
 

 

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden 

 

Nummer DOC-22-487163 

Zaaknummer Z-21-180419 

Naam raadslid B. de Jong 

Fractie Morgen! 

Onderwerp Raadsvragen Morgen! Parkeersituatie park de Kogge 

Datum waarop de vraag is gesteld 26 januari 2022 

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen. 

Portefeuillehouder  

Afdeling  

 

Inleiding 

In het NHD van 25 januari jl. met de kop “Medemblik moet parkeersituatie Park De Kogge 

ophelderen” wordt melding gemaakt van de uitspraak van de Raad van State over met betrekking 

tot de omzetting van recreatiebestemming naar woonbestemming op 21 januari 2021 door de 

gemeente Medemblik. 

 

1.  Bent u op de hoogte van deze uitspraak van de Raad van State en zo ja wanneer heeft u 

hierover bericht ontvangen? 

antwoord   

2. Zo ja, wanneer en welke wijze heeft u de raad hierover geïnformeerd? 

Antwoord  

3. Gaat de gemeente Medemblik tegen deze tussenuitspraak in beroep en zo ja, op welke 

gronden denkt u het raadsbesluit te kunnen rechtvaardigen? 

Antwoord  

4. Volgens de Raad van State “heeft de gemeente verzuimd uit te zoeken of in deze 

nieuwe woonwijk wel voldoende parkeerruimte is”. Herkent u zich in deze uitspraak en 

zo nee, op welke wijze kunt u aantonen dat de gemeente dit wel gedaan heeft? 

Antwoord  



 

 

5. De bezwaarmakers hebben het besluit van de gemeente bij de Raad van State 

aangevochten en verwijten de gemeente van een vuil spel (citaat artikel NHD). Wat is 

uw reactie hierop? 

Antwoord  

6. In de tussenuitspraak van de Raad van State wordt forse kritiek geuit op de gemeente 

Medemblik: “De gemeenteraad heeft ten onrechte niet onderzocht wat de totale 

parkeerbehoefte van de zeventien in het plan mogelijk gemaakte woningen is en of op 

het eigen terrein kan worden voorzien in die parkeerbehoefte. Het besluit is op dit punt 

niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust op een niet deugdelijke 

motivering”. 

Kunt u onderbouwen op welke wijze u dit wel heeft gedaan. 

Antwoord  

7. Volgens de tussenuitspraak van de Raad van State moet de gemeente Medemblik binnen 

zestien weken dit bestemmingsplan herstellen door inzichtelijk te maken of op eigen 

terrein voldoende parkeerruimte is voor de behoefte van de zeventien woningen.  

Op welke wijze gaat u dit doen en hoe wordt de gemeenteraad hierbij betrokken dan 

wel geïnformeerd? 

Antwoord  

8. Op welke wijze zijn tijdens het tot stand komen van het raadsvoorstel m.b.t. deze 

omzetting van het bestemmingsplan de bezwaarmakers hierbij betrokken en gaat u nu 

n.a.v. deze uitspraak van de Raad van State (opnieuw) met hen in gesprek? 

Antwoord  

9. In de uitspraak wordt gesteld ”dat er in de huidige situatie helemaal geen tekort aan 

parkeerplaatsen is, doet hier volgens de RVS niet aan af. Medemblik moet namelijk 

uitgaan van de nieuwe planologische situatie waarin het gaat om zeventien woningen in 

plaats van vakantiehuizen”.  Is het college bij de omzetting naar de nieuwe bestemming 

het besluit genomen op de oude planologische situatie? Zo nee, kunt u aangeven dat u 

wel conform de nieuwe planologische situatie het voorgenomen besluit aan de raad 

heeft voorgelegd? 

 

Antwoord  

 

 


