
Belangenvereniging     TU Noord 
 

Vandaag, 11 augustus vond een gesprek plaats met wethouder Harpe en twee medewerkers 

van de gemeente naar aanleiding van het Wob-verzoek over touringcarparkeren en de 

planvorming aan het Zuidplantsoen. Het verzoek was gedaan door de gemeente om nader 

toelichting te krijgen op onze vragen. Er werd opgemerkt dat het veel werk voor de gemeente 

betekent en dat speciaal voor het verzoek extra inhuur is aangesteld. Daarnaast zei Harpe het 

Wob-verzoek onnodig te vinden. Wij kunnen immers alle informatie krijgen die wij willen. 

Vervolgens gaven wij aan dat we met name de vraag hoe het proces gelopen is van park naar 

parkeren (in de jaren ’90) en welke informatie precies ten grondslag heeft gelegen aan het 

beleid voor touringcarparkeren van belang vinden, ook omdat nu een reeks juridische 

procedures loopt tegen de besluiten die het touringcarparkeren aan het Zuidplantsoen mogelijk 

maken. Deze bezwaarprocedures lopen naar verwachting nog dit en volgend jaar en de 

informatie afkomstig uit het Wob-verzoek kan daarbij bruikbaar zijn. Met name op het punt van 

de herhaalde bestuurlijke en ambtelijke toezeggingen om de parkrand te herstellen naar de 

oude situatie, een grasveld, verwachten we nog wel meer dan tot nu toe gevonden is. 

De wethouder gaf aan dat de gemeente altijd bereid is om alle gevraagde informatie te leveren, 

maar op de vraag of nu al zekerheid gegeven kan worden dat het parkeren in het Zuidplantsoen 

na twee jaar beëindigd wordt (zoals de tijdelijke vergunning aangeeft) was de reactie dat het nu 

lopende onderzoek ook als uitkomst kan hebben dat het parkeren daar definitief geregeld 

wordt. Dat moet dan via het (nieuwe) bestemmingsplan en daar moet een raadsmeerderheid 

mee instemmen. Harpe betwijfelde, gezien de opstelling nu in de raad hierover, of dat haalbaar 

zou zijn. Rond december dit jaar moet het onderzoek gereed zijn en duidelijkheid verschaffen. 

Afgesproken is dat de Wob-informatie digitaal aan ons verstrekt zal worden, waarschijnlijk voor 

het overgrote deel al eind van deze maand. Mogelijk moeten we voor een deel van de niet 

gedigitaliseerde documenten naar Almere, waar deze bewaard worden. 

Nadat duidelijkheid werd verkregen over de reikwijdte van ons Wob-verzoek is nog gesproken 

over een aantal algemene ontwikkelingen waarbij we bekende (en minder bekende) 

standpunten en wensen hebben benoemd, met name over de nog altijd bestaande noodzaak 

om de verkeersdruk en -overlast in TU Noord te verminderen. 


