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ONDERWERP Gemeente Roosendaal / Poolse supermarkt II – gebruik parkeerplaatsen 
 
 
I Inleiding en vraagstelling 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft AKD verzocht te 
adviseren over de parkeersituatie bij de winkel Swojska Chata aan de Gastelseweg, hierna aan te duiden 
als ‘de winkel’. Meer concreet ziet de vraag op het gebruik van deze parkeerplaatsen die recentelijk door 
de eigenaar van de winkel zijn aangelegd. Door omwonenden wordt het standpunt ingenomen dat deze 
parkeerplaatsen enkel mogen worden gebruikt door de bewoners van de appartementen en het personeel 
van de winkel. 
 
II De verleende bouwvergunning 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 1995 een aanvraag ontvangen voor een 
bouwvergunning ten behoeve van het oprichten van een winkel met vier bovenwoningen aan de 
Gastelseweg 31. Bij besluit van 27 juni 1996 verleent het college de verleende bouwvergunning met 
gebruikmaking van een vrijstelling, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan. Ten behoeve van de 
nieuw te realiseren meubelhal is het bestemmingsplan “Hoek Gastelseweg/Jacob van Heemskerkstraat” 
vastgesteld. In de toelichting op dit bestemmingsplan is over de parkeervoorzieningen het volgende 
vermeld: 
 
“Op basis van het gemeentelijk beleid is een parkeereis gesteld van 1 parkeerplaats per 100 m² bruto-
vloeroppervlak, 0,4 parkeerplaats per werknemer en 1,1 parkeerplaats per woning. Dit betekent dat de 
Meubelhal moet voorzien in 12 parkeerplaatsen. Op het eigen terrein kunnen 9 plaatsen worden 
gerealiseerd en voor de overige 3 zal gebruik gemaakt worden van de langsparkeerplaatsen die voor de 
ingang van de Meubelhal gesitueerd zijn. Dit levert geen onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in 
de directe omgeving op. Om er voor dat de 9 parkeerplaatsen op eigen terrein gewaarborgd blijven, zijn 
deze in een aparte parkeerdoeleindenbestemming opgenomen.” 
 
Bij de bouwvergunning horen bijlagen waarin voorwaarden zijn opgenomen. De voorwaarden zien onder 
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andere op de brandveiligheid en de parkeerplaatsen. Over de parkeerplaatsen staat vermeld:  
 
“er dienen aan het bij het gebouw behorende, onbebouwd blijvende terrein zodanige voorzieningen 
getroffen te worden dat er een parkeer- en/of stallingsmogelijkheid aanwezig is voor minimaal 9 
voertuigen. 
Voor de niet te realiseren parkeerplaatsen kan, onder voorwaarden, door het College van Burgemeester 
en Wethouders vrijstelling worden verleend.” 
 
Het is thans onduidelijk of het bouwwerk destijds is gerealiseerd met de betreffende negen 
parkeerplaatsen. Ik laat dit verder onbesproken omdat wel vast staat dat deze parkeerplaatsen wel zijn 
aangelegd als gevolg van handhavend optreden door het college. Het college heeft hiervoor een 
omgevingsvergunning verstrekt. 
 
In de bouwvergunning uit 1996 is aan de vergunninghouder de verplichting opgelegd om negen 
parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. In de media en in een mail van de heer Wijkmans van 19 
november 2020 wordt gesproken over twaalf parkeerplaatsen. Dat de ontwikkeling een parkeerbehoefte 
met zich brengt van 12 is juist, maar in de bouwvergunning is de verplichting opgenomen om negen 
parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. 
 
III Het gebruik van de parkeerplaatsen 
 
In de bouwvergunning zijn geen voorwaarden aan de parkeerplaatsen verbonden voor wat betreft het 
gebruik. Dat is ook niet mogelijk op grond van de destijds geldende norm in de Bouwverordening. 
Tegenwoordig vloeit de bevoegdheid om een parkeernorm op te leggen rechtstreeks voort uit het 
bestemmingsplan, maar in 1996 vloeide deze verplichting voort uit artikel 2.5.30 van de gemeentelijke 
bouwverordening. De bevoegdheid is erop gericht om te voorkomen dat de nieuwe ontwikkeling tot een 
grotere belasting op de aanwezige parkeervoorzieningen in het openbaar gebied zal leiden.  
 
De wijze waarop de berekening plaatsvindt van het aantal parkeerplaatsen, was niet geregeld in de 
Bouwverordening. Tegenwoordig zijn de parkeernormen opgenomen in het bestemmingsplan, in een 
bijlage behorende bij het bestemmingsplan of in een beleidsregel, waarbij dan wel de eis wordt gesteld 
dat in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de betreffende beleidsregel.  
 
In 1996, ten tijde van de verlening van de bouwvergunning, werd ter invulling van de vage norm 
“voldoende” vaak verwezen naar een uitgifte van het CROW of werd gebruik gemaakt van eigen 
beleidsregels. Uit de toelichting op het bestemmingsplan volgt welke parkeernorm het college heeft 
gehanteerd. Dat is juridisch overigens niet relevant, omdat de verplichting tot het aanleggen van 
parkeerplaatsen is opgenomen in een onherroepelijke bouwvergunning. Deze bouwvergunning heeft 
formele rechtskracht hetgeen inhoudt dat zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter ervan uit 
dient te gaan dat de bouwvergunning voor wat betreft de inhoud als de wijze van totstandkoming 
volkomen rechtmatig is. De consequentie is dat ervan uit dient te worden gegaan dat het aantal van 
negen parkeerplaatsen alsmede de wijze waarop de berekening heeft plaatsgevonden juist is. Ook dient 
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ervan te worden uitgegaan dat aan het gebruik van deze parkeerplaatsen geen beperking is verbonden. 
De consequentie is dat op de eigenaar van het pand met de daarbij horende parkeerplaatsen geen 
verplichting kan worden opgelegd die ziet op de soort gebruikers. 
 
Ik heb begrepen dat de omwonenden zich op het standpunt stellen dat de parkeerplaatsen zijn bestemd 
voor de huurders van de appartementen en het personeel van de winkel (zie de mail van de heer 
Wijkmans van 19 november 2020) en dat er om die reden niet zou zijn voorzien in voldoende 
parkeerplaatsen. Uit het voorgaande volgt al dat dit standpunt niet juist is. De bouwvergunning uit 1996 
ziet op realisatie van een winkel met vier bovenwoningen. Deze vergunning met de daarbij behorende 
verplichting negen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren is onherroepelijk en heeft formele 
rechtskracht. Uitgangspunt voor het college kan dus enkel zijn dat er voldoende parkeerplaatsen zijn ten 
behoeve van de winkel met bovenwoningen. 
 
Het betreft privé parkeerplaatsen. De huidige eigenaar kan dus zelf beslissen door wie de 
parkeerplaatsen worden gebruikt. De enige beperking is dat de eigenaar ervoor dient te zorgen dat de 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hij mag het perceel niet geheel afsluiten. Bij beschikbaarstelling van de 
parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk in het openbaar gebied met negen verminderd en volgens de 
onherroepelijk bouwvergunning is dat de parkeerbehoefte die is gekoppeld aan de winkel en de 
bovenwoningen.1 De bouwvergunning strekt er niet toe dat de eigenaar de parkeerplaatsen dient te 
reserveren voor de bewoners van de bovenwoningen en het personeel van de winkel. 
 
De eigenaar kan zelf bepalen wie van de parkeerplaatsen gebruik kan en mag maken. De eigenaar kan 
ervoor kiezen het gebruik te reserveren voor de bewoners. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk bij de realisatie 
van appartementencomplexen met (ondergrondse) parkeerterreinen. Deze parkeervoorzieningen zijn 
veelal voorzien van een fysieke afsluiting en een pasjessysteem, code of kentekenherkenning. De 
eigenaar kan er ook voor kiezen de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk te maken. Dit is gebruikelijk bij 
nieuwe supermarkten met dien verstande dat parkeerterrein soms zijn voorzien van een slagboom en 
klanten bij de kassa een uitrijkaart krijgen. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak mag het college niet bepalen dat deze parkeerplaatsen openbaar zijn, zie ABRvS 31 
mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333. Dat kan alleen de eigenaar. 
 
Het voorgaande leidt ertoe dat het argument van de omwonenden dat de parkeerplaatsen bestemd zijn 
voor het personeel van de winkel én voor de bewoners van de appartementen geen steun vindt in de 
relevante rechtspraak. Ik heb begrepen dat van ambtelijke zijde is aangegeven dat het college ervan 
uitgaat dat de parkeerplaatsen worden gebruikt door de bewoners van de bovenwoningen en het 
personeel van de supermarkt. Dat lijkt inderdaad geen onredelijke veronderstelling, maar het is niet in 
rechte afdwingbaar. Het college kan niet handhavend optreden tegen de eigenaar indien hij het gebruik 
van de parkeerplaatsen niet beperkt tot de bewoners van de bovenwoningen en het personeel van de 
winkel omdat er geen strijdigheid bestaat met de verleende bouwvergunning. Het college beschikt 
derhalve niet over enige publiekrechtelijke bevoegdheid.  

 
1 Feitelijk was de parkeerbehoefte twaalf maar voor drie parkeerplaatsen mag gebruik worden gemaakt van het openbaar gebied. 
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In dit geval zijn de parkeerplaatsen niet voorzien van een fysieke afsluiting en kan in beginsel eenieder 
van deze parkeerplaatsen gebruik maken. De eigenaar kan het terrein wel voorzien van de aanduiding 
“eigen terrein” of “alleen toegankelijk voor klanten” of “ten behoeve van bewoners” of woorden van gelijke 
strekking en maatregelen treffen om er zorg voor te dragen dat alleen deze groepen de parkeerplaatsen 
kunnen gebruiken. Het college kan dat echter niet afdwingen. 
 
IV Conclusie 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft mij de vraag voorgelegd of de eigenaar van de winkel 
gehouden is er zorg voor te dragen dat alleen de bewoners van de bovenwoningen en het personeel van 
de winkel gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen die recentelijk zijn gerealiseerd. Het antwoord 
op deze vraag is ontkennend. Het college is niet bevoegd te bepalen dat een privéterrein alleen gebruikt 
mag worden door een bepaalde groep gebruikers. 
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