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Advies 
De verbreding van de inrit naar 12,5 meter is verkeerskundig en stedenbouwkundig niet akkoord. 
 
Plan 
Voor de nieuwbouw van Profile Tyrecenter aan Nieuwland Parc 87 is een (nieuw) schetsplan 
ingediend voor een brede inrit. Vergund is een inrit van 8 m breed en geschetst wordt een inrit van 
12,5 meter breed. 
 
Toetsing 
In 2016 is een schetsplan ingediend voor het oprichten van een bedrijfsgebouw voor Profile 
Tyrecenter DBS. Dit schetsplan was niet akkoord vanwege een te brede inrit, ontbreken groenstrook 
en onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. December 2016 is een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend, waarin nog steeds een te brede inrit is getekend en te weinig 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Februari 2016 is een aangepaste situatie aangeleverd, waarin 
de inrit versmald is naar 8 meter en 19 parkeerplaatsen zijn ingetekend. 
 
In het eerste schetsplan waren draaicirkels getekend, die lieten zien dat een inrit van 8 meter 
voldoet. Er is dus geen reden om af te wijken van het bestemmingsplan. Ook is na twee eerdere 
afwijzingen van een brede inrit, het plan aangepast naar een inrit van 8 meter breed.  
De parkeereisen maakten de ontwikkeling van Profile Tyrecenter in de gewenste maatvoering op 
deze locatie vrijwel onmogelijk. Aangezien ruimtelijk onderbouwd kon worden dat voor Profile 
Tyrecenter minder parkeerplaatsen noodzakelijk zijn, is van die parkeereisen afgeweken. 
 
Van begin af aan is aangegeven dat de inrit maximaal 8 meter breed kan worden. De draaicirkels in 
het schetsplan van 22-12-2016 laten ook zien dat dat voldoende is. Het plan is hierop later ook 
aangepast. Er is geen reden om daar nu van af te wijken. 
 
Het gebouw van Profile Tyrecenter is klein in verhouding tot bebouwing op Polder Nieuwland. Het 
gebouw sluit met de voorgevelbreedte aan op de bebouwing in de zichtzone langs de dijk. (De diepte 
is, vanwege het opgesplitste perceel) veel kleiner.) Het gros van de bebouwing in die zichtzone heeft 
de inritten gebundeld voor twee naast elkaar gelegen percelen. De breedtes van die inritten zijn 6 tot 
7 meter. Hierdoor is langs Nieuwland Parc nog een groenstrook herkenbaar tussen de verschillende 
inritten. Met meer en bredere inritten wordt de openbare ruimte geheel versnipperd. 
 
Profile Tyrcenter heeft aan twee kanten een toegang naar het perceel, zowel aan Nieuwland Parc als 
aan de zijkant via een gedeelde inrit vanaf Nieuwlad Parc. De inrit direct aan Nieuwland Parc is dus al 
een extra inrit voor het perceel, terwijl eigenlijk maximaal 1 inrit wordt toegestaan. In het 
straatbeeld is dus ook een extra opening in de groenstrook gecreëerd, wat dus extra versnippering 
betekent. Verbreding van deze inrit verergert die versnippering nog eens. Dat is niet gewenst. 
 
 


