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Betreft: Vragen art.37 R.v.O. Parkeerplaats Albert Hein Brugstraat te Sittard 

Geachte Heer Cox, 

Naar aanleiding van berichten in Dagblad Limburger van zaterdag 1 Nov. j l . omtrent betaald parkeren bij 

Albert Hein aan de Brugstraat, hebben wij onderstaande vragen volgens art. 37 van het R.v.O. 

De huidige stand van zaken: 

Voor het oude gedeelte van de parkeerplaats aan de Brugstraat heeft de gemeente een aanwijzingsbesluit 
afgegeven voor betaald parkeren. 
Op dit gedeelte is het innen van parkeergeld dan ook gerechtvaardigd, en kan er gehandhaafd worden. 

Voor het perceel aan Stadswegske no 11 met kadastraal nummer 6782 mag dit niet, omdat daarvoor nooit 

een aanwijzingsbesluit is afgegeven. 

Uit de uitspraak van de Raad van State d.d. 2 April 2014 blijkt dat voor het afgeven van een 

aanwijzingsbesluit eerst wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Zolang dat niet het geval is, is 

het innen van parkeergeld dan ook onrechtmatig, en is de Gemeente Sittard-Geleen in overtreding. 

De Raad van State draagt de Gemeenteraad van Sittard-Geleen op om binnen 26 weken na 1 April 2014 een 
nieuw besluit te nemen aangaande de bestemmingsplanwijziging. Deze termijn is inmiddels ruim 
overschreden! 

Vraag 1: Voor welke datum is de wijziging van het bestemmingsplan voorzien? 

Vraag 2: Wordt er per omgaande een afscheiding gemaakt tussen de percelen waar wel en niet 

betaald parkeren is toegestaan? 

Vraag 3: Worden de parkeerboetes die ten onrechte geïnd zijn aan betrokkenen terugbetaald? 

Vraag 4: Is het College bereid, om onverwijld maatregelen te nemen om aan het onrechtmatig innen 

van parkeergeld een einde te maken? 

Namens de fractie OPA 
Ing. P. Veugen, 
fractievoorzitter. 


