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Inleiding 

a. Algemeen 

Wij realiseren in 2019 de fietstunnel Peizerwold onder de N372 ter hoogte van de Brunlaan te 

Peize en hebben, in samenspraak met de gemeente Noordenveld, het voornemen de parkeer-

plaats aldaar te verwijderen. Er wordt een geleiderail geplaatst op de hoek N372-Brunlaan. Indien 

gemotoriseerd verkeer komende vanuit Peize de controle over het stuur verliest, voorkomt de ge-

leiderail dat men in de tunnelbak belandt. Om de veiligheid te maximaliseren, loopt de vangrail van 

circa 15 meter lang, door in de Brunlaan (conform Richtlijn CROW ‘Handboek veilige inrichting van 

bermen’). De parkeervoorziening kan om deze reden niet op deze locatie blijven bestaan.  

 

In 2010 heeft de provincie in de berm van de N372, ter hoogte van de Brunlaan te Peize, 

tegenover de woning aan de Groningerweg 31, een verharding met grasbetonstenen aangelegd. 

Wij hebben deze openbare parkeervoorziening destijds aangelegd ter bescherming van de grond 

tegen verzakking. Deze openbare parkeerplaats biedt plaats voor twee à drie voertuigen. Van de 

parkeervoorziening wordt voornamelijk door de bewoners en bezoekers van Groningerweg 31 

gebruik gemaakt. 

De gemeente Noordenveld is, evenals de provincie, van mening dat geen openbare parkeer- 

plaatsen in het buitengebied Peizerwold aangelegd hoeven te worden. Aangezien motorvoer- 

tuigen volgens de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 buiten de bebouwde kom in de berm mogen parkeren, mits dit niet tot verkeersonveilige of 

hinderlijke situaties leidt. Het is dan ook niet nodig om voor wat betreft de verkeerssituatie op de 

Brunlaan een nieuwe verharde parkeerplaats te realiseren.  

 

De parkeerplaats aan de Brunlaan is gelegen op grond in beheer en eigendom van de provincie. 

Volgens een uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem in 2012 

(ECLI:NL:GHARN:2012:BX4092) valt een parkeerplaats onder het begrip van openbare weg in de 

zin van de Wegenwet. Wanneer deze moet worden onttrokken aan het openbaar verkeer, dient de 

procedure conform de Wegenwet te worden gevolgd. Het is aan uw Staten het ontwerpbesluit tot 

onttrekken aan het openbaar verkeer vast te stellen. 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

De gemeente Noordenveld is betrokken bij de planontwikkeling. 

Advies  

1. De parkeerplaats in de provinciale berm van de N372, ter hoogte van de Brunlaan te Peize, te 

onttrekken aan het openbaar verkeer. 
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Doelstelling uit de begroting 

Niet van toepassing. 

Argumenten 

1.1. Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in de Wegenwet en zijn wij gerechtigd (feitelijk) de par-

keerplaats te verwijderen. 

De parkeerplaats wordt verwijderd, omdat er volgens beleid en regelgeving geen noodzaak is tot 

het hebben van en/of realiseren van openbare parkeerplaatsen in het buitengebied Peizerwold. 

Motorvoertuigen mogen volgens de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels  

en verkeerstekens 1990 buiten de bebouwde kom in de berm parkeren, mits dit niet tot verkeers-

onveilige of hinderlijke situaties leidt. 

 

1.2 De provincie heeft als taak het risico op verkeersongevallen omlaag te brengen en te houden. In 

dit kader willen wij het parkeren langs 80 km-gebiedsontsluitingswegen ontmoedigen.  

Er dient op eigen erf of op ruime afstand van de weg te worden geparkeerd. Hiermee wordt niet 

alleen voorkomen dat op de provinciale weg wordt gekeerd, maar ook dat zicht op naderend 

 verkeer vanuit uitritten/zijwegen wordt belemmerd.  

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage. 

Bijlagen  

1. N372 Tunnel Brunlaan; overzichtstekening  
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Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing 

 

 

 

Assen, 15 oktober 2019 

Kenmerk: 42/5.9/2019002228 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 

md/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit   2019-907-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 oktober 2019, kenmerk 

42/5.9/2019002228; 

 

gelet op artikel 8, lid 2, van de Wegenwet; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

de parkeerplaats in de provinciale berm van de N372, ter hoogte van de Brunlaan te Peize, te onttrek-

ken aan het openbaar verkeer. 

 

 

Assen, 18 december 2019 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , voorzitter , griffier 

 

md/coll.  
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