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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Aan:  college van Tynaarlo                 Van:      
            Kornoeljeplein 1  
 9481 AW Vries 
 
 
Onderwerp: Meerweg Tynaarlo 
Datum: 04-11-2019  
 
Aan het College van B&W van Tynaarlo 
 
Geacht college, 
  
De fractie van Leefbaar Tynaarlo volgt verschillende dossiers die onder de rechter liggen of lagen  
waar de gemeente Tynaarlo partij in is. Daarmee kunnen wij onze controlerende taak uitvoeren en 
op de hoogte te zijn en te blijven van wat zich afspeelt binnen onze gemeente. 
  
Een van de lopende dossiers is het bedrijventerrein Vriezerbrug. 
  
Al langere tijd heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo de ontwikkelingen daar gevolgd en 
verschillende zaken ook gemeld bij het college. Te noemen het parkeren op de Meerweg 
( fietspaden) maar ook de ontsluitingen aan de Meerweg. Dit om de doorgaande weg Meerweg 
veilig te houden en zoveel mogelijk plaatselijke nieuwe ondernemingen hun entree te situeren aan 
de zijwegen van de Meerweg. 
 
Hiervoor hebben we Recht het APV het volgende opgenomen: 
  
Artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (hierna: APV) luidt: 
 
"1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande 
uitweg naar de weg indien: 
A. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een 
bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, 
onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande 
situatie; 
B. of het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden. 
2. Van de melding wordt kennis gegeven op de in de gemeente gebruikelijke wijze van 
bekendmaking. 
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3. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien: 
A. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; 
B. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
C. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; 
D. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en 
de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, het openbaar 
groen of de verkeersveiligheid”. 
 
Het college heeft 27 juli 2017 echter toestemming gegeven voor de aanleg van een tweede uitweg. 
De eerste was gesitueerd aan de Mercuriusweg. De eigenaar heeft het bouwterrein gesplitst in 2 
percelen. Gelet op de feitelijke situatie was er sprake van een perceel. De grond met nummer 
V2001 had echter na splitsing geen uitweg dan wel recht van overpad bij eerste uitweg aan de 
Mercuriusweg. Leefbaar Tynaarlo heeft hierover gereclameerd. Toch is het toen zittende college 
haar gang gegaan. Direct betrokkenen hebben hierop bezwaar aangetekend. Het in der minne 
oplossen was namelijk niet mogelijk. 
 
De zaak is dan ook voor de rechter gelegd die op 30 oktober 2019 heeft uitgesproken onder nr. VI. 
het verbieden van de aanleg van de uitweg aan de Meerweg. Dit is voor Leefbaar Tynaarlo het 
belangrijkste. Dat de gemeente Tynaarlo ook veroordeeld is voor alle kosten die zijn gemaakt door 
te tegenpartij is niet meer dan billijk. 
Dat betekent dat Leefbaar Tynaarlo er op aan wil dringen op zeer korte termijn de uitweg te 
verwijderen, opnieuw gras in te zaaien en het planten van enkele grotere bomen die bij aanleg zijn 
verwijderd. De kosten hiervoor dienen uiteraard te liggen bij de ondernemer die dit niet had mogen 
aanleggen. 
 
Graag horen we van u wanneer nog dit jaar (beste conditie voor het planten van enkele bomen) 
wordt uitgevoerd. We gaan er vanuit dat de eigenaar van de grond hiervan op de hoogte wordt 
gebracht. Deze zal met degene waarvan hij de grond heeft gekocht, tot een overeenkomst moeten 
komen van het recht van overpad gelegen aan de Mercuriusweg. 
 
Er vanuitgaande dat een en ander weer recht wordt getrokken en u ons daarover bericht, 
verblijven we met vriendelijke groeten, 
 
C.H. Kloos, fractievoorzitter. 
 
Uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118240/201810239-1-a3/#highlight=Tynaarlo 


