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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Tijdens de vergadering van uw raadscommissie op 18 november jongstleden is een debat gevoerd 
over de leefbaarheid nabij de Poolse winkel aan de Gastelseweg. Ik heb een aantal toezeggingen 
gedaan die ik eerder heb beantwoord. Voor een paar toezeggingen heb ik onafhankelijk juridisch 
advies ingewonnen en het rapport van de Commissie Ombudsman afgewacht. Deze zijn inmiddels 
afgerond en vormen de basis voor de beantwoording van de nog openstaande drie toezeggingen.   
 
Ik stuur u de onafhankelijke juridische adviezen als bijlagen mee. Dit  vooruitlopend op het debat van 
morgenavond waarin nadere helderheid verschaft kan worden.  
 

1. Inzet mediation 
De fractie van de ChristenUnie verzoekt na te gaan of een professionele mediator kan 
worden ingezet.  
 
Toezegging:  
Het rapport van de commissie Ombudsman is afgerond en doet een aantal aanbevelingen die 
het college ter harte neemt en zal implementeren. Over de inzet van mediation is geen 
uitspraak gedaan. Een eerste verkenning van deze optie bij de bewoners kon op weinig 
enthousiasme rekenen, maar daarbij is slechts een deel van de omwonenden gesproken. 
Binnenkort zullen wij per brief de direct omwonenden en de ondernemer benaderen om het 
aanbod van een onafhankelijk mediator te doen.  
 

2. Parkeermogelijkheden 
Aan de Gastelseweg hebben bewoners veel last van parkeeroverlast door klanten van de 
Poolse winkel. Meerdere fracties hebben verzocht om een oplossing daarvoor.  

 
De VLP-fractie heeft mij gewezen op een mogelijk juridisch hiaat. De VLP-fractie stelt dat de 
te realiseren parkeerplaatsen niet per definitie gerealiseerd worden op grond dat in 
eigendom is van de eigenaar van de Poolse supermarkt. De VLP-fractie is in de 
veronderstelling dat die parkeerplaatsen juist ook bedoeld zijn voor de bovenliggende 
appartementen die gevestigd zijn tussen de huidige en nieuwe supermarkt. 
 
Antwoord: 
Bij besluit van 10 juni 2020 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het 
aanleggen van parkeerplaatsen. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. De 
ingediende bezwaren zijn inmiddels bij besluit van 11 november 2020 ongegrond verklaard. 
In de bouwvergunning uit 1996 is aan de vergunninghouder de verplichting opgelegd om 
negen parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. In de media wordt gesproken over 
twaalf parkeerplaatsen, maar in de bouwvergunning is de verplichting is opgelegd om negen 
parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Voor de overige drie mag gebruik worden 
gemaakt van de langsparkeerplaatsen in het openbaar gebied. De conclusie is dat het 
handhavend optreden van de gemeente ertoe heeft geleid dat is voldaan aan de verplichting 
om op eigen terrein parkeerplaatsen aan te brengen, maar dat de bouwvergunning verder 
aan de gemeente geen mogelijkheden verschaft te bepalen dat de winkel meer 
parkeerplaatsen zou moeten aanleggen.  
 
In de bouwvergunning uit 1996 is aan de vergunninghouder de verplichting opgelegd om 
negen parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Het betreft privéparkeerplaatsen. 
Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak kan het college niet bepalen 
dat deze parkeerplaatsen openbaar zijn, zie ABRvS 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333. 
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Deze liggen immers op privéterrein. De huidige eigenaar kan dus zelf beslissen dat de 
parkeerplaatsen alleen mogen worden gebruikt door de huurders van de gebouwen, klanten 
of personeel of dat de parkeerplaatsen worden opengesteld voor eenieder. De enige 
beperking is dat de eigenaar ervoor dient te zorgen dat de parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Hij mag het perceel niet geheel afsluiten. 
 
De gedachte die bij raadsleden en bewoners leeft dat  vijf parkeerplaatsen bestemd zouden 
zijn voor de bewoners van de appartementen is ontstaan door correspondentie vanuit de 
gemeente met de inwoners. Dit betreuren wij want hiermee zijn verkeerde verwachtingen bij 
de inwoners gewekt. Daarnaast is het voor het college juridisch niet relevant, dan wel 
afdwingbaar om vijf additionele parkeerplaatsen door de ondernemer te laten realiseren 
omdat dat een aangelegenheid is tussen de eigenaar van de parkeerplaatsen (waarschijnlijk 
ook de verhuurder van de appartementen) en de bewoners van de appartementen.  
 
Voor het college is slechts relevant dat in de bouwvergunning uit 1996 staat dat er negen 
parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Het aantal van negen is gekoppeld aan het 
bouwplan, dus de begane grond met de destijds geplande functie en de appartementen. 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.  
 
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 publiekrechte 
publiekrechtelijke bevoegdheid. Daarbij speelt nog het volgende. Er kan pas worden getoetst 
aan de parkeernormen op het moment dat er een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor 
de activiteit bouwen én het bestemmingsplan dit mogelijk maakt. In het bestemmingsplan 
moet namelijk wel een verplichting tot het realiseren van parkeerplaatsen zijn opgenomen. 
Indien de nieuwe eigenaar van het pand op nummer 31 in het bestaande pand een 
supermarkt wenst te vestigen, dan kan het college hier geen enkele verplichting aan 
verbinden tot het realiseren van extra parkeerplaatsen.  
 
Concluderend: 
Voor wat betreft het parkeren is door de jurist van AKD geconstateerd dat inmiddels is 
voldaan aan de verplichting om op eigen terrein negen parkeerplaatsen aan te leggen. De 
burgemeester noch het college kan de exploitant/eigenaar verplichten er zorg voor te dragen 
dat alleen de bewoners van de bovenwoningen en het personeel van de winkel hiervan 
gebruik mogen of moeten maken. Ook anderszins beschikt het college niet over 
bevoegdheden om de exploitant van de winkel te verplichten te voorzien in meer 
parkeerplaatsen. Indien er sprake is van een parkeertekort die te relateren is aan de 
exploitatie van de winkel, dan betreft het een historisch parkeertekort en daartegen kan het 
college niet optreden. Alleen indien een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, kan het 
college toetsen aan de parkeernorm in het bestemmingsplan. 

  
Het laden en lossen, dan wel bevoorraden van de winkel leidt momenteel tot 
verkeersoverlast en ergernis bij omwonenden. Daartoe zullen gepaste maatregelen getroffen 
dienen te worden aangezien dit naast overlast onveilige situaties creëert. Daartoe zullen wij 
spoedig met de ondernemer over in contact treden.  
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3. Rol van de ondernemer en gedrag klanten 

De VVD fractie verzocht mij nog een keer te bezien in hoeverre er nog (juridische) 
handvatten zijn om de ondernemer aan te spreken op het gedrag van een deel van de 
klanten.  
 
Antwoord: 
Ik heb  AKD verzocht in kaart te brengen over welke juridische mogelijkheden en 
bevoegdheden het college of de burgemeester beschikt om effectief op te treden tegen de 
winkel aan de Gastelseweg in verband met de overlast die de omwonenden ondervinden als 
gevolg van de exploitatie van de winkel. AKD concludeert dat deze zeer beperkt zijn. 
De bevoegdheden van de burgemeester bieden geen soelaas omdat de exploitatie van de 
winkel zelf niet leidt een verstoring van de openbare orde en datzelfde geldt voor de 
bevoegdheden die in de gemeentelijke APV zijn opgenomen.  
 
Ook kan de soort overlast die door de omwonenden wordt ervaren gelet op de eisen die de 
hoogste bestuursrechter daaraan stelt niet worden beschouwd als een verstoring van de 
openbare orde of als ernstige wanordelijkheden.  
 

 
De adviezen van AKD onderschrijven de wijze waarop ambtelijk de bouw- en parkeerregels 
zijn geïnterpreteerd. Ook zijn er geen nieuwe juridische instrumenten om de 
overlastproblematiek aan te passen. De adviezen van AKD treft u bijgevoegd aan.  

 
 

 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hartelijke groeten, 

 

 

J.M. van Midden 

Burgemeester van de gemeente Roosendaal 

 
 
 

 
 

 



 

 
MEMO 
 

   

AAN Gemeente Roosendaal 
 Burgemeester 
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ONDERWERP Gemeente Roosendaal / Poolse supermarkt II 
 
 
I Inleiding en vraagstelling 
 
In juli 2019 heeft AKD de gemeente Roosendaal vertrouwelijk geadviseerd over de mogelijke verplaatsing 
van de winkel ‘Swojska Chata’ (“de winkel”) naar een nieuwe locatie, meer in het bijzondere over de 
vraag welke risico’s de gemeente loopt indien zij de winkel verplaatst naar een nieuwe locatie. 
 
In november 2020 is het advies van AKD in handen gekomen van BN de Stem. Dit heeft geleid tot een 
aantal publicaties in BN de Stem. De kwestie is ook aan de orde gesteld in de commissievergadering van 
18 november 2020 en zijn vragen door de raad gesteld. Inmiddels is de situatie gewijzigd omdat de 
exploitant die destijds de winkel exploiteerde het pand op nummer 35 heeft gekocht. Ook heeft de 
exploitant het nabijgelegen pand op nummer 31 gekocht. De winkel is inmiddels naar die locatie 
verplaatst. De oude winkellocatie staat leeg. 
 
De omwonenden klagen al geruime tijd bij de gemeente over de overlast die de exploitatie van de 
supermarkt met zich brengt. Deze overlast bestaat uit parkeeroverlast (schots en scheef parkeren en 
parkeren op privéterrein), verkeersonveilige situaties die daarvan het gevolg zijn en het gedrag van 
enkele klanten van de supermarkt (alcohol op straat nuttigen en plassen op de straat en in tuinen). De 
gemeente hecht zeer aan de leefbaarheid in de wijk en onderzoekt de haar ten dienste staande 
mogelijkheden. In dat kader heeft de burgemeester AKD verzocht in kaart te brengen over welke 
juridische mogelijkheden en bevoegdheden het college of de burgemeester beschikt om effectief op te 
treden tegen de overlast die de omwonenden ondervinden. 
 
In dit advies wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

- Openbare orde 
- Aanpak woonoverlast 
- Cameratoezicht 
- Bestemmingsplan 
- Bouwvergunning 
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- Parkeerplaatsen 
 
 

II Openbare orde 
 
Voldoende staat vast dat van de aanwezigheid van de supermarkt overlast wordt ervaren. Overlast 
bestaat niet alleen uit het verkeerd parkeren van auto’s maar ook het gedrag van de bezoekers van de 
supermarkt leidt tot overlast. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken. Zo is het krachtens artikel 2:1 
van de APV verboden om op een openbare plaats op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk 
te gedragen of aanleiding te geven tot wanordelijkheden en verbiedt artikel 2:47 tweede lid om zich op 
een openbare plaats op te houden op en wijze die aan andere gebruikers of aan bewoners van nabij die 
openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder berokkent. In dit advies wordt echter niet 
ingegaan op de mogelijkheden om de klanten van de supermarkt aan te spreken op hinderlijk gedrag. 
 
Het gaat in dit advies over de aanwezigheid van de supermarkt. Zonder permanente aanwezigheid van 
politie of boa’s is het lastig om overlast gevende klanten van de supermarkt gedrag op heterdaad te 
betrappen.1 Dat is alleen mogelijk bij permanente aanwezigheid van politie of boa’s bij de winkel. Van een 
overheid kan in redelijkheid niet worden gevergd een dergelijke inspanning te verrichten. Ik begrijp wel 
van de gemeente dat het gemeentelijk toezicht is aangescherpt door meer controles uit te voeren. 
Daarmee worden echter alleen incidenten aangepakt en niet de oorzaak voor de overlast. Daarbij komt 
dat boa’s niet beschikken over geweldsmiddelen en assistentie van de politie nodig hebben indien de 
situatie uit de hand loopt. 
 
Onderzocht is derhalve in hoeverre het gedrag van bezoekers van de supermarkt aan de supermarkt zelf 
zijn toe te rekenen. Juridisch is dat zeer lastig omdat de supermarkt daarbij de bron dient te zijn van 
overlast. Daarvan kan slechts onder bijzondere omstandigheden sprake zijn, denk aan een vechtpartij die 
start in een kroeg en zich voortzet op straat of rechtstreekse betrokkenheid van de exploitant. En zelfs 
indien daarvan sprake zou zijn, is het juridisch nagenoeg onmogelijk om jegens de exploitant van de 
supermarkt handhavend op te treden.  
 
De noodbevoegdheden van de burgemeester bieden geen soelaas, omdat er geen sprake is van een 
zodanige ernstige vorm van verstoring van de openbare orde dat toepassing van artikel 172, derde lid, of 
artikel 174/174a, 175 of 176 van de Gemeentewet van toepassing zijn. Daarbij dient het te gaan om een 
telkens terugkomende (dreiging van) verstoring van de openbare orde vanuit de winkel waarbij sprake is 
van ernstige wanordelijkheden, ruzie, bedreiging, intimidatie en geweld. De ondervinden overlast kan 
onder omstandigheden wel leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat, maar dat is niet gelijk te 
stellen aan een verstoring van de openbare orde.  
 
Vervolgens is bezien om de gemeentelijke APV aan de burgemeester of het college bevoegdheden 

 
1 Ik begrijp dat er door buurtbewoners ook opnames worden gemaakt, maar deze kunnen niet leiden tot succesvolle opsporing of 

vervolging, nog daargelaten dat het niet is toegestaan op opnames te maken van de openbare weg en/of privéterrein. 
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verschaft om maatregelen te treffen of anderszins handhavend op te treden. Afdeling 7B van de APV is 
gebaseerd op 174 van de Gemeentewet en heeft betrekking op het toezicht op bedrijfsmatige activiteiten 
en gebouwen, zoals een winkel. 
 
Op grond van artikel 2:40i, tweede lid, kan het college gebouwen en bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen 
waarop het verbod uit het derde lid van toepassing is. Dit verbod behelst een vergunningplicht. Een 
aanwijzing van een gebouw kan zich tot een of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een 
bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend aangewezen als de leefbaarheid of de openbare orde en 
veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat. Hiermee wordt een vergunningplicht wordt 
geïntroduceerd waar deze eerst niet bestaat. Het ligt niet in de rede om een vergunningplicht te 
introduceren voor de bedrijfsmatige activiteit ‘detailhandel’ of ‘supermarkt’. Het gaat in deze kwestie 
namelijk niet om de aard van de bedrijfsmatige activiteit, maar om de overlast die verbonden is aan deze 
specifieke supermarkt. Het ligt dan meer voor de hand om het betreffende gebouw aan te wijzen. Echter, 
artikel 2:40i is niet geschreven voor de vorm van overlast die de omwonenden van de supermarkt 
ervaren. De aanduiding van dit artikel is “Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide 
ondernemingsklimaat”. Dit artikel is met name bedoeld om ondermijning tegen te gaan en wordt veelal 
gehanteerd om een vergunningplicht te introduceren voor bedrijfsmatige activiteiten die naar hun aard 
kwetsbaar zijn voor ondermijnende activiteiten zoals de autoverhuurbranche. Verder worden veel eisen 
gesteld aan de motivering van een aanwijzing te meer indien het één specifiek gebouw betreft. De 
overlast dient daarbij afkomstig te zijn vanuit het gebouw als gevolg van de wijze van exploitatie en 
daarvan heb ik in het dossier geen aanwijzingen gevonden. Het dient bovendien niet enkel te gaan om 
overlast, de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid dient onder druk staan. Hiervan is niet snel 
sprake. De enkele omstandigheid dat bezoekers de regels omtrent parkeren niet in acht nemen of op 
andere wijze overlast veroorzaken kan niet leiden tot de conclusie dat de leefbaarheid en veiligheid 
rondom dat gebouw onder druk staat als gevolg van dat gebouw. Het is weliswaar zeer belastend voor de 
omwonenden en tast het woongenot danig aan, maar de exploitant van een supermarkt is niet 
verantwoordelijk voor het gedrag van de bezoekers in de openbare ruimte. Indien een gebouw al wordt 
aangewezen, dan moet in het kader van de vergunningverlening de overlast goed gemotiveerd worden, 
een weigering van de vergunning is zeer ingrijpend omdat deze zou leiden tot sluiting van de supermarkt. 
 
III Aanpak woonoverlast 
 
Artikel 2:79 heeft als titel “Aanpak woonoverlast” en is geplaatst in Afdeling 13 van de APV. Deze afdeling 
gaat over gebiedsontzeggingen. Artikel 2:79 maakt het mogelijk dat de burgemeester optreedt bij ernstige 
en herhaaldelijke hinder vanuit een woning die gebruikt wordt door een persoon die niet is ingeschreven 
als ingezetene met een adres in de gemeente. Dat betekent dat dit artikel niet van toepassing is indien 
overlast wordt ervaren door omwonenden van een winkel. 
 
De APV biedt de burgemeester in artikel 2:80 de mogelijkheid om voor het publiek toegankelijke 
gebouwen (zoals een winkel) te sluiten indien zich de in dat artikel genoemde omstandigheden voordoen. 
Het gaat dan over de aanwezigheid van wapens, handelen in strijd met de Wet op de kansspelen, heling 
en andere feiten en omstandigheden die naar het oordeel van de burgemeester de vrees wettigen dat het 
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geopend blijven van het gebouw ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of 
zedelijkheid. Deze omstandigheden doen zich niet voor. Weliswaar is er sprake van overlast door de 
klanten van de supermarkt maar deze overlast kan niet worden beschouwd als een ernstig gevaar voor 
de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid. De sluiting van de winkel op basis van deze 
grondslag is derhalve niet mogelijk. 
 
De APV biedt – naast andere wetgeving - uiteraard wel mogelijkheden om op te treden tegen overlast 
gevend gedrag, maar dat is dat gericht op de klanten van de supermarkt naar aanleiding van incidenten. 
In geval van openbare dronkenschap en andere strafbare handelingen kan de politie optreden. Het 
betreffende gebied is bij besluit van 14 november 2016 krachtens 2:48 APV aangewezen als een 
openbaar plaats waar het verboden is alcoholhoudende dranken bij zich te hebben c.q. te gebruiken. 
 
Problematisch is overigens wel het parkeren op grond van een ander.2 Er bestaat alleen een 
bevoegdheid om foutparkeerders aan te pakken indien dit plaatsvindt op de openbare weg. Dit soort 
overtredingen vinden in veel binnensteden plaats en is zeer vervelend voor de bewoners die dan zelf niet 
kunnen parkeren of niet van hun eigen terrein kunnen rijden. De overheid beschikt echter niet over 
bevoegdheden om op te treden op private terrein ook niet wanneer de eigenaar daarvoor toestemming 
verleent. Het betreft immers geen overtreding van de APV, de Wegenverkeerswet of het AVV en het 
betreft ook geen strafbare gedraging. De enige echte oplossing hiervoor is het adequaat afsluiten van het 
eigen terrein zodat dit soort onwenselijke gedragingen feitelijk onmogelijk worden gemaakt. Het klinkt 
paradoxaal dat de burger die deze vorm van overlast ondervindt zelf dient te handelen, maar voor de 
overheid is geen rol weggelegd voor deze vorm van overlast op privéterreinen. Ik heb begrepen dat door 
de burgemeester is toegezegd dat de gemeente bereid is om de afsluiting van privéterreinen teneinde het 
parkeren van klanten van de winkels te voorkomen te faciliteren. Dit is geen verplichting die op de 
gemeente rust. 
 
Van gemeentezijde heb ik begrepen dat de exploitant van de winkel herhaaldelijk is aangesproken op het 
gedrag van zijn klanten. Zowel voormalig burgemeester Niederer als burgemeester Van Midden hebben 
gesproken met de exploitant, echter zonder zichtbaar resultaat. De burgemeester heeft aan de raad 
toegezegd nogmaals met de exploitant in overleg te treden. Hiermee wordt naar mijn oordeel een goede 
invulling gegeven aan de algemene verantwoordelijkheid die op de burgemeester rust bij het bewaken 
van de openbare orde. Daarbij merk ik wel gelijk op dat de juridische armslag van de burgemeester zeer 
beperkt is omdat de APV noch de Gemeentewet sluitingsmogelijkheden biedt en voor de exploitatie van 
de winkel geen vergunning vereist is. Het college of de burgemeester kunnen derhalve geen voorwaarden 
opleggen. Dergelijke gesprekken hebben overigens enkel zin indien alle betrokken partijen zich 
inspannen om de overlast te beperken. 
 
 
 
 

 
2 Ik las in het dossier dat hiervan sprake was. 
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IV Cameratoezicht 
 
De burgemeester is krachtens artikel 151c van de Gemeentewet bevoegd om een openbare plaats aan te 
wijzen waar cameratoezicht aanwezig is. Voorwaarde is dat de gemeenteraad de bevoegdheid hiertoe 
aan de burgemeester heeft toegekend. De APV van de gemeente Roosendaal bevat in artikel 2:77 de 
bevoegdheid voor de burgemeester om een gebied aan te wijzen voor (flexibel) cameratoezicht. Het doel 
van cameratoezicht moet zijn het handhaven van de openbare orde, het toezicht moet voor een bepaalde 
duur zijn en er moet geen ander effectief middel zijn. De burgemeester trekt het besluit is zodra de inzet 
van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.  
 
Het plaatsen van de camera’s is bedoeld als preventief middel en niet voor de opsporing van strafbare 
feiten. De aanwezigheid van camera’s kan leiden tot vermindering van de overlast. De opsporing van 
strafbare feiten is het domein van de officier van justitie, waarbij andere wet- en regelgeving geldt. Dat 
neemt niet weg dat camerabeelden soms bruikbare informatie bevatten voor opsporingsonderzoek en 
daarvoor onder voorwaarden ook mogen worden gebruikt. De aanwezigheid van camera’s moet kenbaar 
zijn voor iedereen die binnen het bereik van de camera’s is.  
 
Na afloop moet worden beoordeeld of het middel effectief was. De politie is de beheerder van de 
camerabeelden, die maximaal 4 weken bewaard mogen blijven. Naast artikel 151c van de Gemeentewet 
is ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
 
V Bestemmingsplan 
 
Op de huidige en toekomstige locatie van de Supermarkt rust de bestemming ‘Wonen – 5’ met de 
functieaanduiding ‘detailhandel‘ op grond van het bestemmingsplan ‘Kalsdonk’ (vastgesteld op 24 
december 2014). De locatie mag dus zowel gebruikt worden voor woondoeleinden als voor detailhandel, 
waaronder in dit geval ook het exploiteren van de winkel moet worden begrepen.  
 
In het huidige bestemmingsplan wordt in artikel 20.2.5 verwezen naar de parkeernormen zoals 
opgenomen in de bijlage bij het bestemmingsplan met dien verstande dat de parkeerplaatsen op eigen 
terrein dienen te worden gerealiseerd met uitzondering van aaneengebouwde woningen waarbij 
parkeerplaatsen niet op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd. Het college is krachtens artikel 20.4.1 
bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van de parkeernorm mits of onder de 
voorwaarde dat de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt, het voldoen aan de 
normen door bijzondere normen op overwegende bezwaren stuit of op andere wijze in de benodigde 
parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. Ik ga hierna in op de mogelijkheden die de parkeernormen in 
het bestemmingsplan de gemeente zou kunnen bieden. 
 
VI De 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 
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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 
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 thans wel 
aangelegd zijn als gevolg van handhavend optreden door het college. Bij besluit van 10 juni 2020 heeft 
het college een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Tegen dit 
besluit is een bezwaarschrift ingediend. De ingediende bezwaren zijn inmiddels bij besluit van 11 
november 2020 ongegrond verklaard. 
 
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, maar in de bouwvergunning is de 
verplichting is opgelegd om negen parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Voor de overige drie 
mag gebruik worden gemaakt van de langsparkeerplaatsen in het openbaar gebied.  
 
De conclusie is dat het handhavend optreden van de gemeente ertoe heeft geleid dat is voldaan aan de 
verplichting om op eigen terrein parkeerplaatsen aan te brengen, maar dat de bouwvergunning verder 
aan de gemeente geen mogelijkheden verschaft te bepalen dat de winkel meer parkeerplaatsen zou 
moeten aanleggen. 
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VII De parkeerplaatsen 
 
Er zijn door de omwonenden vragen gesteld over de parkeerplaatsen, zowel in de oude als in de nieuwe 
situatie. Dat is logisch gelet op het feit dat er veel parkeeroverlast wordt gemeld. Het lijkt mij daarom goed 
om de situatie hierover in kaart te brengen en aan te geven wat de positie is van de gemeente.  
 
In het huidige bestemmingsplan wordt in artikel 20.2.5 verwezen naar de parkeernormen zoals 
opgenomen in de bijlage bij het bestemmingsplan. Met enige welwillende lezing kan uit artikel 20.2.5 
worden afgeleid dat bij het realiseren van een bouwwerk voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 
moeten worden gerealiseerd. 
 
Het is vaste rechtspraak dat historische parkeertekorten buiten beschouwing blijven. De parkeerbehoefte 
van nu kan bij gelijkblijvend gebruik heel anders liggen omdat de parkeernormen zijn gewijzigd. Het 
verschil tussen de historische parkeerbehoefte en de huidige parkeerbehoefte wordt aangeduid als een 
historisch parkeertekort. Voor omgevingsvergunningen geldt dat historische parkeertekorten buiten 
beschouwing moeten blijven (salderen). De bestaande parkeerbehoefte wordt in mindering gebracht op 
de nieuwe parkeerbehoefte en alleen voor de nieuwe parkeerbehoefte moeten extra parkeerplaatsen 
worden aangelegd. Het tekort uit het verleden komt dat niet voor rekening van het nieuwe project. 
 
In deze kwestie gaat het niet over een project waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Bij 
bouwprojecten waarbij wel wordt afgeweken van het bestemmingsplan kan niet altijd worden volstaan met 
salderen, omdat de goede ruimtelijke ordening in het algemeen een rol speelt bij de beoordeling. Dat zou 
ertoe kunnen leiden dat een historisch parkeertekort in de weg staat aan een nieuw project omdat het 
bestaande tekort in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Nogmaals: deze situatie doet zich thans 
niet voor. 
 
In de bouwvergunning uit 1996 is aan de vergunninghouder de verplichting opgelegd om negen 
parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Het betreft privéparkeerplaatsen. Volgens vaste 
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak kan het college niet bepalen dat deze parkeerplaatsen 
openbaar zijn, zie ABRvS 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333. Deze liggen immers op privéterrein. De 
huidige eigenaar kan dus zelf beslissen dat de parkeerplaatsen alleen mogen worden gebruikt door de 
huurders van de gebouwen, klanten of personeel of dat de parkeerplaatsen worden opengesteld voor 
eenieder. De enige beperking is dat de eigenaar ervoor dient te zorgen dat de parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Hij mag het perceel niet geheel afsluiten. 
 
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. 
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In de mail van de heer Wijkmans van 19 november 2020 staat dat de heer Van Gestel zou hebben 
aangegeven dat vijf parkeerplaatsen bestemd zouden zijn voor de bewoners van de appartementen. Dat 
is voor het college juridisch niet relevant omdat dat dat een aangelegenheid is tussen de eigenaar van de 
parkeerplaatsen (waarschijnlijk ook de verhuurder van de appartementen) en de bewoners van de 
appartementen. Het is mogelijk dat de verhuurder van de appartementen heeft aangegeven dat de 
huurders de (nog te realiseren) parkeerplaatsen kunnen gebruiken. Hierover heb ik overigens niets op 
papier zien staan.3 Voor het college is slechts relevant dat in de bouwvergunning uit 1996 staat dat er 
negen parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Het aantal van negen is gekoppeld aan het 
bouwplan, dus de begane grond met de destijds geplande functie en de appartementen.  
 
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.  
 
Daarbij speelt nog het volgende. Er kan pas worden getoetst aan de parkeernormen op het moment dat 
er een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de activiteit bouwen én het bestemmingsplan dit 
mogelijk maakt. In het bestemmingsplan moet namelijk wel een verplichting tot het realiseren van 
parkeerplaatsen zijn opgenomen. Indien de nieuwe eigenaar van het pand op nummer 31 in het 
bestaande pand een supermarkt wenst te vestigen, dan kan het college hier geen enkele verplichting aan 
verbinden tot het realiseren van extra parkeerplaatsen. De gedachte daarbij is dat bij de totstandkoming 
van het bestemmingsplan de functie en de daarbij horende parkeerdruk als aanvaardbaar moet worden 
beschouwd. Dit is ook de reden dat pandeigenaren vaak proberen om een functiewijziging (die 
planologisch is toegestaan) door te voeren zonder een omgevingsvergunning te moeten aanvragen. Op 
die wijze wordt voorkomen dat er extra parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Het college 
beschikt dan niet over de bevoegdheid tot handhavend optreden tegen de eigenaar of exploitant wegens 
parkeeroverlast die het gevolg is van het toekennen van een nieuwe functie aan het gebouw. 
 
Enkel indien een omgevingsvergunning moet worden verleend voor de activiteit bouwen, beschikt het 
college over de bevoegdheid om aan de omgevingsvergunning de verplichting tot het realiseren van extra 
parkeerplaatsen te verbinden. Dat kan echter niet in alle gevallen. Er dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de situatie mét en de situatie zonder functiewijziging.  

a. Bij de beantwoording van de vraag of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid moet 

 
3 Ik acht het ook niet waarschijnlijk dat een dergelijke afspraak in een huurovereenkomst is opgenomen, omdat de parkeerplaatsen 

destijds waarschijnlijk ook niet zijn gerealiseerd. 
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wanneer de functie niet wordt gewijzigd alleen rekening worden gehouden met de toename van 
de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan (zie onder meer ABRvS 11 
oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2755). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat 
bij vervangende nieuwbouw slechts rekening gehouden dient te worden met de toename van de 
parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan ten opzichte van de reeds 
bestaande parkeerbehoefte vanwege de te slopen bebouwing, zie ABRvS 6 februari 2008, 
200704660/1. Indien de verbouwing niet voorziet in een vergroting van vloeroppervlakte en er 
geen functiewijzing plaatsvindt, dan zal dat niet snel tot extra parkeerdruk leiden en kan er geen 
verplichting worden opgelegd.  

b. Het voorgaande is anders indien de functie van het gebouw wordt gewijzigd. De vraag of het 
bouwplan voorziet in een functiewijziging kan aan de hand van de aanvraag worden geverifieerd. 
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet de aanvrager 
aangeven welke gebruiksfunctie het bouwplan heeft (artikel 2.2, derde lid, onder a, van het Mor). 
Indien voor het gebruik van het pand als supermarkt een omgevingsvergunning noodzakelijk is, 
dan leidt het verlenen van de omgevingsvergunning tot een toename van de parkeerbehoefte. 
Bij functiewijziging gaat het niet enkel om een planologische functiewijziging, maar ook om een 
wijziging van het feitelijke gebruik. Het gebruik van het pand als supermarkt is planologisch 
toegestaan en een eventuele omgevingsvergunning leidt niet tot vergroting van het gebouw en 
het beschikbare oppervlakte. Echter, indien het pand wordt gebruikt als winkel vindt er wel 
degelijk een functiewijziging plaats en bij iedere omgevingsvergunning dient het college dan te 
toetsen aan de parkeernorm. In dit bestemmingsplan wordt geen beperking aangebracht 
(bijvoorbeeld voor nieuwbouw) en dat houdt in dat dat bij iedere omgevingsvergunning wordt 
getoetst aan de parkeernorm.  

 
Mijn conclusie is dat indien voor het gebruiken van het pand ten behoeve van een winkel een 
omgevingsvergunning noodzakelijk is, het college volledig kan toetsen aan de parkeernormen die in de 
bijlage bij het bestemmingsplan zijn vermeld. Het behoeft dan niet te gaan om een omgevingsvergunning 
die ertoe leidt dat het oppervlakte van het gebouw wordt vergroot. Het zou kunnen gaan om een 
omgevingsvergunning voor aanpassing van de gevel of voor wijzigingen aan het pand om te kunnen 
voldoen aan de Brandveiligheidsverordening. De parkeernorm voor een winkel4 bedraagt volgens de 
bijlage bij het bestemmingsplan 3,3 per 100m². Indien er sprake is van een historisch parkeertekort dan 
dient dat te worden gecorrigeerd door dat aantal in mindering te brengen. Dat vindt plaats door de 
parkeernorm die op basis van het thans geldende bestemmingsplan geldt voor het huidige gebruik te 
bepalen en in mindering te brengen op de parkeernorm voor het gewijzigde gebruik. De vorige functie lijkt 
te zijn meubelzaak met een parkeernorm van 1,7 per 100m². Dat levert een verschil op van 1,6 per 
100m². Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen mogen de aanwezige appartementen niet 
worden meegeteld omdat deze onderdeel waren van de bouwvergunning uit 1996 waarbij al een 
parkeernorm van negen is opgelegd. 
 

 
4 Ofschoon wordt gesproken over de Poolse supermarkt is mij niet duidelijk of de parkeernormen voor een winkel of een supermarkt van 

toepassing zijn. Het bestemmingsplan bevat geen definitie hiervan. 
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Hiermee is het plaatje echter nog niet compleet. Het voorgaande zou ertoe kunnen leiden dat er per 
100m² verkoopvloeroppervlak 1,6 parkeerplaatsen extra moeten worden gerealiseerd. Daarbij is nog 
geen rekening gehouden met het feit dat de supermarkt wordt verplaatst én dat de supermarkt eerst op 
een locatie in de onmiddellijke nabijheid was gelegen. Dit zou voor het college aanleiding kunnen vormen 
te onderzoeken of een gedeeltelijke vrijstelling van de parkeernorm kan worden verleend. Het 
bestemmingsplan kent het college deze bevoegdheid toe. Ik benadruk dat het enkel kan gaan om een 
gedeeltelijke vrijstelling omdat de nieuwe locatie groter is dan de oude en dat leidt tot een hogere 
parkeerbehoefte. Of er een gedeeltelijke vrijstelling zou kunnen worden verleend is afhankelijk van de 
toekomstige invulling van de oude locatie. Een vrijstelling zou pas kunnen worden overwogen indien de 
oude locatie wordt gebruikt voor een functie die een lagere parkeerbehoefte met zicht brengt en ook in 
redelijkheid kan worden aangenomen dat deze nieuwe functie wordt gerealiseerd en in stand wordt 
gehouden. Voorkomen dient te worden dat het college een gedeeltelijke vrijstelling verleent en dat er 
vervolgens weer een supermarkt op de oude locatie wordt gevestigd. 
 
VIII Conclusies 
 
De burgemeester heeft AKD verzocht in kaart te brengen over welke juridische mogelijkheden en 
bevoegdheden het college of de burgemeester beschikt om effectief op te treden tegen de winkel aan de 
Gastelseweg in verband met de overlast die de omwonenden ondervinden als gevolg van de exploitatie 
van de winkel. Deze blijken zeer beperkt te zijn.  
 
De noodbevoegdheden van de burgemeester bieden geen soelaas omdat de exploitatie van de winkel 
zelf niet leidt een verstoring van de openbare orde en datzelfde geldt voor de bevoegdheden die in de 
gemeentelijke APV zijn opgenomen. Ook kan de soort overlast die door de omwonenden worden ervaren 
gelet op de eisen die de hoogste bestuursrechter daaraan stelt niet worden beschouwd als een verstoring 
van de openbare orde of als ernstige wanordelijkheden. 
 
Voor wat betreft het parkeren heb ik geconstateerd dat inmiddels is voldaan aan de verplichting om op 
eigen terrein negen parkeerplaatsen aan te leggen. De burgemeester noch het college kan de 
exploitant/eigenaar verplichten er zorg voor te dragen dat alleen de bewoners van de bovenwoningen en 
het personeel van de winkel hiervan gebruik mogen of moeten maken. Ook anderszins beschikt het 
college over bevoegdheden om de exploitant van de winkel te verplichten te voorzien in meer 
parkeerplaatsen. Indien er sprake is van een parkeertekort die te relateren is aan de exploitatie van de 
winkel, dan betreft het een historisch parkeertekort en daartegen kan het college niet optreden. Alleen 
indien een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, kan het college toetsen aan de parkeernorm in het 
bestemmingsplan. 
 
 
Mr.dr. B.J.P.G. Roozendaal 
AKD 
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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. 
 
 
AKD 
 
 
 


