. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen: 
1) herkent u de door ons omschreven situatie? 
2) bent u bereid om in overleg te gaan met de betrokken ondernemers om te bewerkstelligen dat de 

schaarse parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor klanten/bezoekers? 
3) bent u bereid om desgewenst een blauwe zone in te stellen met een (ruime) tijdsindeling en daar 

ook op te controleren? 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo, 
Klaas Kuipers. 



 

 

Vice Fractie voorzitter. 


