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Vonnis kort geding Q-Park

datum
bijlage(n)

13 augustus 2019
1

1. Inleiding
Met onze brief van 22 mei 2019 (IB 19 053) hebben wij u geïnformeerd over de afloop van de
onderhandelingen die wij hebben gevoerd met Q-Park en over ons besluit om met ingang van
1 juni 2019 voor de duur van maximaal 5 jaar de parkeerterreinen in de middenberm van de Prinses
Beatrixlaan aan te wijzen voor straatparkeren.
In deze brief kondigden wij aan dat wij onze advocaat de opdracht hadden gegeven om Q-Park in een
kortgedingprocedure te betrekken indien zij geen gehoor zou geven aan de sommatie om uiterlijk op 20
mei 2019 te bevestigen dat zij de gehuurde terreinen P2, P3, P7 en P8 uiterlijk op 1 juni 2019 zou
ontruimen en ontruimd zou houden.
2. Kern informatie
Omdat Q-Park geen gehoor heeft gegeven aan de sommatie om de terreinen te ontruimen en ontruimd
te houden hebben wij Q-Park gedagvaard in kort geding. Hierbij hebben wij de kortgedingrechter
verzocht – samengevat- Q-Park te veroordelen tot volledige ontruiming en oplevering van de
parkeerterreinen P2, P3, P7 en P8. Door Q-Park is hiertegen een Conclusie van Antwoord en een
voorwaardelijke eis in reconventie ingediend, inhoudende het verzoek aan de kortgedingrechter om de
gemeente te verbieden om de gehuurde terreinen zelf te gaan exploiteren of aan een derde in gebruik te
geven alsmede de gemeente te gebieden om te goeder trouw door te onderhandelen met Q-Park over
een nieuwe vervangende huurovereenkomst.
De behandeling van het kort geding heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 juli 2019. De kantonrechter heeft
op vrijdag 2 augustus 2019 uitspraak gedaan. De kantonrechter heeft de vordering van de gemeente
afgewezen.
Een afschrift van het vonnis doen wij u hierbij ter informatie toekomen.
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3.

Gevolgen en/of vervolgtraject

Wij gaan ons beraden over de stappen die wij hierna gaan nemen en zullen hierover na het reces en dus
op zijn vroegst begin september een besluit nemen. Uiteraard zullen wij u daarover te zijner tijd
informeren.
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