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Vraag GOP 
In het raadsvoorstel Brinklaan 15ab wordt gemeld dat de ontwikkelaar voor eigen rekening en risico zorgt voor 
vervanging van de huidige 12 parkeerplekken op het belanghebbenden parkeerterrein aan de Brinklaan. Dit 
geschiedt door het realiseren van 6 parkeerplekken op het deel van het parkeerterrein dat resteert, 5 
langsparkeerplekken aan de Brinklaan ter hoogte van 15ab en het ter beschikking stellen van 1 parkeerplek op 
eigen terrein Brinklaan 15ab. 
 
In de toelichting op het bestemmingsplan noch in andere bijlagen wordt duidelijk hoe dit concreet zal worden 
ingevuld. Daardoor is het niet mogelijk om een beeld te vormen van de toekomstige situatie. Het is niet 
duidelijk of het voorstel haalbaar is en wat de impact is op de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid op dat 
deel van de Brinklaan, met name voor fietsers en voetgangers. 
 
De GOP zou daarom graag, nog vóór bespreking van het raadsvoorstel tijdens het Gesprek op 9 maart, een 
duidelijke visualisatie ontvangen (op schaal) van de invulling van de 12 parkeerplekken. 
 
Wij merken op dat figuur B in Bijlage 1 - Parkeerbalans niet voldoet en strijdig is met de toezeggingen in het 
raadsvoorstel. Ook de visualisatie bij 4.3.2 Parkeerbalans in de Toelichting voldoet niet en is strijdig. Het is in 
ieders belang dat er duidelijkheid en zekerheid is over de toekomstige situatie. 

 
Antwoorden college 
Gewijzigde parkeerplaatsen 
In de allonge op de anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is aangegeven dat de 
ontwikkelaar zorgt voor eigen rekening & risico voor het handhaven van het bestaande aantal openbaar 
toegankelijke parkeerplaatsen voor het belanghebbende regime, zijnde 12 stuks parkeerplaatsen. Bij de allonge 
is een principetekening gevoegd als uitwerking van het handhaven van de parkeerplaatsen. Hierbij wordt 
uitgegaan van realisatie  van 5 langsparkeerplaatsen, 6 parkeerplaatsen op het over te blijven parkeerterrein en 
het gebruik van één parkeerplaats in de privéhof. De principetekening is niet op schaal. Bij de uitwerking van de 
plannen wordt deze principetekening verder uitgewerkt door de initiatiefnemer.  
 
Tekst ontwerpstukken 
Het klopt dat de tekst in de ontwerpstukken van het bestemmingsplan (waaronder de tekst in de bijlagen) 
afwijken van de toezeggingen in het raadsvoorstel. De stukken die de raad heeft toegezonden gekregen zijn de 
stukken die ter visie zijn gelegd, de ontwerpstukken. Op deze stukken zijn zienswijzen ingediend, waarvan de 
beantwoording is verwerkt in de Nota Zienswijzen. In het raadsvoorstel staat het voorstel tot wijzigen van de 
ontwerpstukken. Wanneer de raad hiermee instemt, kunnen de ontwerpstukken worden aangepast. De 
vastgestelde stukken worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 
Principetekening 

 
 
Uitwerking verbeelding bestemmingsplan met 5 langsparkeerplaatsen langs de Brinklaan 

 


