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Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van een particuliere grondtransactie en de toestemming die hiervoor door 
ons college is gegeven. Toegezegd is uw raad een feitenrelaas / juridische achtergrondinformatie hierover te 
doen toekomen. Dat treft u hierbij aan.   
 
De eigenaar van het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein heeft de gemeente benaderd voor 
toestemming voor de doorverkoop van een perceel grond aan een naastgelegen bedrijf. Deze partij is 
voornemens de grond als buitenruimte toe te voegen aan hun bedrijfslocatie.  
Het stuk grond is een binnenterrein dat momenteel is ingericht met 36 parkeerplaatsen (niet openbaar) gelegen 
aan de Markestraat. De parkeerplaatsen waren destijds aangelegd om te voorzien in de parkeerbehoefte van 
het gemeentehuis Vries en later voor de kantoren van Univé. Dit beoogde gebruik is beschreven in art. 17 van 
de akte. Er zijn voor dit perceel grond geen instandhoudings- of openbare openstellingsvoorwaarden 
opgenomen in de overeenkomst/akte. De grond maakte deel uit van een grotere grondverkoop (van het vm. 
gemeentehuis Vries dat in 2004 is verkocht door de gemeente aan Univé).  
 
Koopakte voormalige gemeentehuis  
Op 19 november 2004 is de akte van de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Vries gepasseerd. Dit 
betreft een  privaatrechtelijke handeling. Zoals gezegd bevat de verkoopakte geen instandhoudingsverplichting 
van de op bovenbedoeld perceel aanwezige parkeerplaatsen, en ook is hiervoor geen openbare 
toegankelijkheid vastgelegd.  
 
De grond betreft privé terrein dat geen deel uitmaakt van de openbare weg en ook niet openbaar toegankelijk is 
(verbodsbord). De verkoopakte kent wel een recht van overpad voor de percelen van de tandarts en de 
huisarts. Ook kent de akte de bepaling dat van de aan de voorzijde en zijkant van het vm. gemeentehuis 
gelegen parkeerplaatsen 25 van de destijds 37 aanwezige parkeerplaatsen in stand gehouden moeten blijven 
en openbaar toegankelijk. 
 
Dit is beschreven in artikel 16. 
Artikel 16 
Aan de voor- en zijkant van het kantoorpand zijn thans 37 openbare parkeerplaatsen beschikbaar. Koper zal er 
voor zorgdragen dat te allen tijde tenminste 25 openbare parkeerplaatsen op de tot het verkochte behorende 
percelen kadastraal bekend gemeente Vries sectie P nummer 3836 en 3837 blijven gehandhaafd, ook bij 
eventuele wijziging van de infrastructuur ter plaatse. Deze plaatsen dienen beschikbaar en toegankelijk te zijn 
en te blijven als openbare parkeerplaats zonder dat voor het parkeren vergoeding verschuldigd is.   
 
Voor de verkoop van de grond heeft de eigenaar geen toestemming nodig van de gemeente.  Het niet geven 
van toestemming, zo dit al mogelijk zou zijn, zou dus ook geen ‘blokkerend’ effect hebben. Er is alleen 
toestemming van het college nodig als een verkoper de voorwaarden uit de akte niet zou willen doorleggen aan 
een volgende eigenaar. Hiervan is echter geen sprake. 
 
Conclusie 
Het parkeerterrein betreft een particulier binnenterrein, officieel geen onderdeel uitmakend van openbaar 
gebied. Op het terrein is een bordje, privé-eigendom aanwezig. Voor de volledigheid is de overdracht van de 
gronden toch aan het college voorgelegd, hoewel dit formeel niet nodig was. Ons college heeft daarbij ook 
gekeken of het gebruik als buitenruimte bij het garagebedrijf door de koper op planologische belemmeringen 
stuit. Dat blijkt niet het geval, vandaar dat de eigenaar is bericht dat hij de grond kan (door)verkopen. 
 
Tot zover de juridische achtergrondinformatie. 
 



 

 

Met betrekking tot de parkeerbehoefte / ruimte voor de nieuwe functie van het raadshuis kunnen wij u als volgt 
berichten. 
 
Parkeerbehoefte Raadhuisplein  
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van 16 appartementen zijn voorwaarden 
gesteld aan het aantal parkeerplaatsen. Hierbij is ook rekening gehouden met de parkeerbehoefte in de 
omgeving.  
 
In de huidige situatie zijn aan de voor- en zijkant van het kantoorpand 35 parkeerplaatsen beschikbaar. In het 
verleden zijn twee parkeerplaatsen verwijderd aan de Markestraat, t.b.v. een entree voor het kinderdagverblijf. 
 
Voor de appartementen (in oppervlakte variërend van 40 m2 tot 80 m2 en t.b.v. verhuur) is uitgegaan van 1 
parkeerplaats per appartement. Dit omdat er is uitgegaan van 1-2 persoons huishoudens. 
 
Voor het kinderdagverblijf (oppervlak 200 m2) wordt uitgegaan van 3 parkeerplaatsen. Dit mede omdat kinderen 
met busjes worden opgehaald en uit ervaring blijkt dat hiermee voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn. 
 
Voor het kantoorpand (oppervlak 25 m2) wordt uitgegaan van 2 parkeerplaatsen (voor een medewerker en een 
klant). 
 
Op basis van de CROW-richtlijnen is tevens de parkeerbehoefte, afhankelijk van het tijdstip op de dag 
berekend. Op basis daarvan geldt voor de aanwezige functies (inclusief de nabijgelegen drogisterij) een 
maximale bezetting van niet meer dan 25 parkeerplaatsen. 
 
Afweging 
Er is gekeken naar de huidige parkeersituatie in Vries en op basis daarvan een afweging gemaakt. Daarbij geldt 
dat in de directe omgeving van het voormalige gemeentehuis weinig functies zijn die in hun parkeerbehoefte zijn 
aangewezen op de plaatsen rondom het voormalige gemeentehuis. Bovendien werden deze plaatsen in grote 
mate alleen voor functies in het voormalige gemeentehuis/de bibliotheek gebruikt.  
 
Er is met deze invulling sprake van dubbelgebruik. Zo worden de parkeerplaatsen voor de bewoners van de 
appartementen met name gebruikt buiten werktijden (nog afgezien van de huidige Corona-situatie), waar het 
kinderdagverblijf deze vooral overdag gebruikt. De parkeerdruk van het centrum is niet zodanig dat door het 
gebruik van een aantal openbare parkeerplekken voor de aanwezige functies, een parkeerprobleem ontstaat. 
 
Conclusie 
Op basis van de herbestemming van het vm. gemeentehuis wordt geen extra parkeerdruk in Vries verwacht. Er 
zijn voldoende openbare parkeervoorzieningen in het centrum van Vries aanwezig, zoals achter de dorpskerk 
(circa 27), bij de kringloopwinkel (circa 22) en bij de Coop (circa 48). 
 
 
 


