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Vragen (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 
 

Concrete vragen: 
Op 23 maart 2016 heeft de raad van Gooise Meren het postzegelbestemmingsplan ‘Brinklaan 15ab’ (Zaaknummer 13443) 
vastgesteld. Inmiddels is de bouw van de 2 woningen gerealiseerd. In het raadsvoorstel is destijds aangegeven dat door de 
herontwikkeling het aantal van 12 parkeerplekken niet zal afnemen. Dit zou worden gerealiseerd door de aanleg van 5 
langsparkeerplekken, 6 parkeerplekken op het openbare parkeerterrein en 1 parkeerplek dat ter beschikking zou komen op 
het privéhof bij de woningen (waar de ontwikkelaar 5 parkeerplekken heeft gerealiseerd). Deze bepalingen zijn destijds 
expliciet opgenomen in het raadsvoorstel gezien de grote verwarring en onzekerheid over het aantal parkeerplekken en de 
daardoor ontstane onrust bij omwonenden. 
 
Over het realiseren van de 12 openbare parkeerplekken zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Tevens is e.e.a. 
opgenomen in een allonge op de anterieure overeenkomst (zie hierover ook de beantwoording van mijn vragen van 7 maart 
2016). In een mondelinge toelichting heeft de ontwikkelaar tevens aangegeven dat over het beschikbaar stellen van 1 
parkeerplek op het privéhof duidelijke en bindende afspraken gemaakt zouden worden met de eigenaren/bewoners van de 
woningen. 
 
Wij constateren dat de 5 langsparkeerplekken gerealiseerd zijn. Wij constateren echter ook dat het privéhof met 5 
parkeerplekken afgesloten wordt met een ketting en de aanduiding ‘Verboden parkeren’. Daarmee is de afgesproken 
openbare parkeerplek niet beschikbaar voor direct omwonenden. Tevens constateren wij dat op het openbare 
parkeerterrein geen aanpassingen zijn gedaan om 6 parkeerplekken te realiseren. Het is op dit moment slechts mogelijk 
maximaal 5 auto’s te parkeren. Er wordt dus niet voldaan aan een juiste uitvoering van hetgeen door de raad is vastgesteld, 
aangezien slechts 10 i.p.v. 12 openbare parkeerplekken zijn gerealiseerd. 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de bovenstaand geschetste situatie? 
2. Wat gaat het college doen om te zorgen dat de parkeerplek op het privéhof beschikbaar wordt gesteld aan direct 

omwonenden? 
3. Wat gaat het college doen om te zorgen dat op het openbare parkeerterrein de afgesproken 6 parkeerplekken 

worden gerealiseerd? 
4. Op welke termijn zal het onder 2 en 3 gevraagde gerealiseerd worden? 
5. Zal het college direct omwonenden informeren over de aanpak van deze situatie? 

 
Beantwoording vragen: 

1. Het college is op de hoogte van de geschetste situatie. Bij de oplevering van  het bouwplan is geconstateerd dat 
enkele afspraken uit de allonge nog niet zijn nagekomen, dit betreft o.a. de aanleg van een aantal van de openbare 
te gebruiken parkeerplaatsen.   Er is een ambtelijk gesprek met de ontwikkelaar geweest over de openstaande 
afspraken uit de allonge.  

2. De initiatiefnemer heeft een alternatief voorstel ingediend voor de parkeerplaats op de privéhof, waardoor het 
totaal aantal te realiseren openbare parkeerplaatsen gelijk blijft. Dit voorstel wordt, na ambtelijke toetsing, 
voorgelegd aan het college. De afspraken in de allonge kunnen daardoor aangepast moeten worden, maar er wordt 
wel in de geest van de allonge besloten.   

3. Vanwege de aanleg van een mindervalide parkeerplaats op het openbare parkeerterrein is er slechts ruimte voor 5 
parkeerplaatsen. In overleg is een extra parkeerplaats ter hoogte van Brinklaan 6 gerealiseerd. De belijning van het 
parkeerterrein wordt op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd.  

4. Wij verwachten dat de afhandeling van de nog openstaande afspraken voor de zomer 2018, of zoveel eerder als 
mogelijk is, plaatsvindt.  

5. Het college zegt toe de omwonenden te informeren over de stand van zaken en de uitkomsten. 
 
 

  


