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Waarom heeft het college ingestemd met de verkoop van 36 parkeerplaatsen waardoor de nieuwe eigenaar van 
het oude raadhuis te weinig parkeerplaatsen overhoud om te voldoen aan zijn verplichtingen om: 

- 25 parkeerplaatsen beschikbaar te houden als openbare parkeergelegenheid 

- 32 privé parkeerplaatsen op eigen terrein te creëren ten behoeve van 16 appartementen 

Er zijn geen instandhoudingsverplichtingen voor de parkeerplaatsen. Dit is een privaatrechtelijke 
aangelegenheid waar het college geen zeggenschap over heeft. Voor de nieuwe functies in het vm. 
gemeentehuis zijn op basis van de CROW-berekening voldoende parkeerplaatsen aanwezig aan de noord- en 
oostkant van het vm. gemeentehuis. Daarbij mogen er parkeerplaatsen aan de openbaarheid worden 
onttrokken, echter moeten er 25 parkeerplaatsen openbaar gebruikt kunnen blijven worden. 
 
Hoe gaat het college waarborgen dat met het genomen collegebesluit er in de toekomst ten minste 25 openbare 
parkeerplaatsen beschikbaar en toegankelijk zijn, aan de west- en noordkant van het gemeentehuis, voor 
bezoekers van het centrum van Vries? 
 
Het in de openbaarheid houden van de plaatsen in contractueel vastgelegd. Bovendien dienen parkeerplaatsen 
met een aparte procedure uit de openbaarheid te worden gehaald. 
 
Op welk gedegen onderzoek baseert het college de overtuiging/argumentatie dat deze parkeervoorziening 
P4645 niet langer noodzakelijk is. 
 
Daarbij wordt zowel verwezen naar de verleende omgevingsvergunning (d.d. 28-05-2020) als de opgestelde 
CROW-berekening waarbij is gesteld dat er voldoende parkeerplaatsen aan de noord- en oostkant van het 
gemeentehuis aanwezig zijn voor de daar ondergebrachte functies en van deze parkeerplaatsen tevens 25 
openbaar toegankelijk blijven. 
 
Wanneer heeft het college besloten het beleidsuitgangspunt, om ontwikkelaars van nieuwe woningen te 
verplichten, twee privé parkeerplaatsen op eigen grond te realiseren, losgelaten. 
 
De gemeente heeft hierin geen vastgestelde beleidslijn. Op basis van de CROW-richtlijnen geldt voor 
appartementen afhankelijk van de grootte en de locatie (afhankelijk van de stedelijkheidsgraad) een specifieke 
parkeernorm. In dit geval volstaat op basis van de CROW-richtlijnen (weinig stedelijk) een parkeernorm van 
maximaal 1,5 parkeerplaats per appartement. Hier kan overigens gemotiveerd (binnen een bandbreedte) van 
worden afgeweken, waarbij we met lokale kennis kijken naar de plaatselijke omgeving. 
 
Waarom doen we dit? Want het CDA is van mening dat het beperken van schaarse openbare parkeerruimte 
niet in het algemeen belang van de inwoners van de gemeente Tynaarlo is en in het bijzonder lijkt het ons in 
strijd met de belangen van de bewoners en centrumgebruikers van Vries. 
 
De parkeerplaatsen rondom het vm. gemeentehuis blijven grotendeels openbaar toegankelijk. Gezien de 
parkeerdruk op het centrum en de aanwezigheid van voldoende openbare parkeerplaatsen worden de belangen 
van de bewoners en centrumgebruikers hierdoor niet geschaad. 
 
Het CDA (en de PvdA) wil ook graag weten welke beleidsvisie de gemeente hanteert ten aanzien van de 
vestiging en/of uitbreiding van bedrijven in het centrum van Vries en andere dorpscentra. 
 
De gemeente hanteert geen actief verplaatsingsbeleid. Er worden volgens het bestemmingsplan alleen 
bestaande autobedrijven toegestaan in het centrum van Vries. Bij een eventuele uitbreiding zal met een 
omgevingsvergunning maatwerk moeten worden verleend en afgewogen worden of de uitbreiding ruimtelijk 
passend is. Bij de aankoop van P 4645 is aangegeven dat het huidige gebruik als parkeergelegenheid wordt 
voortgezet. Aangezien er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden zoals handel, reparatie en onderhoud aan 
auto’s, hebben we dit niet gezien als een bedrijfsuitbreiding. Een parkeervoorziening (bij een bedrijf of 



 

 

centrumvoorziening) is volgens het bestemmingsplan toegestaan. Zo lang de functie van het terrein niet 
verandert, staat de eigenaar daarmee in zijn recht. 
 
Voor het beleid rondom bedrijfsvestiging wordt voor het overige verwezen naar het Structuurplan gemeente 
Tynaarlo uit 2006. 
 
Waarom heeft de gemeente niet zelf de grond aangekocht om de parkeerproblematiek op te lossen? 
 
Er is in het dorp Vries geen sprake van een parkeerproblematiek waarvoor deze gronden moeten worden 
aangekocht. De directe omgeving betreft met name een woonmilieu. Voor de overige functies is voldoende 
openbare parkeergelegenheid aanwezig. 
 
Bij het analyseren van de parkeersituatie is gekeken naar de omgeving. Wat wordt precies bedoeld met de 
omgeving? 
 
De parkeersituatie is in het centrum van Vries breder beoordeeld. Hierbij is met name gekeken of er voldoende 
openbare parkeergelegenheid is voor centrumfuncties (zoals nabij de Supermarkt en de Dorpskerk). 
 
 
 
 


