MOTIE 2021.6 Knot – Parkeerplaatsen oude raadhuis Vries
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Klaas Knot (CDA)
Raadsvergadering d.d. 2 maart 2021
Agendapunt: Vreemd aan de agenda
De raad van de gemeente Tynaarlo;
constaterende dat:
- Artikel 16 van de koopakte voor de verkoop van Raadhuisplein 1 en Markestraat 1 in
Vries stelt dat 37 parkeerplaatsen met het oude raadhuis van Vries worden verkocht
onder voorwaarde dat 25 parkeerplaatsen ten allen tijde beschikbaar blijven als
openbaar toegankelijke parkeerplaats zonder parkeervergoeding. Waardoor netto 12
parkeerplaatsen overblijven voor de in het raadhuis onder te brengen functies.
- Artikel 17 van deze koopakte stelt dat tevens 36 parkeerplaatsen op locatie
Markestraat 1 worden verkocht ten behoeve van een realisatie van
parkeervoorziening voor de in het raadhuis onder te brengen functies.
- Per saldo de nieuwe eigenaar daarmee 48 (36+37-25) parkeerplaatsen voor de in het
raadhuis onder te brengen functies in bezit heeft en daarnaast 25 openbare
parkeerplaatsen op het terrein van het oude raadhuis.
- In het raadhuis nu 16 appartementen worden gerealiseerd, wat volgens het
gemeentelijk beleid de verplichting schept tot de realisatie van 32 (16x2)
parkeerplaatsen op eigen terrein.
- Bovenstaande betekent dat de eigenaar van de het oude raadhuis en de
bijbehorende percelen 16 (48-32) parkeerplaatsen over heeft.
- Met het collegevoorstel van 9 februari de eigenaar wordt toegestaan om 36
parkeerplaatsen te verkopen aan de Markestraat 1, waardoor de eigenaar een tekort
van 20 (16-36) parkeerplaatsen krijgt.
overwegende dat:
- Met dit collegebesluit de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen in het centrum
van Vries toeneemt, terwijl die parkeerruimte al onder druk staat.
draagt het college op:
- Dit besluit in te trekken en de verkoop van deze parkeerplaatsen om bovengenoemde
redenen niet door te laten gaan.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:

Klaas Knot (CDA)

