
 

Pag. 1 van 1 

menkveld advies   

KVK 60531460 tel. +31 626722665  

BTW NL001287591B53 Top Naefflaan 56 info@menkveldadvies.nl 

IBAN NL58TRIO0212266713 9721 VD Groningen www.menkveldadvies.nl 

 

 
 

 
 
 

 
 

Geachte Staten, 

 

Hierbij stuur ik u de brief die ik per heden aan het college van Gedeputeerde Staten heb 

gezonden. GS adviseert u om de parkeerplaatsen aan de Brunlaan in Peize te onttrekken aan 

het openbaar verkeer. 

 

In deze brief maak ik bezwaar tegen het besluit van GS om u dit advies te geven. 

 

Ik maak u er op attent dat de betreffende parkeerplaatsen opgenomen zijn in het 

bestemmingsplan fietstunnel Peizerwold. Het advies van GS lijkt me daarmee onrechtmatig, en 

is in elk geval belastend voor de eigenaren / bewoners van het Tolhuis, het rijksmonument aan 

Groningerweg 31 te Peize. 

 

Ik verzoek u dan ook dringend om het advies van GS niet te volgen, en het bestemmingsplan 

uit te laten voeren zoals het is vastgesteld. 

 

Desgevraagd ben ik vanzelfsprekend bereid om mijn verzoek nader aan u toe te lichten. 

 

 

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

menkveld advies 

 

 

 

 

Ing. R.A. Menkveld  

 

Betreft: GS advies onttrekken parkeerplaatsen Brunlaan Peize  

Datum: 20 oktober 2019  

Kenmerk: RM-19-080  

Uw kenmerk: -  

Bijlage(n): 
RM-19-079 (brief aan GS over bezwaar op besluit over 

onttrekken parkeerplaatsen 
 

Provinciale Staten van de Provincie Drenthe 

Per email 

Statengriffie@drentsparlement.nl 
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Geachte college, 

 

In de kwestie van de aanleg van de fietstunnel Peizerwold vertegenwoordig ik mijn zwager en 

schoonzus, die gezamenlijk eigenaar zijn van het rijksmonument Groningerweg 31 te Peize. In 

dat kader hebben we al heel wat gecommuniceerd met zowel de provincie Drenthe als de 

gemeente Noordenveld. Over veiligheid, over bereikbaarheid, over grondwateronttrekking en 

retourbemaling e.d. 

 

Op uw website lees ik tot mijn grote verbazing dat u op 15 oktober 2019 het volgende besluit 

heeft genomen: 

Onttrekken parkeerplaats Brunlaan Peize 

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de parkeerplaats ter hoogte 
van de Brunlaan te Peize te onttrekken aan het openbaar verkeer. Voor de veiligheid is 
het noodzakelijk om bij de nieuwe fietstunnel onder de N372 die hier wordt gerealiseerd 
een geleiderail te plaatsen. De parkeerplaats is daarmee fysiek niet meer bereikbaar. 

Ik maak u er op attent dat er voor de fietstunnel Brunlaan door de gemeente Noordenveld op 

18-10-2017 een bestemmingsplan is vastgesteld, te weten het bestemmingsplan fietstunnel 

Peizerwold. 

In de toelichting op dit bestemmingsplan staat vermeld en verbeeld dat er parkeerplaatsen aan 

de Brunlaan worden gerealiseerd. 

 

Bijgevoegd treft u de beschrijving en verbeelding van de parkeerplaatsen aan. 

 

Een vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld wilde in juli jl een afspraak met me 

maken over de parkeerplaatsen. Ik heb hem de vraag gesteld waar de afspraak dan feitelijk 

over gaat. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Wel meldde de heer Rubert Enter van 

Noordenveld dat de provincie Drenthe over de parkeerplaatsen kontakt met me op zou nemen.` 

 

Betreft: 
Bezwaar tegen GS besluit onttrekken parkeerplaatsen 

Brunlaan Peize 
 

Datum: 20 oktober 2019  

Kenmerk: RM-19-079  

Uw kenmerk: -  

Bijlage(n): -  

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 

T.a.v. Bestuur en Concernzaken 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 
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Dat is tot op heden echter niet gebeurt. 

 

Ik maak bezwaar tegen uw voorstel en zal provinciale staten er over informeren dat er een 

bestemmingsplan is, op basis waarvan de bewoners van Groningerweg 31 Peize er op mogen 

rekenen dat er parkeerplaatsen aan de Brunlaan worden gerealiseerd. Mijn zwager en 

schoonzus zijn in 2005 eigenaar van Groningerweg 31 te Peize geworden, en hebben (net als de 

vorige eigenaren) altijd kunnen parkeren op de strook grond naast de Brunlaan, in de berm / 

trambaan parallel aan de Groningerweg. 

 

Een bestemmingsplan biedt rechtszekerheid voor de burger. En de parkeerplaatsen staan 

beschreven en zijn verbeeld in een vigerend bestemmingsplan; ze moeten er gewoon komen. 

 

 

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

menkveld advies 

 

 

 

 

Ing. R.A. Menkveld  
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In de toelichting op het bestemmingsplan "Fietstunnel Peizerwold", NL.IMRO.1699.2016BP058-
vg01, staat in 2.2. letterlijk vermeld: 

• de openbare parkeerplaats op de voormalige trambaan kan niet worden gehandhaafd. 
Tussen de Brunlaan en de tunnelbak worden enkele 

openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze worden uitgevoerd in grasbetonstenen 
waardoor de groene aanblik blijft behouden. 

 

Daaronder staan een paar afbeeldingen: 

Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de situering en uiterlijk van de fietstunnel. 

 

Bron: bestemmingsplan fietstunnel Peizerwold 

Situering tunnel met links Zanddijk en rechts Brunlaan 

In de ovaal de ingetekende parkeerplaatsen (2 auto’s op ingetekend). 
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Bron: bestemmingsplan fietstunnel Peizerwold 

Overzicht vanaf Brunlaan richting Zanddijk 

In de ovaal de ingetekende parkeerplaatsen (2 auto’s op ingetekend). 
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