
CDA Tynaarlo

Toelichting agendapunt 18 (Verkoop van parkeerplaatsen in 
Vries), raadsvergadering 11 mei 2021

Ten eerste:
Op basis van de beantwoording van het college en de uitkomsten van de technische vraag was er nog 
enige onduidelijkheid bij ons blijven bestaan. Daarom hebben we bij een, onafhankelijke, niet bij de 
zaak betrokken notaris navraag gedaan om helderheid te verkrijgen. Dit leverde de volgende 
informatie op:

- In de akte van levering van 9 januari 2006 zijn onder het kopje ‘kwalitatieve verplichting’ art 
15, 16 en 17 opgenomen…… en expliciet 17 (De percelen kadastraal bekend 4156 en 4566 
worden aan de koper verkocht ten behoeve van de realisatie van een parkeervoorziening voor  
de in het gebouw onder te brengen functies) Dan volgt/staat er: ‘bevestiging /aanvaarding 
kwalitatieve verplichting Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 6:252 van het 
burgerlijk Wetboek hetgeen zij in de artikelen 15, 16 en 17 van de voormelde 
koopovereenkomst zijn overeengekomen als kwalitatieve verplichting bij deze te bevestigen 
casu quo te aanvaarden’.

- De notaris schreef ons hierop voor nadere duiding: ‘Voor zowel de artikelen 15, 16 en 17 is 
een kwalitatieve verplichting opgenomen. Voor artikel 17 geldt geen 
openstellingsvoorwaarde. Wel een instandhouding van parkeerplaatsen ten behoeve van de 
gebruikers van het gebouw. De kwalitatieve verplichting voor de instandhouding van de 
parkeerplaatsen voor het gebouw is gevestigd in de akte van 2006, gevestigd door de 
gemeente Tynaarlo. De gemeente kan om toestemming gevraagd worden door de eigenaar 
van het perceel grond om deze kwalitatieve verplichting te beëindigen zodat een ander 
gebruik toegestaan wordt toegestaan’.

- De notaris gaf verder aan: ‘Middels notariële akte van 9-1-2006 is door de gemeente 
Tynaarlo expliciet een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek m.b.t. 
thans het perceel P4645 (v/h P4156  kk) opgelegd. Inhoud van het kwalitatieve beding: Hier 
mogen enkel parkeerplaatsen gerealiseerd worden ten behoeve van het gebouw, wat 
inhoudt dat het geen openbare parkeerplaatsen mogen zijn. Dat het College schrijft (7 april 
2021) dat er geen instandhoudingsverplichtingen zijn voor de parkeerplaatsen is n.m.m. in 
strijd met de door de gemeente Tynaarlo zelf in de akte opgenomen kwalitatieve 
verplichtingen’.

- En: ‘Volgens de akte van de doorverkoop heeft de gemeente Tynaarlo blijkbaar deze 
kwalitatieve verplichting opgeheven middels een mailbericht’.   

Ook de bij de laatste verkoop betrokken notaris heeft aangegeven dat deze kwalitatieve verplichting 
aanleiding is geweest tot nader overleg voordat de leveringsakte 36694 dd. 24 02 2021 gepasseerd is.

In de Raadsvergadering van 16 maart werd namens het college door de wethouder gesteld: 
A. We gaan niet over de 36 parkeerplaatsen (minuut 31.14 ev.)
B. De functie verandert niet (minuut 31.22 ev.) 
C. Het bedrijf gaat de Parkeerplaatsen op exact dezelfde wijze gebruiken als nu gebruikt wordt. 

(minuut 32.12 ev.)

Het CDA heeft dit onderwerp allereerst opnieuw voor bespreking geagendeerd omdat licht blijft 
zitten tussen de informatie uit ons eigen onderzoek en de hierboven genoemde uitspraken van het 
college. Het CDA wil daarom gezien de informatie van de onafhankelijk notaris nogmaals van het 
college van ieder van de drie genoemde uitspraken weten of zij nog steeds van mening is dat deze 
uitspraak nog steeds gestand gedaan kan worden.  



Ten tweede
Conclusie: Het is niet duidelijk wat de beleidslijn is t.a.v. parkeren. Enerzijds werd gesteld in de 
collegebrief van 7 april 2021 over parkeerplaatsen in Vries: ‘de gemeente heeft geen vastgestelde 
beleidslijn voor het aantal parkeerplaatsen dat ontwikkelaars per woning op eigen grond moeten 
realiseren’. Anderzijds staat in het Fietspaden-, Wegen-, Knelpuntenplan (FWK): ‘voor het aantal 
parkeerplaatsen in woonwijken rekenen we nu al vaak met twee parkeerplaatsen per woning’. 

 Hierdoor is het voor inwoners en ondernemers onduidelijk wat zij mogen verwachten;
 Hierdoor is het voor de raad onmogelijk om zijn controlerende taak uit te voeren.

Het CDA heeft dit onderwerp in de tweede plaats geagendeerd omdat wij duidelijkheid willen over 
onze parkeernormen. Daarom hebben wij in voorbereiding op deze bespreking een motie 2021.15 
Parkeernota voorbereid (Zie bijlage). Graag horen we op deze motie de reactie van de fracties en 
het college. 
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