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Onderwerp Beslissing op bezwaar en nemen van andere besluiten n.a.v. 
handhavingsverzoek J. Stoop/Klop Beheer en rechtbankuitspraak van 15 
juli 2019 t.a.v. parkeren in gebied Linge II Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Zienswijzen van Autoschadeservice Gorinchem B.V. (ASN) en 
R.F.M. Dullaart te Waardenburg van 2 september 2019 tegen het 
voorgenomen besluit van het college van 28 augustus 2019 
ongegrond verklaren, in te stemmen met het verkeerskundig 
onderzoek van Megaborn, en het voorgenomen besluit omzetten 
in een definitief besluit, zoals hierna genoemd onder 2 .  

2. Voor het gehele gebied van Linge II Zuid een parkeerverbod in te 
stellen tegen het vrije parkeren van niet bestemmingsverkeer. 
Voor de toegangswegen van en naar het perceel Spijksedijk 8/8a 
al het parkeren (ook t.b.v. ASN en kantoren) te verbieden. Voor 
het doodlopende deel van de Spijksedijk parkeren aan de 
dijkzijde (zuidelijke gedeelte) t.b.v. van uitsluitend ASN/kantoren 
toe te staan en aan de andere zijde (de zijde van de vervallen 
loodsen) al het parkeren (ook t.b.v. ASN en kantoren) te 
verbieden. 

3. Ter uitvoering van 2. de besluiten nemen, zoals genoemd onder 
4. tot en met 15. 

4. Het bezwaarschrift van Stoop/Klop alsnog gegrond verklaren, en 
de eerdere weigering om te handhaven in te trekken, voor zover 
dat bezwaar zich richt tegen het niet handhaven van gestalde en 
geparkeerde auto van ASN op de toegangswegen, dat zijn 
de weggedeelten aangeduid als het gele deelgebied 1 en het 
rode deelgebied 3 van het gebied Linge II Zuid 

5. Beslissend op bezwaar aan ASN een dwangsombesluit op te 
leggen voor het stallen en parkeren van auto’s op de 
toegangswegen, dat zijn de weggedeelten aangeduid als het gele 
deelgebied 1 en het rode deelgebied 3 van het gebied Linge II 
Zuid 

6. Het bezwaarschrift van Stoop/Klop voor het overige ongegrond te 
verklaren en niet handhavend op te treden tegen geparkeerde of 
gestalde ASN-auto’s binnen de andere deelgebieden, dat zijn de 
weggedeelten aangeduid als het groene deelgebied 2, paarse 
deelgebied 4 en blauwe deelgebied 5 van het gebied Linge II Zuid 

7. Aan Stoop/Klop een proceskostenvergoeding, zoals bedoeld in de 
Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht, toe te kennen; 

8. Het genomen verkeersbesluit van 26 april 2019 te handhaven en 
feitelijk uit te voeren door plaatsing van de 
parkeersverbodsborden en door deze verboden feitelijk te 



handhaven; 
9. Het geldende parkeerverbod (zie punt 6) binnen het gebied Linge 

II Zuid uit te breiden, zie hieronder 10. en 11. en eveneens direct 
de borden te plaatsen en te handhaven    

10. Een verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod voor 
de oostzijde van de weg, zoals bedoeld in het rode deelgebied 3, 
te nemen 

11. Een verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod aan 
beide zijden van het doodlopende deel van de Spijksedijk, zoals 
bedoeld in het groene deelgebied 2, te nemen 

12. Vaststellen dat aan ASN op grond van de Dienstenwet van 
rechtswege een ontheffing van de APV is verleend voor 25 
voertuigen op de weg 

13. Te bepalen dat de weggedeelten waarvoor de ontheffing, zoals 
genoemd in punt 10, geldt, de weggedeelten zijn, zoals hierna 
genoemd in de punten 14. en 15. 

14. Aan ASN ontheffing te verlenen van de APV en het 
parkeerverbod, zoals hiervoor bedoeld onder 9, en af te wijken 
van het bestemmingsplan voor het stallen en parkeren van 19 
auto’s voor het doodlopende deel van de Spijksedijk (zuidelijk 
gedeelte van het groene deelgebied 2) 

15. Aan ASN ontheffing te verlenen van de APV voor het stallen en 
parkeren van auto’s in het gehele gebied achter het pand van 
ASN en de kantoren (paars deelgebied 4). 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




