
WIERINGA ADVOCATEN

Rechtbank Amsterdam,
Voorzieningenrechter 
Afdeling Privaatrecht 
Referentie: 645426 KGZA18-302

INVENTARIS

Inzake

VERENIGING BEETHOVENSTRAAT/ 
PARNASSUSWEG e.a. 
allen gevestigd/wonende te Amsterdam 
eisers
advocaat: mr. D.C.E. de Haas 

tegen

GEMEENTE AMSTERDAM
gevestigd te Amsterdam 
gedaagde
advocaat: mr. F. Linssen

1. Besluit d.d. 26 januari 1983 inzake de parkeerregulering Prinses Irenebuurt e.o.;
2. Besluit d.d. 20 maart 1985, in werking getreden op 1 december 1985 tot aanwijzing van 

de Prinses Irenebuurt voor parkeren voor belanghebbenden;
3. Besluit van 29 juni 1999 tot gewijzigde vaststelling systeem belanghebbendenparkeren;
4. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3 januari 2007 met 

zaaknummer 200601727/1;
5. Arrest Hof 23 september 2009 met kenmerk BK/BK-07/00072;
6. Arrest Hoge Raad d.d. 12 december 2008 met zaaknummer F 43905;
7. Brief d.d. 22 juli 2009 inhoudende de bevestiging door de wethouder van de gemaakte 

afspraken;
8. Brief van 19 januari 2018 inhoudende het verzoek om voortzetting van de aanhangige 

bezwaarprocedures;
1. Bezwaar d.d. 2 november 2004 tegen het besluit d.d. 21 september 2004 met ken

merk DIV 04/13422, inhoudende de beëindiging van de bestaande parkeerregeling 
en de invoering van een betaald fiscaal parkeerregime in de Prinses Irenebuurt;

2. Bezwaar d.d. 18 mei 2005 tegen besluit d.d. 22 maart 2005 met kenmerk DIV 
05/3219 (bekengemaakt op 6 april 2005), inhoudende de beëindiging van de be
staande parkeerregeling en de invoering van een betaald fiscaal parkeerregime in 
de Prinses Irenebuurt;

3. Bezwaar d.d. 1 juli 2005 tegen besluit 2005 d.d. 24 mei 2005 met kenmerk DIV 
05/6965 (bekendgemaakt op 8 juni 2005), inhoudende de vaststelling van het Uit- 
werkingsbesluit Parkeerverordening 2005 stadsdeel Zuideramstel;

4. Bezwaar d.d. 7 november 2005 tegen het besluit d.d. aanpassing Uitwerkingsbesluit 
2005 d.d. 4 oktober 2005;

5. Bezwaar d.d. 7 november 2005 tegen het raadsbesluit d.d. 27 september 2005 in
houdende de instemming met de Nota van beantwoording, beleidsadviezen Prinses
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Irenebuurt, tarieven voor bewonersvergunningen en vaststelling Nota Parkeren in 
Zuideramstel;

6. Bezwaar d.d. 6 juli 2007 tegen het besluit d.d. 12 juni 2007;
7. Bezwaar d.d. 15 januari 2009 tegen het besluit d.d. 16 december 2008 inhoudende 

de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuideramstel 2009;
8. Bezwaar d.d. 2 juni 2009 tegen het besluit d.d. 1 april 2009 inhoudende de vaststel

ling van de varianten bezoekersregeling Prinses Irenebuurt;
9. Bezwaar d.d. 31 januari 2011 tegen de besluiten d.d. 16 november 2010 en 14 de

cember 2010, inhoudende de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit 2011;
10. Bezwaar d.d. 23 januari 2012 tegen het besluit d.d. 22 november 2011 inhoudende 

de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2012;
11. Bezwaar d.d. 28 februari 2012 tegen besluit d.d. 14 december 2011 inhoudende de 

vaststelling van het Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2012;
12. Bezwaar d.d. 21 juni 2013 tegen het besluit d.d. 23 april 2013, inhoudende de vast

stelling van het Uitwerkingsbesluit parkeren Stadsdeel Zuid 2013;
13. Bezwaar d.d. 28 mei 2014 tegen besluit d.d. 23 april 2013 (gewijzigd vastgesteld op 2 

juli 2013) bekendgemaakt op 22 april 2014, inhoudende de vaststelling van het Uit
werkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014;

14. Bezwaar d.d. 8 december 2015 tegen het besluit d.d. 27 oktober 2015 met kenmerk 
2015/101656 (bekendgemaakt op 29 oktober 2015), inhoudende de vaststelling van 
de wijziging van het Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014;

15. Brief 13 juli 2009 inhoudende de afspraak dat de lopende bezwaarprocedures wor
den aangehouden;

16. Brief 22 juli 2009 inhoudende de bevestiging door de wethouder van de gemaakte 
afspraken;

17. Brief 25 september 2009 inhoudende het verzoek om voortzetting van de behande
ling van de aangehouden bezwaarschriften;

18. Brief ïsjuni 2015 inhoudende informatie omtrent het experiment fiscaal belangheb- 
bendenparkeren Prinses Irenebuurt;

19. Brief 12 november 2014 waarin cliënten benadrukken dat uit de voortgezette aan
houding van de behandeling van de bezwaarschriften niet kan worden afgeleid dat 
cliënten daarbij geen belang meer hebben;

20. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3 januari 2007 
met zaaknummer 200601727/1;

9. Brief d.d. 9 maart 2018 inhoudende de gronden van bezwaar (zonder bijlagen);
10. Arrest Hof Amsterdam d.d. 13 juli 2006 met rolnummer 176/05;
11. Besluit d.d. 19 december 2017, inhoudende het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2018 

met bijbehorende Stratentabel 2018 (Gemeenteblad 2018 nr. 32061 d.d. 15 februari 
2018);

12. Besluit d.d. 20 februari 2018 tot het wijzigen van de nadere parkeerregeling 2018 van
wege uitvoering drietal moties (Gemeenteblad 2018 nr. 52160 d.d. 15 maart 2018);

13. Brief d.d. 31 januari 2018 van Afdelingsmanager Straatparkeren gemeente Amsterdam 
inhoudende de informatieverstrekking met betrekking tot parkeervergunningen 2018;

14. Sommatiebrief en aansprakelijkheidsstelling d.d. 19 februari 2018 (zonder bijlagen);
15. Verzoek om voorlopige voorziening d.d. 22 maart 2018 (zonder bijlagen);
16. Routebeschrijving AkzoNobel;
17. Foto's parkeerdruk Prinses Irenebuurt;
18. Printscreen websites omtrent handhaving fiscaal belanghebbendenparkeren.
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Stadhuis, 0.2, Voorburgwal 197'199, 1012 EX Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Tekrfoon 552-»2^3^ 552J}ik1 Aan B'urgemeester en Wethouders van Amsterdam.
G.Riet veld • *

. , _ Uw briof

Onderworp Parkeerregu1erlng Prinses Irenestraat e,o.

Uw brief
"J Datum 2 6 JAM 1883

Op 20-5-80 heeft Uw College per brief aan Gedeputeerde Staten bérlcht,
"in periode tijdens de bouw .van het Wereldhandelscentrum voor aan
grenzende woonwijken zodanige parkeermaabregelen voor te bereiden cjat 
de garantie bestaat dat de parkeeroverlast in deze buurt zoveel als 
mogelijk is, wordt beperkt. Deze maatregelen zullen met de gereedkomlng 
van het Centrum effectief getroffen zijn11.

Sinds najaar 1982 funktioneert een werkgroep parkeerregulering Prinses 
Irenestraat e.o. waarin VKV, DftO en buurt vertegenwoordigers zitting heb-

leringssyteem ter disqussLe ingébracht.
- De woonstraten in de omgeving van-de Prinses Irenestraat worden aan

gewezen voor belanghebböndenparkeren op werkdagen van 9.0Q tot 17.QO 
uur. De overige tijd' kan er als gebruikelijk worden geparkeerd , '

- Er worden geen parkeerbeugels geplaatst. In plaats daarvan zal .tegen 
parkeerders zonder geldige vergunningkaart worden opgetreden door 
controleurs van de op Lc richten aparte organisatorische eenheid par
keerbeheer. Er wordt een control'e-inzet gegarandeerd van +_'90 uur .per 
week voor. het gehele gubiedl Dat betekent dat 5 ^ tD maai" per week ‘

'éeri ronde wordt gemaakt door de buurt. Verwacht mag worden dat dit 
verreweg dis moeste potentiële overtreders zal afschrlkken, omdat het 
vrljwol uitsluitend om langparkorend woon-werk verkeer gaat. Deze 
hebben ook bij eon slecht3 eenmaal daagse controle een pakkans van 
bijna' 100%.

- Bewoners van de buurt kunnen een vergunning krijgen na het overleggen
- van een uittreksel uit het bevolkingsregister en. kentekenbewijs.

De vergunningen-moeten elke twee Jaar opnieuw aangevraagd worden, D'e 
legesko'sten ƒ 1^1,— per twee jaar zijn voor rekening van de bewoners.

T5T vergunninghouders belioeven voor het overige geen p'arkeergeld te

- De financiering van dil. (larkecrreguler Lngnsy steem komt voor rekening 
van~cfë erfp.-ichb’opbrengiil van Irt Wereldhandelscentrum. De kosten 
bedragen ƒ B5.0ÖO,- per~jaar {prijspeil 1982). Zie bijgeVqegde brief 
en'hegrotlng (bijlage 1 en 2).

- ,Vóor de bezoekers van bewoners en in de buurt gevestigde artsen zullen 
enige parkeerplaatsen wórden vrijgehouden (eventueel voorzien van par
keermeters),' die zover mogelijk -van de bedrijven aan de Prinses Irene
straat (waar de grootste druk van langparkerend woon-werkverkeer is) 
gelegen zijn.

k ben. _ ■
In deze werkgroep zijn dc volgende1"uitgangspunten voor.een parkeerregu-

betalen.
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jcvo/g brW d.d. £ 8 JAK 1383 ' no- 119 2

Tipgeld jkerwi Ja kunnen de bezoekersfaciliteiten worden uitgebreid 
met een regeling waarbij een beperkt aantal vergunningkaarten 
zonder (of met fiktief) kenteken worden uitgereikt, die ïn de 
bezoekersauto achter de. voorruit kunnen worden gelegd.
Het aantal van deze kaarten dient beperkt te zijn. Bij vermissing, 
worden geen nieuwe uitgereikt.

- Het aantal fysieke maatregelen dat verband houdt met dit systeem 
dient gering te zijn en zal worden beperkt tot het instellen van 
eeprichting verkeer en het aanleggen van koppen bij de zijstraten 
van de Prinses Irencstraat. . i

Op basis van het resultaat vrw de^ discussie over deze uitgangspunten 
zal ik in het voorjaar van 1'J83 een definitief parkeerregulerlngsplnn 
aan de buurt presenteren.
GR/tfvdP • - .

Du Wethouder voor het Verkeer en Vervoer,

M.II. van der VI is.f t *

)

1





Nr, 353

EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
VAN AMSTERDAM

De Gemeenteraad van Amsterdam,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 5 maart 
i985,

Besluit:

I in de bijlage, behorende bij de Parkeergeldverordening, vastgesteld bij 
zijn besluit van 18 april 1984, nr. 683A, en goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 10 augustus 1984, nr. 4, de volgende wijziging aan te 
brengen;
art. 1, lid 3, wordt aangevuld met een nieuw sub/, luidende als volgt: 
j het gebied, omgeven door bet Zuioer Amstelkanaal, de Willem 
Pijperstraat, de Peter van Anrooystraat, de Dirk Schaferstraat. de Fred, 
Roeskestraat, de Prinses Irenestraat. en bet Prinses Beatrixpark, met 
uitzondering van de Beethovenstraat, hoofdrijbaan en oosteiijke paral
lelweg.;

II te bepalen, dat de onder I bedoelde wijziging in werking treedt op de 
eerste dag van de maand, volgende op die waarin de Koninklijke 
goedkeuring zal zijn verleend.

Afschrift van dit besluit zal aan Burgemeester en W'ethouders worden gegeven.

i





VERGADERING STADSDEELRAAD 

29 juni 1999Datum vergadering 
Agendapunt 
DlV- nummer 
Naam document 

1 Paraaf sectorhoofd

33/^3
Raadsvcaadsvozb.kva

VOORDRACHT 
D.B. d.d, 11 mei 1999 en 22 juni 1999

Betreft: beheerd parkeren In Zuideramstel

Aan de stadsdeelraad,

BEHEERD PARKEREN IN ZUIDERAMSTEL: EEN GEFASEERD INTEGRAAL MODEL

SITUATIESCHETS: toenemende parkeerdruk

Met de verdere ontwikkeling van de Zuidas neemt de noodzaak toe om voor woonbuurten om de
Zuidas, die te maken krijgen met een steeds grotere parkeeroverlast, parkeerregulering in te voeren.
•Door de komst van de nieuwbouw van de ABN/AMRO wondt dp parkeerdruk voor met name de
woonbuurten in Buitenveldert bijzonder hoog.

Visie stadsdeel Zuideramstel: dubbeldoelstelling

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuideramstel heeft in verband met bovenstaande
ontwikkelingen een dubbeldoelstelling geformuleerd voor de aanpak van deze problematiek.

« Het stadsdeel wil de bewoners in de omliggende woonbuurten van de Zuidas zoveel mogelijk 
beschermen tegen deze parkeeroverlast door maatwerk. Deze overtast zal met name veroorzaakt 
worden door het woon-werkverkeer van de werknemers in de Zuldas.'Het tegengaan van deze 
overlast moet echter geen ad-hoc oplossing zijn, maar passen in een integrale benadering voor 
parkeerregulering voor het gehele stadsdeel. Dit Is gewenst uit oogpunt van duidelijkheid en 
gelijkheid voor bezoekers en bewoners. De voorgestefde maatregelen gelden In principe voor 
zowel Buitenveldert-Noord, de Prinses Irenebuurt en de RAI-buurten, alleen de fasering kan 
anders zijn voorde verschillende buurten.

• Het stadsdeel wil door het invoeren van betaald parkeren in de Zuidas een belangrijke bijdrage 
leveren aan het terugdringen van het niet-noodzakelijk autoverkeer en daarmee een sterke impuls 
geven aan het milieubeleid van het stadsdeel. Deze stimulans sluit ook goed aan bij het beleid 
van de Centrale Stad op dit gebied. In dit kader heeft het stadsdeel voorgesteld om een 

. aangepast tarief in te stellen voor het gebied van de Zuidas waar nog geen parkeerregulering . 
geldt. Dit zal het gebruik van vervoersaltematieven bevorderen en hiermee zal voor het gehele 
Zuidasgebled hetzelfde parkeertarief ontstaan.

Voordracht beheerd parkeren
1



VERGADERING STADSDEELRAAD

Datum vergadering 
Agendapunt 
DIV - nummer 
Naam document 
No, raadsbesluit

29 juni 1999 
a4

Raadsbe2.kva 
A o é

BESLUIT |

Betreft: beheerd parkeren in Zuideramstel

De stadsdeelraad Zuideramstel,

gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d, 11 mei J 999 en 22 juni 1999:

besluit:

1. in te stemmen met invoering van een gefaseerd integraal model van beheerd parkeren in 
Zuideramstel zoals beschreven in de voordracht bij dit besluit

2. het Dagelijks Bestuur op te dragen de noodzakelijke maatregelen ter invoering te treffen, 
inclusief uitwerkingsbesluiten, zodanig dat de eerste fase zo spoedig mogeiijk kan worden 
ingevoerd

3. het Dagelijks Bestuur op te dragen bij de verdere uitwerking van invoering van de eerste 
fase het volgende In acht te nemen:
a. betaald parkeren In het Zuidas-gebied van maandag tot en met vrijdag van 09,00 - 

19.00 uur (ten zuiden van de noordelijke rijbaan van de ringweg Zuid) en van maandag 
tot en met. zaterdag van 09.00 - 19,00 uur (ten noorden van de noordelijke rijbaan van 
de ringweg Zuid) tegen B-tarief

b. in het noordelijk deel van 8uitenveldert - zoals gearceerd aangegeven op de bij dit 
besluit behorende plattegrond - een experiment te starten met invoeren van 
belanghebbenden-parkeren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 19,00 uur

c. ais tarief voor zowel de bewonersvergunning als de bezoekersvergunning tijdens de 
experiment-fase fl, 40,95 per kwartaal (prijspeil: juni 1999) te berekenen

| d, in 2000 een tussentijdse evaluatie van het systeem van belanghebbenden parkeren en
j; een satisfactie-onderzoek in Buitenveldert uit te voeren en tevens het systeem van 

belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt te evalueren: afhankelijk van de 
uitkomsten eventueel een gelijksoortig systeem en tarief als in Buitenveldert Noord In te 
voeren

e, twee jaar na invoering van het belanghebbendenparkeren in het onder b, beschreven 
gebied het experiment te evalueren en aan de hand van de uitkomsten van de 
evaluatie eventuele aanpassingen door te voeren

f. uitvoering van het beheerd parkeren te laten geschieden door de Dienst Stadstoezlcht
4. het Dagelijks Bestuur op te dragen medio 2000 te starten met de'voorbereiding van het 

onderzoek naar en het overleg over belanghebbendenparkeren in de- RAI-buurten, zodanig 
dat er indien gewenst 2 jaar na invoering van belanghebbendenparkeren’ in Buitenveldert, 
kan worden gestart met invoering van belanghebbendenparkeren in RAI-buurten

5. in te trekken het besluit" "haalbaarheidsstudie parkeerplan Buitenveldert* 1 2 3 4 5' van de 
stadsdeelraad Buitenveldert d.d. 17-2-98 nr. 9800461,

Stadsdeelsecretaris
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Raad
vanState

200601827/1.
Datum uitspraak: 3 januari 2007

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de verenigingen "Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg" en 
"Vereniging van Eigenaren Neptunus", beide gevestigd te Amsterdam,
H. Schroeder en anderen, allen wonend te Amsterdam, 
appellanten,

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 03/1685 van de rechtbank Amsterdam 
van 25 januari 2006 in het geding tussen:

appellanten

en

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel.

*
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1. Procesverloop

Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het dagelijks bestuur van het 
stadsdeel Zuideramstel (hierna: het dagelijks bestuur) het Uitwerkingsbesluit 
parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 vastgesteld en bepaald dat dit besluit 
in werking treedt op 1 april 2002.

Bij brief van maart 2002, die op 23 maart 2002 is verspreid onder diegenen 
die wonen of werken in de Prinses Irenebuurt heeft de Afdeling 
Communicatie van het stadsdeel medegedeeld dat de verleende 
parkeervergunningen geldig blijven tot 1 april 2003.

Bij besluit van 7 mei 2002 heeft het dagelijks bestuur het besluit van 
26 februari 2002 ingetrokken, het Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald 
parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 vastgesteld en bepaald dat dit besluit 
in werking treedt op 2 april 2002.

Bij besluit van 15 april 2003 heeft het dagelijks bestuur het bezwaar van 
appellanten niet-ontvankelijk verklaard voor zover dat is gericht tegen het 
uitwerkingsbesluit van 26 februari 2002, het bezwaar gegrond verklaard 
voor zover het is gericht tegen de verkorting van de geldigheidsduur van de 
verleende parkeervergunningen en bepaald dat die vergunningen geldig zijn 
tot 31 maart 2004.

Bij besluit van 13 januari 2004 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van 
appellanten om vergoeding van de in verband met de behandeling van het 
bezwaar gemaakte kosten afgewezen.

Bij besluiten van 23 maart 2004, 21 september 2004 en 22 maart 2005 
heeft het dagelijks bestuur de beëindiging van de bestaande parkeerregeling 
in de Prinses Irenebuurt en de invoering in die buurt van een regime van 
betaald fiscaal parkeren bevestigd, de feitelijke invoering van dat regime 
opgeschort tot - laatstelijk - 1 januari 2006, en de geldigheidsduur van de 
aan de bewoners van de buurt verstrekte parkeervergunningen verlengd tot 
- laatstelijk -1 januari 2006.

Bij besluit van 24 mei 2005 heeft het dagelijks bestuur het besluit van 
7 mei 2002 en het besluit "Belanghebbenden parkeren in Zuideramstel" van 
29 juni 1999 ingetrokken, het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2005 
stadsdeel Zuideramstel" vastgesteld en tevens bepaald dat dit besluit in 
werking treedt op 2 januari 2006.

Bij uitspraak van 25 januari 2006, verzonden op dezelfde dag, heeft de 
rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) het beroep dat op 
14 aprii 2003 is ingesteld tegen het niet tijdig door het dagelijks bestuur 
nemen van een beslissing op bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Verder 
heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard voor zover dit is gericht 
tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren van appellanten tegen 
het besluit van 26 februari 2002. Het beroep is gegrond verklaard voor zover 
dit is gericht tegen het besluit van 15 april 2003 voor zover daarbij is beslist
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over de parkeervergunningen van appellanten. De rechtbank heeft het besluit 
van 16 april 2003 vernietigd voor zover daarbij is nagelaten een besluit te 
nemen op het verzoek van appellanten tot vergoeding van de proceskosten 
in bezwaar. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brief van 7 maart 2006, bij de 
Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld. De 
gronden zijn aangevuid bij brief van 2 mei 2006. Deze brieven zijn 
aangehecht.

Bij besluit van 25 april 2006 heeft het dagelijks bestuur voormeld besluit van 
24 mei 2005 aangepast.

Bij brief van 6 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van antwoord gediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van het 
college. Deze zijn aan de andere partij toegezonden,

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 november 2006, waar 
drs. J.D.M. Meurs en ir. T. Eernstman, respectievelijk secretaris en 
bestuurslid van de vereniging "Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg", 
bijgestaan door mr. S. Levelt (hierna: mr, Levelt) en mr. J.J.W. Lamme, 
advocaten te Amsterdam, en het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door 
mr. M. van Muijen, mr. M.C.A. Donker en ir. O. van het Groenewoud, 
werkzaam bij het stadsdeel, zijn verschenen.

Buiten bezwaren van partijen zijn nog nadere stukken in het geding gebracht.

Bij brief van 20 november 2006 heeft het dagelijks bestuur de 
Parkeergeldverordening en besluiten van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam {hierna: het college) van 
respectievelijk 20 maart 1985 en 20 december 1985 aan de Afdeling 
gezonden. Vervolgens is het onderzoek met door partijen verleende 
toestemming voor het achterwege laten van een nadere behandeling ter 
zitting gesloten.

2. Overwegingen

2.1. Ten aanzien van de uitwerkingsbesluiten.

2.1.1. Ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder g, van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb), zoals dat artikel luidde ten tijde en voor 
zover hier van belang, kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit 
genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen.

Ingevolge artikel XXIII, eerste lid, van de Wet belastingrechtspraak 
in twee feitelijke instanties, welke wet op 1 januari 2005 in werking is 
getreden, blijft op het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift die 
is gedagtekend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet het recht 
zoals dit gold voor dat tijdstip van toepassing.
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Ingevolge artikel 225, eerste lid, van de Gemeentewet kunnen in 
het kader van de parkeerregulering de volgende belastingen worden 
geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de 
belastingverordening dan wel krachtens de belasting verordening in de daarin 
aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning 
voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven 
plaats en wijze.

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder ae, van de Parkeerverordening 
2002 wordt in die verordening en de daarop berustende bepalingen verstaan 
onder vergunninggebied: gebied waarbinnen parkeervergunningen kunnen 
worden verleend indien en voor zover in dat gebied voor parkeren 
parkeerbelasting wordt geheven.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening 2002, 
voor zover thans van belang en gelezen in samenhang met artikel 26, 
tweede lid, van de Verordening op de stadsdelen, stelt het dagelijks bestuur 
met inachtneming van het bepaalde in deze verordening nadere regels vast 
aangaande de indeling in vergunninggebieden en de grenzen daarvan.

Ingevolge artikel 1 van de Verordening Parkeerbelastingen 2002 
worden onder de naam van parkeerbelastingen de volgende belastingen 
geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij deze 
belastingverordening (inclusief de bijlagen) te bepalen plaats en tijdstip dan 
wel krachtens deze belastingverordening in de daarin 'aangewezen gevallen 
door het college van burgemeester en wethouders te bepalen wijze;
b. een belasting ter zake een van gemeentewege verleende vergunning voor 
het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en 
wijze.

Ingevolge artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen 2002 
geschiedt de aanwijzing van de plaats waar en het tijdstip en de wijze 
waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
mag worden geparkeerd, bij besluit van het college van burgemeester en 
wethouders, gehoord de stadsdelen.

In de bijlage, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 
2002 is onder meer de Prinses Irenebuurt aangewezen als plaats waarop 
tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, mag 
worden geparkeerd.

2.1.2. De rechtbank heeft geoordeeld dat het bezwaar van appellanten 
tegen het uitwerkingsbesluit van 26 februari 2002 terecht niet-ontvankelijk 
is verklaard.

De Afdeling stelt ten aanzien van het besluit van 26 februari 2002 
voorop dat dit besluit hangende het daartegen ingediende bezwaar bij besluit 
van 7 mei 2002 is ingetrokken. De rechtbank is er in navolging van het 
dagelijks bestuur van uitgegaan dat het bezwaar uitsluitend was gericht 
tegen het besluit van 26 februari 2002.
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Het besluit van 7 mei 2002 is evenwel een besluit als bedoeld in 
artikel 6:18, eerste lid, van de Awb, waartegen het door appellanten 
gemaakte bezwaar op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Awb geacht 
wordt mede tegen te zijn gericht. Nu de intrekking van het besluit van 
26 februari 2002 slechts is geschied ter correctie van enige onjuistheden in 
dat besluit die in dit geding niet van belang zijn, gaat de Afdeling ervan uit 
dat het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring van het tegen het besluit van 
26 februari 2002 gemaakte bezwaar, geacht moet worden mede betrekking 
te hebben op het uitwerkingsbesluit van 7 mei 2002 (hierna: het 
uitwerkingsbesluit).

2.1.3. Aan haar oordeel dat het bezwaar tegen het uitwerkingsbesluit 
terecht niet-ontvankelijk is verklaard heeft de rechtbank ten grondslag gelegd 
dat voor zover het uitwerkingsbesluit is gebaseerd op de Verordening 
Parkeerbelastingen 2002 daartegen ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder g, 
van de Awb geen beroep, en derhalve evenmin bezwaar, open staat. Voor 
zover het uitwerkingsbesluit niet op de Parkeerbelastingverordening is 
gebaseerd, is volgens de rechtbank sprake van een algemeen verbindend 
voorschrift. De aanwijzing van de Prinses Irenebuurt als vergunninggebied 
voor fiscaal betaald parkeren is, aldus de rechtbank, geen algemeen 
verbindend voorschrift, maar hangt zo nauw samen met andere bepalingen
in het besluit dat die aanwijzing niet zelfstandig voor beroep vatbaar is.

2.1.4. Appellanten zijn tegen het uitwerkingsbesluit opgekomen voor 
zover dit inhoudt dat in de Prinses Irenebuurt een parkeerregime wordt 
ingevoerd waarbij een ieder na betaling van belasting zijn voertuig kan 
parkeren, in hoger beroep stellen zij zich primair op het standpunt dat de 
rechtbank heeft miskend dat het tegen het uitwerkingsbesluit gemaakte 
bezwaar ontvankelijk moest worden verklaard.

2.1.5. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraken van 
19 september 2001 (JB 2001, 277) en 22 mei 2002 (JB 2002, 171) vindt 
een verordening strekkende tot het heffen van parkeerbelasting haar 
grondslag in artikel 225 van de Gemeentewet, waarin de bevoegdheid van 
de gemeente om parkeerbelasting te heffen is neergelegd. Het 
uitwerkingsbesluit vindt zijn grondslag in artikel 3, eerste lid, van de 
Parkeerverordening 2002 en bevat de in dat artikel bedoelde nadere regels 
aangaande de indeling in vergunninggebieden voor fiscaal betaald parkeren 
als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet. Appellanten zijn tegen het 
bij besluit van 15 april 2003 gehandhaafde uitwerkingsbesluit opgekomen 
voor zover dit de invoering van een regime van fiscaal betaald parkeren in de 
Prinses Irenebuurt met zich brengt. Nu het besluit van 15 april 2003 in 
zoverre op een wettelijk voorschrift inzake belastingen berust, staat 
daartegen ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder g, van de Awb, gelezen in 
samenhang met artikel XXIII, eerste lid, van de Wet belastingrechtspraak in 
twee feitelijke instanties, geen beroep bij de administratieve rechter open. De 
rechtbank was dan ook in zoverre niet bevoegd van het beroep tegen het 
bestreden besluit kennis te nemen en had het beroep behoren door te zenden 
naar het Gerechtshof Amsterdam opdat dit een oordeel had kunnen geven 
over de bevoegdheid van de belastingrechter ter zake. De aangevallen
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uitspraak komt in zoverre in aanmerking voor vernietiging en de Afdeling zal 
het beroep alsnog doorzenden naar het Gerechtshof Amsterdam.

2.1.6. Gelet op het vorenstaande komt de Afdeling niet toe aan een 
beoordeling van het betoog van appellanten dat de rechtbank heeft miskend 
dat bij de administratieve rechter tegen het uitwerkingsbesluit beroep 
openstaat omdat dat besluit een besluit inhoudende een algemeen 
verbindend voorschrift is. De Afdeling komt evenmin toe aan een 
beoordeling van het betoog van appellanten dat de rechtbank heeft miskend 
dat het dagelijks bestuur in het verlengde van de besluitvorming door de 
gemeenteraad en het college heeft beslist tot het invoeren van een regime 
van fiscaal betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt.

2.2. Ten aanzien van de verlenging van de geldigheidsduur van de aan 
appellanten verleende parkeervergunningen.

2.2.1. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de bij besluit van 18 april 1984 
door de gemeenteraad vastgestelde Parkeergeldverordening, voor zover 
thans van belang, kunnen weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren 
in de bijlage, behorend bij de Parkeerverordening, worden aangewezen als 
parkeerplaats voor belanghebbenden.

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Parkeergeldverordening, 
voor zover thans van belang,, stelt het college van burgemeester en 
wethouders vast gedurende welke tijden parkeren op een parkeerplaats voor 
belanghebbenden slechts is toegestaan tegen betaling van parkeergeld.

Ingevolge artikel 2, derde lid, van de Parkeergeldverordening, voor 
zover thans van belang, wijst het college van burgemeester en wethouders 
binnen de gebieden die in de bijlage zijn aangewezen voor parkeren door 
belanghebbenden de weggedeelten aan waarop parkeerplaatsen kunnen 
worden gereserveerd voor belanghebbenden.

Bij besluit van 20 maart 1985, dat in werking is getreden op 
1 december 1985, heeft de gemeenteraad ingevolge artikel 2, eerste lid, van 
de Parkeergeldverordening het gebied, omgeven door het 
Zuider Amsteikanaal, de Willem Pijperstraat, de Peter van Anrooystraat, de 
Dirk Schaferstraat, de Fred. Roeskestraat, de Prinses Irenestraat en het 
Prinses Beatrixpark, met uitzondering van de Beethovenstraat, hoofdrijbaan 
en oostelijke parallelweg, aangewezen voor parkeren voor belanghebbenden.

Bij besluit van 20 december 1985 heeft het college binnen 
voornoemd gebied een aantal wegen aangewezen waarop parkeerplaatsen 
zijn gereserveerd voor belanghebbenden en de tijd waarbinnen dit besluit 
geldt vastgesteld op: van 9.00 uur tot 16.00 uur op werkdagen.

2.2.2. Met ingang van het jaar 1986 is in de Prinses irenebuurt een 
parkeerregime ingevoerd waarbij op bepaalde tijden enkel door bewoners kon 
worden geparkeerd. Naar ter zitting van de Afdeling door partijen is 
bevestigd, werden aan de bewoners van de Prinses Irenebuurt 
parkeervergunningen verstrekt met een geldingsduur van twee jaar. Voor 
verstrekking van die vergunningen zijn leges verschuldigd.
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2.2.3. Het door appellanten bij de rechtbank ingestelde beroep was mede 
gericht tegen het in bezwaar genomen besluit om de geldingsduur van de 
aan appellanten verleende parkeervergunningen voor belanghebbenden tot 
31 maart 2004 te verlengen. Appellanten hebben zich in beroep op het 
standpunt gesteld dat de geldingsduur van de parkeervergunningen ook na 
die datum moest worden verlengd.

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting van de Afdeling, 
stelt de Afdeling vast dat de geldingsduur van de aan appellanten verleende 
parkeervergunningen voor belanghebbenden tot op heden is verlengd. Ten 
tijde van de uitspraak van de rechtbank was bij besluit van 22 maart 2005 
voorzien in een verlenging van de geldingsduur tot 1 januari 2006, waardoor 
te dien tijde de periode waarover de vergunningen gelding hadden, de initiële 
duur van twee jaar reeds met enkele jaren te boven ging. Derhalve hadden 
appellanten ten tijde van de aangevallen uitspraak geen belang meer bij een 
beoordeling van de in beroep bestreden rechtmatigheid van het besluit van 
1 5 april 2003 voor zover dat besluit de verlenging van de geldingsduur van 
de aan appellanten verleende parkeervergunningen betreft. Zoals in 2.3.1. 
zal worden overwogen, kon evenmin belang bij een beoordeling van dat 
beroep worden ontleend aan het gegeven dat in dat besluit niet is beslist op 
het verzoek van appellanten om vergoeding van de in verband met de 
behandeling van het bezwaar gemaakte kosten. Derhalve had de rechtbank 
het beroep van appellanten, gericht tegen het besluit van 15 april 2003 voor 
zover daarbij is beslist over de geldingsduur van de parkeervergunningen van 
appellanten, niet*ontvankelijk moeten verklaren. De aangevallen uitspraak 
moet in zoverre worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou 
behoren te doen, zal de Afdeling het door appellanten bij de rechtbank 
ingestelde beroep in zoverre alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

2.3. Ten aanzien van de vergoeding van de kosten in verband met de 
behandeling van het bezwaar.

2.3.1. De rechtbank heeft aangenomen dat appellanten procesbelang 
hebben bij een beoordeling van het beroep tegen het besluit van 
15 april 2003 omdat het dagelijks bestuur bij dat besluit geen beslissing 
heeft genomen op het verzoek van appellanten om vergoeding van de in 
verband met de behandeling van het bezwaar gemaakte kosten. Bij de door 
haar in zoverre verrichte beoordeling is de rechtbank ervan uitgegaan dat het 
besluit van 15 april 2003 strekte tot stilzwijgende afwijzing van dat verzoek.

De Afdeling stelt vast dat de rechtbank niet heeft onderkend dat 
het verzoek om vergoeding van de in verband met de behandeling van het 
bezwaar gemaakte kosten bij afzonderlijk besluit van 13 januari 2004 is 
afgewezen. Gelet op dit besluit heeft de rechtbank ten onrechte 
aangenomen dat appellanten belang hadden bij de beoordeling van hun 
beroep tegen het besluit van 15 april 2003. Die afwijzing van het verzoek 
om vergoeding is vervat in het besluit van 13 januari 2004, welk besluit een 
besluit is als bedoeld in artikel 6:18, eerste lid, van de Awb, waartegen het 
beroep van appellanten ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb mede 
is gericht.
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2.3.2. Appellanten betogen dat de rechtbank de kosten, die appellanten in 
verband met de behandeling van het bezwaar hebben moeten maken, onjuist 
heeft .vastgesteld door geen punt als bedoeld in de bijlage bij het Besluit 
proceskosten bestuursrecht toe te kennen voor de door mr. Levelt in 
bezwaar verleende bijstand.

Gelet op de betrokkenheid van mr. Levelt bij de opstelling van het 
door een deel van de appellanten ingediende pro forma bezwaarschrift en bij 
de indiening van de gronden van het bezwaar, slaagt dit betoog.

2.3.3. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen zal de Afdeling 
het beroep van appellanten tegen het besluit van 13 januari 2004 alsnog 
gegrond verklaren en dat besluit vernietigen. De Afdeling ziet aanleiding om 
met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb zelf in de zaak te 
voorzien. De Afdeling zal bepalen dat door het dagelijks bestuur aan 
appellanten de in bezwaar redelijkerwijs gemaakte proceskosten, zijnde een 
punt voor het verschijnen ter hoorzitting en een punt voor het indienen van 
het bezwaarschrift, dienen te worden vergoed.

2.4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te 
worden vernietigd in zoverre de rechtbank zich bevoegd heeft geacht kennis 
te nemen van het beroep in zoverre dat is gericht tegen het besluit van
15 april 2003 in zoverre dat betrekking heeft op het bezwaar tegen de 
uitwerkingsbesluiten. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal 
de Afdeling de rechtbank in zoverre onbevoegd verklaren om van het beroep 
kennis te nemen en het beroepschrift doorsturen naar het Gerechtshof 
Amsterdam. De aangevallen uitspraak dient voorts te worden vernietigd voor 
zover daarbij is bepaald dat het besluit van 15 april 2003 wordt vernietigd 
voor zover daarbij is nagelaten een besluit te nemen op het verzoek van 
appellanten tot vergoeding van de proceskosten in bezwaar. Doende hetgeen 
de rechtbank had behoren te doen za! de Afdeling het beroep van 
appellanten tegen het besluit van 13 januari 2004 alsnog gegrond verklaren 
en dat besluit vernietigen. De Afdeling zal zelf op de in 2.3.3. vermelde wijze 
in de zaak voorzien en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het 
vernietigde besluit van 13 januari 2004. Voor het overige dient de 
aangevallen uitspraak te worden bevestigd,

2.5. Het dagelijks bestuur behoort op na te melden wijze in de 
proceskosten te worden veroordeeld.
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3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond:
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

25 januari 2006 in zaak no. AWB 03/1685 behoudens voor zover 
het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel is veroordeeld 
in de proceskosten in verband met de behandeling van het beroep 
tot een bedrag van € 724,50 (zegge: zevenhonderdvierentwintig 
euro en vijftig cent) en voor zover is bepaald dat het dagelijks 
bestuur (de gemeente Amsterdam) aan appellanten het griffierecht 
vergoedt;

III. verklaart de rechtbank onbevoegd om kennis ten nemen van het 
beroep in zoverre dit is gericht tegen het besluit van 15 april 2003 
in zoverre dat betrekking heeft op het bezwaar tegen de 
uitwerkingsbesluiten;

IV. verklaart het bij de rechtbank ingesteide beroep niet-ontvankelijk 
voor zover dit is gericht tegen het besluit van 15 april 2003 in 
zoverre daarbij is beslist over de geldingsduur van de 
parkeervergunningen;

V. verklaart het bij de rechtbank tegen het besluit van 13 januari 2004 
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel, kenmerk 
04/564, ingestelde beroep gegrond;

VI- vernietigt het besluit van 13 januari 2004;
VII. bepaalt dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel 

aan appellanten in verband met de voor de behandeling van het 
bezwaar gemaakte proceskosten een bedrag van € 644,00 (zegge: 
zeshonderdvierenveertig euro) betaalt;

VIII. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde 
besluit van 13 januari 2004;

IX. veroordeelt het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel tot 
vergoeding van de bij appellanten in verband met de behandeling 
van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
€ 663,07 (zegge: zeshonderddrieënzestig euro en zeven cent}, 
waarvan een gedeelte groot € 644,00 is toe te rekenen aan door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de 
gemeente Amsterdam aan appellanten onder vermelding van het 
zaaknummer te worden betaald;

X. gelast dat de gemeente Amsterdam aan appellanten het door hen 
betaalde griffierecht ten bedrage van € 414,00 (zegge: 
vierhonderdveertien euro) voor de behandeling van het hoger 
beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, Voorzitter, en mr. P.A. Offers en
mr. C.W. Mouton, Leden, in tegenwoordigheid van
mr. G.J. Michiels van Kessenich, ambtenaar van Staat.
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w.g. Vlasblom w.g. Michiels van Kessenich
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 januari 2007

450
Verzonden: 3O vj.fMr'

Voor eensluidend afschrift, 
de Secretaris van de Raad van State, 
voor deze,

directeur Bestuursrechtspraak
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Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel te Amsterdam heeft op 26 februari 2002 een 
uitwerkingsbesluit genomen op grond van artikel 3 van de Parkeerverordening 2002 van de gemeente 
Amsterdam. Een aantal natuurlijke en rechtspersonen heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt.
Het dagelijks bestuur heeft op 15 april 2003 het bezwaar tegen het uitwerkingsbesluit niet-ontvankelijk 
verklaard en tegen die uitspraak hebben bezwaarden beroep ingesteld.
De rechtbank was, voor zover nu van belang, van oordeel dat het beroep tegen de uitspraak niet- 
ontvankelijk was, dan wel niet zelfstandig voor beroep vatbaar nu het uitwerkingsbesluit had te gelden 
als algemeen verbindend voorschrift (art. 8:2 Awb).

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 januari 2007 de rechtbank onbevoegd 
verklaard om kennis te nemen van het beroep inzake het (de) uitwerkingsbeslnit(en) en het beroep 
doorgezonden naar de belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam (overweging 2.1.5 en 2.4, 
daartoe verwijzend naar het destijds geldende art. 8:4, aanhef en onderdeel g, Awb).

Naar mijn oordeel is het Hof echter niet bevoegd van het geschil kennis te nemen nu een 
uitwerkingsbesluit als hier in geschft^iet een besluit is waartegen iemand bezwaar zou kunnen maken 
op grond van de destijds geldemktara. 23 en 24 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, nog los 
van de vraag of er sprake^is^an/én algemeen verbindend voorschrift.

Nu de afdeling bestuursrechtspraak het geschil zonder voorbehoud verwezen heeft naar het Hof te 
Amsterdam, vemepmjk op grond van art. 77, eerste lid, letter d, van de Wet op de rechterlijke 
organisatie^eag^iw oordeel met betrekking tot de vraag of de belastingrechter bevoegd is van een 
geschil ja^ik^érgelijke uitwerkingsbesluiten kennis te nemen (mede met inachtneming van het 

8:2 Awb), dan wel enige andere rechter.

fcesdossier, voorzover ik hierover thans beschik, zend ik mee.

mr/J.P.A. Boersma, sector-voorzitter.

http://www.rechtspraak.nl
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bijgaand zend ik u een afschrift van de uitspraak van het gerechtshof.

Voor nadere informatie over het aanwenden van een rechtsmiddel, verwijs ik u naar het slot van de 
uitspraak.

Uw persoonsgegevens en - Indien van toepassing - die van uw cliënt wonden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in 
07010 een registratiesysteem van het gerecht.

http://www.rechtspraak.nl


Uitspraak
GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk: P07/00072 

uitspraak: 17 september 2009

uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het beroep van

Vereniging JBeethovenstraat/Parnassusweg e.a., 
gevestigd te Amsterdam, belanghebbenden, 
gemachtigde mr. JJ.W. Lamme (Wieringa Advocaten),

tegen een besluit van

het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstei,
gevestigd te Amsterdam, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 4 
januari 2007 een beroepschrift van belanghebbenden met toepassing van artikel 6:15 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) aan het Hof doorgezonden. Het betreft een 
beroep dat op 14 april 2003 is ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. Dit beroep was (mede) 
gericht tegen de uitspraak van verweerder van 15 april 2003, waarbij het bezwaar van 
belanghebbenden tegen het besluit van verweerder van 26 februari 2002, gewijzigd bij 
besluit van 7 mei 2002, tot vaststelling van het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel 
ZuiderAmstei 2002 (hierna: het Uitwerkingsbesluit) niet-ontvankelijk is verklaard. Voor het 
geschil en de behandeling van het beroep tot de doorzending verwijst het Hof naar de 
onderdelen 1.1 en 1.2 van het hierna te noemen arrest van de Hoge Raad.

1.2. Naar aanleiding van de onder 1.1 vermelde doorzending heeft het Hof zich bij brief van 
5 maart 2007 tot de Hoge Raad gewend met het verzoek uitspraak te doen in een 
jurisdictiegeschil tussen de Afdeling en het Hof. Bij arrest van 12 december 2008, nr. 43.905, 
BNB 2009/32, heeft de Hoge Raad (de belastingkamer van) het Hof aangewezen als de 
rechter die bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige beroep en verstaan dat de zaak 
alsnog door het Hof in behandeling wordt genomen. Aangezien het beroep reeds eerder in 
behandeling is genomen door de rechtbank Amsterdam, is door de griffier van het Hof geen 
griffierecht geheven.

1.3. Daartoe door de griffier in de gelegenheid gesteld heeft verweerder op het arrest 
gereageerd bij brief van 13 februari 2009 en de gemachtigde van belanghebbenden bij brief 
van 26 februari 2009. De griffier heeft kopieën van deze reacties naar de respectieve 
wederpartijen gezonden.

1.4. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 juni 2009. Van het verhandelde ter 
zitting heeft de griffier een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt
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meegezonden.

1.5. Op 7 juli 2009 is bij het Hof de machtiging voor mr, D. Kortleve, werkzaam bij 
verweerder, ingekomen.

2. Feiten

2.1. Op 16 januari 2002 heeft de raad van de gemeente Amsterdam de Parkeerverordening 
2002 vastgesteld. Deze verordening is op 1 april 2002 in werking getreden. Het Dagelijks 
Bestuur van een stadsdeel krijgt in artikel 3 van deze verordening de bevoegdheid tot het 
stellen van nadere regels aangaande onder meer de indeling van vergunninggebieden en de 
grenzen ervan.

2.2. Op 13 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Amsterdam de Verordening 
Parkeerbelastingen 2002 vastgesteld. Artikel 7 van deze verordening geeft aan het college 
van burgemeester en wethouders, na horen van de stadsdelen, de bevoegdheid om de 
plaatsen aan te wijzen waar, op welk tijdstip en op welke wijze betaald parkeren plaatsvindt.

2.3. Op 26 februari 2002 heeft verweerder het Uitwerkingsbesluit parkeren Zuideramstel 
2002 (hierna: het Uitwerkingsbesluit) vastgesteld. Het Uitwerkingsbesluit is op 1 april 2002 
in werking getreden en vormt de uitwerking van artikel 3 van de Parkeerverordening 2002.

2.4. De Hoge Raad heeft in het onder 1.2 vermelde arrest onder meer het volgende 
overwogen:

2. Beoordeling van het iurisdictieeeschil
2.1. De Afdeling heeft geoordeeld dat het Uitwerkingsbesluit, voor zover het de invoering van een 
regime van fiscaal betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt meebrengt, berust op een wettelijk 
voorschrift inzake belastingen (te weten artikel 225 Gemeentewet). Dat oordeel is juist. Daaruit 
volgt dat het Uitwerkingsbesluit in zoverre moet worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in 
artikel 8:4, aanhef en letter g, van de Algemene wet bestuursrecht (in de tot 1 januari 2005 
geldende tekst, hierna: Awb). Die bepaling strekt immers ertoe geheel in het algemeen besluiten 
op het gebied van belastingen van beroep op de algemene bestuursrechter uit te zonderen, los van 
de vraag of tegen een zodanig besluit in het voor belastingzaken geldende gesloten stelsel van 
rechtsmiddelen ingevolge enige bepaling van de belastingwet bezwaar en beroep openstaat (vgl. 
HR 1 maart 2000, nr. 35041, BNB 2000/171).
2.2. Het bepaalde in artikel 8:4, aanhef en letter g, Awb brengt derhalve mee dat met betrekking 
tot het Uitwerkingsbesluit in zoverre geen beroep openstaat bij de algemene bestuursrechter. In 
het systeem van de Awb (met name artikel 7:1, aanhef lid I) dient in het algemeen alvorens 
beroep wordt ingesteld tegen een besluit eerst tegen dat besluit bezwaar te worden gemaakt. 
Daarom geldt ook voor de uitspraak op het bezwaar van belanghebbenden dat daartegen geen 
beroep openstaat bij de algemene bestuursrechter, nu dit bezwaar, naar de Afdeling eveneens met 
juistheid heeft geoordeeld, het Uitwerkingsbesluit slechts bestreed voor zover dat de invoering 
van een regime van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt meebrengt.
2.3. Nu, zoals uit het vorenoverwogene volgt, het Uitwerkingsbesluit in zoverre moet worden 
aangemerkt als een besluit op het gebied van belastingen, is ten aanzien van het tegen die 
uitspraak op bezwaar ingestelde beroep de belastingrechter bevoegd. Daaraan doet zoals eerder 
overwogen niet af dat in het voor belastingzaken geldende gesloten stelsel van rechtsmiddelen 
tegen het Uitwerkingsbesluit niet ingevolge enige bepaling van de belastingwet bezwaar of beroep
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openstond. Het Hof zal met inachtneming van het vorenoverwogene alsnog op het beroep moeten 

beslissen.

2.5. Relevante regelgeving

2.5.1. Artikel 149 van de Gemeentewet luidt als volgt:

De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

2.5.2. Artikel 225 van de Gemeentewet luidt, voorzover hier van belang, als volgt:

1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan 
wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te 
bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van 
een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

2.5.3. Artikel 2 van de Parkeerverordening 2002 luidt als volgt:

Regulering parkeren.
1. Regulering van het gebruik van parkeerplaatsen geschiedt op basis van deze verordening door 
middel van parkeervergunningen, bijzondere vergunningen en parkeerkaarten,
2. Indien tot enige vorm van regulering van het gebruik van parkeerplaatsen wordt besloten, 
geschiedt dit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening en de krachtens deze 
verordening vastgestelde regelingen.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan slechts dan voor een bepaald gebied tot invoering van 
een parkeerschijfzone als regulering van het gebruik van parkeerplaatsen worden overgegaan, 
indien een als zodanig aan te wijzen gebied niet wordt begrensd door gebieden waar het parkeren 
wordt geregeld op basis van deze verordening.

2.5.4. Artikel 3 van de eerdervermelde Parkeerverordening luidt, voor zover van belang, als 
volgt:

Nadere regels
1. Burgemeester en Wethouders stellen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening 
nadere regels vast aangaande:
a de indeling in vergunninggebieden en de grenzen daarvan;

(...)
3. Burgemeester en Wethouders stellen, gehoord de stadsdelen, nadere regels vast met betrekking 
rot de overige in deze verordening daartoe aangewezen onderwerpen.

3. Geschil

In geschil is of verweerder de ingediende bezwaarschriften voor zover gericht tegen het 
Uitwerkingsbesluit terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.
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4. Standpunten van partijen

4.1 .Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de gedingstukken.

4.2. Belanghebbenden hebben geconcludeerd tot vaststelling van het oordeel dat het 
Uitwerkingsbesluit fiscaal van aard is, met dien verstande dat dit besluit geen betrekking 
heeft op de beëindiging van het belanghebbendenparkeren in ZuiderAmstel.
Verweerder heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de bezwaren.

5. Beoordeling van het geschil

5.1. De Verordening Parkeerbelastingen 2002, strekkend tot het heffen van parkeerbelasting, 
vindt haar grondslag in artikel 225 van de Gemeentewet. Daarin is de bevoegdheid van de 
gemeente om parkeerbelasting te heffen neergelegd. De grondslag voor het door verweerder 
genomen Uitwerkingsbesluit ligt in artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening 2002. Het 
Uitwerkingsbesluit bevat nadere regels met betrekking tot de indeling in vergunninggebieden 
en de grenzen ervan voor fiscaal betaald parkeren als bedoeld in eerdervermeld artikel 225 
van de Gemeentewet.

5.2. Belanghebbenden zijn tegen het Uitwerkingsbesluit in bezwaar gekomen voor zover dit 
Uitwerkingsbesluit inhoudt dat in de Prinses Irenebuurt een parkeerregime wordt ingevoerd 
waarbij een ieder na betaling van parkeerbelasting zijn voertuig kan parkeren. Zij stellen zich 
in beroep primair op het standpunt dat het tegen het Uitwerkingsbesluit gemaakte bezwaar 
ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard.

5.3. Ingevolge het destijds geldende artikel 23, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, voor zover hier van belang, kan alleen tegen een ingevolge enige bepaling 
van de belastingwet genomen voor bezwaar vatbare beschikking een bezwaar worden 
ingediend.

5.4. Voor zover het Uitwerkingsbesluit betrekking heeft op de invoering van een regime van 
fiscaal betaald parkeren, is daarmee beoogd nadere regels te stellen ter uitvoering van de 
Parkeerverordening 2002. Hieruit vloeit voort dat het Uitwerkingsbesluit in zoverre niet is 
gericht op het vaststellen van een besluit waartegen ingevolge enige bepaling van de 
belastingwet bezwaar of beroep open staat. Belanghebbenden zijn dan ook terecht niet- 
ontvankelijk verklaard in hun bezwaren. Verweerder heeft in zoverre een juiste beslissing 
genomen. Het door belanghebbenden bij het Hof ingestelde beroep, voor zover het is gericht 
tegen het voorliggende Uitwerkingsbesluit, moet dan ook ongegrond worden verklaard.

5.5. Ten slotte overweegt het Hof ten overvloede nog het volgende. De gemachtigde van 
verweerder heeft ter zitting verklaard nog onderzoek te doen naar het antwoord op de vraag 
of, gelet op de formulering van artikel 7 van de Verordening parkeerbelasting 2002, het 
Uitwerkingsbesluit bevoegd is genomen voor zover verweerder daarbij het bepaalde in 
artikel 2 van dit besluit heeft vastgesteld (aanwijzing parkeerapparatuurplaatsen). Gelet op 
het overwogene onder 6.4 hiervoor laat het Hof deze vraag in het kader van deze uitspraak 
onbeantwoord.

5.6. Uit het voorgaande volgt dat het Hof niet toekomt aan een inhoudelijke behandeling van 
de bezwaren van belanghebbenden.
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Slotsom
Gelet op het vorenoverwogene is de slotsom dat het beroep ongegrond is.

6. Proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten op de voet van 
artikel 8:75 van de Awb.

7. Beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De uitspraak is gedaan door mrs. O.B. Onnes, W.M.G. Visser en J.P. Kruimel, leden van de 
belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. S.K. Grando als griffier. De beslissing is op 
17 september 2009 in het openbaar uitgesproken.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der 
Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303,2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:
1.. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. een dagtekening;
c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;
d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de 
indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.
In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht wgrdenom de wederpartij te.veroordelen.in de. proceskosten..

Voor fotokopie 
De Griffier van het 

Gerechtshof te Amsterdam
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Geachte heer Levelt,

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van het door de Hoge Raad in bovenvermelde zaak gewezen 
arrest.

Nanfeniihde Griffier,

I.M.K^Geurts
Medewerker dossierbehandeling

Postbus 20303 | 2500 EH Den Haag I Telefoon 070 361 13 11 
Lange Voorhout 34 | Bezoekadres; Kazernestraat 52 | www.hogeraad.nl
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Hoge Raad der Nederlanden

Derde Kamer

Nr. 43.905

12 december 2008

Arrest

gewezen op het verzoek van het Gerechtshof te Amsterdam 
een beslissing te nemen inzake een jurisdictiegeschil 
gerezen tussen het Gerechtshof te Amsterdam (hierna: het 
Hof) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: de Afdeling) over de bevoegdheid kennis te 
nemen van na te melden beroep van Vereniging 
Beethovenstraat/ Parnassusweg e.a. te Amsterdam (hierna: 
belanghebbenden) inzake een geschil betreffende na te 
melden besluit.

1. De loop van het geding
1.1. Het geschil

Op 26 februari 2002 heeft het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel ZuiderAmstel te Amsterdam (hierna: het 
Dagelijks Bestuur) het Uitwerkingsbesluit parkeren 
stadsdeel ZuiderAmstel 2002 (hierna: het 
Uitwerkingsbesluit) vastgesteld (gewijzigd bij besluit 
van 7 mei 2002).
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Belanghebbenden zijn wegens het niet tijdig doen van 
uitspraak op het door hen tegen het Uitwerkingsbesluit 
gemaakte bezwaar in beroep gekomen bij de Rechtbank te 
Amsterdam.

Nadien heeft het Dagelijks Bestuur alsnog uitspraak 
gedaan op het bezwaar, bij welke uitspraak het bezwaar 
tegen het Uitwerkingsbesluit niet-ontvankelijk is 
verklaard.

1.2. De behandeling van het ingestelde beroep

De Rechtbank heeft het beroep van belanghebbenden 
niet-ontvankelijk verklaard voor zover het is gericht 
tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaarschriften 
van belanghebbenden en ongegrond verklaard voor zover het 
is gericht tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de 
bezwaren tegen het Uitwerkingsbesluit.

Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak van de 
Rechtbank hoger beroep ingesteld bij de Afdeling.

De Afdeling heeft het hoger beroep gegrond 
verklaard, de uitspraak van de Rechtbank vernietigd, 
behoudens de beslissingen omtrent de proceskosten in 
verband met de behandeling van het beroep en omtrent het 
griffierecht, en - voor zover thans van belang - de 
Rechtbank onbevoegd verklaard om kennis te nemen van het 
beroep in zoverre dit is gericht tegen de uitspraak op 
bezwaar met betrekking tot het Uitwerkingsbesluit.

De uitspraak van de Afdeling is aan dit arrest 
gehecht.

De Afdeling heeft het beroep doorgezonden naar het 
Gerechtshof te Amsterdam (hierna: het Hof) .

*
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1.3. Het geding voor de Hoge Raad

Het Hof heeft zich bij brief van 5 maart 2007 tot de 
Hoge Raad gewend met het verzoek uitspraak te doen in een 
jurisdictiegeschil tussen de Afdeling en het Hof. De 
brief is aan dit arrest gehecht.

Belanghebbenden en het Dagelijks Bestuur zijn in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. 
Belanghebbenden hebben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Het Dagelijks Bestuur is vervolgens door de Hoge 
Raad in de gelegenheid gesteld op de zienswijze van 
belanghebbenden te reageren en heeft van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt.

De Advocaat-Generaal R.E.C.M. Niessen heeft op 
17 juli 2008 geconcludeerd dat de Hoge Raad het Hof zal 
aanwijzen als de rechter die bevoegd is kennis te nemen 
van het door belanghebbenden ingestelde beroep.

Belanghebbenden hebben schriftelijk op de conclusie 
gereageerd.

2. Beoordeling van het jurisdictiegeschil
2.1. De Afdeling heeft geoordeeld dat het 

Uitwerkingsbesluit, voor zover het de invoering van een 
regime van fiscaal betaald parkeren in de Prinses 
Irenebuurt meebrengt, berust op een wettelijk voorschrift 
inzake belastingen (te weten artikel 225 Gemeentewet). 
Dat oordeel is juist. Daaruit volgt dat het 
Uitwerkingsbesluit in zoverre moet worden aangemerkt als 
een besluit als bedoeld in artikel 8:4, aanhef en letter 
g, van de Algemene wet bestuursrecht (in de tot 1 januari 
2005 geldende tekst, hierna: Awb). Die bepaling strekt 
immers ertoe geheel in het algemeen besluiten op het 
gebied van belastingen van beroep op de algemene
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bestuursrechter uit te zonderen, los van de vraag of 
tegen een zodanig besluit in het voor belastingzaken 
geldende gesloten stelsel van rechtsmiddelen ingevolge 
enige bepaling van de belastingwet bezwaar en beroep 
openstaat (vgl. HR 1 maart 2000, nr. 35041, BNB 
2000/171).

2.2. Het bepaalde in artikel 8:4, aanhef en letter 
g, Awb brengt derhalve mee dat met betrekking tot het 
Uitwerkingsbesluit in zoverre geen beroep openstaat bij 
de algemene bestuursrechter. In het systeem van de Awb 
(met name artikel 7:1, aanhef lid 1) dient in het 
algemeen alvorens beroep wordt ingesteld tegen een 
besluit eerst tegen dat besluit bezwaar te worden 
gemaakt. Daarom geldt ook voor de uitspraak op het 
bezwaar van belanghebbenden dat daartegen geen beroep 
openstaat bij de algemene bestuursrechter, nu dit 
bezwaar, naar de Afdeling eveneens met' juistheid heeft 
geoordeeld, het Uitwerkingsbesluit slechts bestreed voor 
zover dat de invoering van een regime van fiscaal 
parkeren in de Prinses Irenebuurt meebrengt.

2.3. Nu, zoals, uit het vorenoverwogene volgt, het 
Uitwerkingsbesluit in zoverre moet worden aangemerkt als 
een besluit op het gebied van belastingen, is ten aanzien 
van het tegen die uitspraak op bezwaar ingestelde beroep 
de belastingrechter bevoegd. Daaraan doet zoals eerder 
overwogen niet af dat in het voor belastingzaken geldende 
gesloten stelsel van rechtsmiddelen tegen het 
Uitwerkingsbesluit niet ingevolge enige bepaling van de 
belastingwet bezwaar of beroep openstond. Het Hof zal met 
inachtneming van het vorenoverwogene alsnog op het beroep 
moeten beslissen.

*
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3. Beslissing 
De Hoge Raad:
wijst (de belastingkamer van) het Gerechtshof te 

Amsterdam aan als de rechter die bevoegd is kennis te 
nemen van het onderhavige beroep, en

verstaat dat de zaak alsnog door het Hof in 
behandeling wordt genomen.

Dit arrest is gewezen door de vice-president
J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren
L. Monnë, C.J.J. van Maanen, J.W.M. Tijnagel en
M. W.C. Feteris in tegenwoordigheid van de waarnemend 
griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar 
uitgesproken op 12 december 2008.

/





Vereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg 
Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam 

www.irenebuurt.nl

Aan wethouder P. Slettenhaar 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

Amsterdam, 22 juli 2009

Geachte heer Slettenhaar,

In vervolg op onze bespreking op 27 mei 2009 willen wij hierbij benadrukken dat de bewoners 
van de Prinses Irenebuurt menen dat de garantie van de Gemeente dat de parkeeroverlast zoveel 
als mogelijk beperkt zal worden, gestand moet worden gedaan.

Indien blijkt dat een ander parkeersysteem een zelfde garantie biedt als het huidige systeem van 
belanghebbendenparkeren, dan is dit uiteraard ookbespreekbaar. Het bestaande financiële 
voordeel dat de bewoners van de Prinses Irenebuurt nu hebben zou daarbij opgeheven kunnen 
worden.

De bezwaarprocedure tegen de besluiten tot beëindiging van het systeem van 
belanghebbendenparkeren loopt nog. Namens het stadsdeel ter zitting van 26 juni jl. en tijdens 
ons gesprek van 27 mei jl. is toegezegd dat zolang de procedures lopen geen feitelijke 
invoeringsmaatregelen ten behoeve van fiscaal betaald parkeren zullen worden genomen.

Wij zullen ondertussen de experimenten van het stadsdeel in andere buurten van 
parkeersystemen metbezoekersregelingen en tariefdifferentiatie met belangstelling volgen en 
blijven graag in gesprek over alternatieve systemen.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

de heer T. Eerstman 
mevrouw J.D.M. Meurs

http://www.irenebuurt.nl


Proces-verbaal
GERECHTSHOF AMSTERDAM
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eerste meervoudige belastingkamer

proces-verbaal

van het verhandelde ter zitting gehouden op 26 juni 2009, inzake het beroep van

Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg e.a., 
gevestigd te Amsterdam, belanghebbenden, 
gemachtigde mr. J.J.W, Lamme, Wieringa Advocaten

tegen een besluit van

het dagelijkse bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel, 
gevestigd te Amsterdam, verweerder.

Zitting hadden mrs. O.B. Onnes, voorzitter, W.M.G. Visser en J.P. Kruimel, leden van de 
belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. S.K. Grando als griffier.

Ter zitting zijn verschenen namens belanghebbenden gemachtigde voomoemd, tot haar 
bijstand vergezeld van ir. T. Eemstman en drs. J.D.M. Meurs, en namens verweerder mr. D. 
Kortleve.
Gemachtigde heeft een pleitnota voorgelezen en overgelegd.

De voorzitter heeft opgemerkt dat een griffier-stagiaire bij de zitting aanwezig is.

Partijen hebben - zakelijk weergegeven - in eerste en tweede termijn, alsmede op vragen van 
het Hof het volgende verklaard.

De gemachtigde:
De andere bezwaarschriften in deze zaak zijn aangehouden nu blijkt dat het 
uitwerkingsbesluit een fiscaal besluit is. Dit houdt volgens ons niet in dat het 
belanghebbendenparkeren is ingetrokken. De procedure moet opnieuw gevoerd worden bij 
de bezwaarschriftencommissie.
Na de uitspraak van het Hof is de gemeente weer aan zet. Na de beslissing op bezwaar moet 
worden bepaald of de verschillende besluiten gezamenlijk behandeld kunnen worden.
De feitelijke situatie is dat de gemeente heeft toegezegd dat gedurende de procedures het 
belanghebbendenparkeren gehandhaafd blijft. In ieder geval tot aan de uitspraak van het Hof.

Verweerder:
De machtiging wordt nog nagezonden. Ik heb geen pleitnota. Voor mijn standpunt verwijs ik 
naar de reeds ingediende stukken.
De Parkeerverordening vormt een geheel met de Verordening Parkeerbelastingen. Het 
belanghebbendenparkeren door middel van een vergunning is een uitwerking van de
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Kenmerk P07/00072 o

Parkeerverordening. Deze uitwerking valt niet onder een fiscaal besluit.
Er lopen verscheidene andere bezwaren. Deze bezwaren zijn aangehouden in afwachting van 
de nu gevoerde procedure.
De verhouding tussen de gemeente (centrale stad) en het stadsdeel ZuiderAmstel is als volgt: 
In liet uitwerkingsbesluit staat de bevoegdheid van het college van Burgemeester en 
wethouders. Het besluit van het stadsdeel is geen voorstel aan het college om aldus te 
beslissen. Het is de bedoeling dat het college beslist na de stadsdelen gehoord te hebben. Zie 
hiervoor ook onderdeel 11 van mijn schriftelijke reactie van 13 februari 2009. De 
bevoegdheid ligt bij het college. De bevoegdheid blijkt ook niet uit de verordeningen van de 
stadsdelen. De precieze draagwijdte hiervan is mij nog niet geheel duidelijk.
Het bezwaarschrift van belanghebbenden moest naar het college van B&W (centrale stad) 
doorgezonden worden, dit is echter niet gebeurd. Ik heb nog niet uitgezocht hoe te handelen 
met de nog voorliggende bezwaarschriften. Het is nog een vraagteken of een deel van het 
uitwerkingsbesluit bevoegdelijk is genomen door het dagelijks bestuur van het stadsdeel. 
Delen van het uitwerkingsbesluit die een herhaling vormen, betreffen onderdelen waarover al 
een besluit is genomen door het college van B&W op centraal niveau. Mijn eindconclusie is 
dus dat het uitwerkingsbesluit niet onbevoegd is genomen.

De voorzitter heeft de gemachtigde van verweerder verzocht het Hof met spoed de 
machtiging toe te zenden,

Hierna heeft de voorzitter het onderzoek gesloten en medegedeeld dat het Hof schriftelijk 
uitspraak zal doen en dat de uitspraak aan partijen zal worden verzonden zodra die gereed is.

De griffier heeft dit proces-verbaal opgemaakt. Het is door de voorzitter en de griffier 
ondertekend.

griffier voorzitter
Vcjorfotalropte®conto*

De
Gerecht" -





WIERINGA ADVOCATEN

TEVENS PER FAX: 020-2564433 
(fax excl. bijlagen)

AANTEKENEN
College van burgemeester en wethouders
van Amsterdam
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

IJdok 17 j 1013 MM Amsterdam 
Postbus 10100 | looi EC Amsterdam 
t +31 (0)20 624 68 11 
f +31 (0)20 627 22 78
KvK 34372239
www.wieringa.nl

Stichting Beheer Cliëntengelden 
Wieringa Advocaten 
ABN AMR.0 40.26,83.560 
IBAN: NL37 ABNA 0402 6835 60 
BIC; ABNANL2A

D.C.E. de Haas, advocaat 
+3120 624 6811 
dehaasfalwlerinaa.nl

Onze/Our ref: Uw/Your ref:

38711

Amsterdam,
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Inzake: belanahebbendenparkeren Prinses Irenebuurt

Geacht college, geacht bestuur, 

Namens

Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg 
H.C. van den Berge
A. Bijlmer-Antons 
M. Brummelkamp
A. Deen
W. van Driel 
R. Duursma 
T. Eernstman
M. A. Enthoven
N. van Gelder 
H.J. van Gijssel 
N. van Halm 
G.D. Heij 
W.H. Hintzen
G. Hurwitz
B. S. Kahn 
J. Keij
C. de Lara-de Jong 
M. Lewis
J.D. Luycks 
G J.R. Mazeland
H. M. Mongard 
mr. G. Mosler
D. van Mourik 
M.J.W. Mutsaerts 
J. Nassenstein

(H. Bosmanstraat 53 te Amsterdam);
(Joh. Worpstraat 23 ïhoog te Amsterdam); 
(C. van Renesstraat 7 te Amsterdam);
(Pr. Irenestraat 60 te Amsterdam);
(D. Schaferstraat 63 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 70 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 18 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 46 te Amsterdam);
(C. Dopperkade 5-4 te Amsterdam);
(Anton Verheijstraat 7 te Amsterdam); 
(Panassusweg 111 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 19 te Amsterdam); 
(Beethovenstraat 127 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 14 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 19 te Amsterdam);
(Pr, Marijkestraat 23 te Amsterdam);
(C. van Renesstraat 9 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 52 te Amsterdam); 
(Willem Kesstraat 31 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 58 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 5 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 52 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 32 te Amsterdam); 
(Minervalaan 113 te Amsterdam);

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt ullgekeerd.
Any llablllly shall be llmltad lo the amount whloh Is pald out under our professional llablllly Insurance,
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P. Noordervliet
R. Spiegel
M.J.P. van Spreeuwel
S. Stoffer 
H. Swiersta
Vereniging van Eigenaren Neptunus 
G.J. Vernooj 
J.G. Wichers Hoeth 
G.H.D. Willems

(Pr. Marijkestraat 29 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat7te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 54 te Amsterdam); 
(Prinses Margrietstraat 20 te Amsterdam); 
(Parnassusweg 115 te Amsterdam);
(J. Worpstraat 47-2 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 75 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 4 te Amsterdam); en 
(H. Bosmanstraat 34 te Amsterdam)

leg ik het navolgende aan u voor.

Inzake het belangenhebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt zijn de navolgende bezwaarpro
cedures aanhangig:

Bezwaar d.d. 2 november 2004 tegen het besluit d.d. 21 september 2004 met kenmerk 
DIV 04/13422, inhoudende de beëindiging van de bestaande parkeerregeling en de invoe
ring van een betaald fiscaal parkeerregime in de Prinses Irenebuurt (bijlage 1);
Bezwaar d.d. 18 mei 2005 tegen besluit d.d. 22 maart 2005 met kenmerk DIV 05/3219 (be- 
kengemaakt op 6 april 2005), inhoudende de beëindiging van de bestaande 
parkeerregeling en de invoering van een betaald fiscaal parkeerregime in de Prinses Ire
nebuurt (bijlage 2);
Bezwaar d.d. 1 juli 2005 tegen besluit 2005 d.d. 24 mei 2005 met kenmerk DIV 05/6965 
(bekendgemaakt op 8 juni 2005), inhoudende de vaststelling van het Uitwerklngsbesluit 
Parkeerverordening 2005 stadsdeel Zuideramstel (bijlage 3);
Bezwaar d.d. 7 november 2005 tegen het besluit d.d. aanpassing Uitwerkingsbeslult 2005 
d.d. 4 oktober 2005 (bijlage 4);
Bezwaar d.d. 7 november 2005 tegen het raadsbesluit d.d. 27 september 2005 inhou
dende de instemming met de Nota van beantwoording, beleidsadviezen Prinses 
Irenebuurt, tarieven voor bewonersvergunningen en vaststelling Nota Parkeren in Zui
deramstel (bijlage 5) (wat betreft dit besluit wordt u verzocht deze brief door te zenden 
aan de Raad);
Bezwaar d.d. 6 juli 2007 tegen het besluit d.d. 12 juni 2007 (bijlage 6);
Bezwaar d.d. 15 januari 2009 tegen het besluit d.d, 16 december 2008 inhoudende de 
vaststelling van het Uitwerkingsbeslult Parkeren stadsdeel Zuideramstel 2009 (bijlage 7); 
Bezwaar d.d. 2 juni 2009 tegen het besluit d.d. 1 april 2009 inhoudende de vaststelling van 
de varianten bezoekersregeling Prinses Irenebuurt (bijlage 8);
Bezwaar d.d. 31 januari 2011 tegen de besluiten d.d. 16 november 2010 en 14 december 
2010, inhoudende de vaststelling van het Uitwerkingsbeslult 2011 (bijlage 9);
Bezwaar d.d. 23 januari 2012 tegen het besluit d.d. 22 november 2011 inhoudende de 
vaststelling van het Uitwerkingsbeslult Parkeren Stadsdeel Zuid 2012 (bijlage 10); 
Bezwaar d.d. 28 februari 2012 tegen besluit d.d. 14 december 2011 inhoudende de vast
stelling van het Uitwerkingsbeslult Parkeren Stadsdeel Zuid 2012 (bijlage 11);
Bezwaar d.d. 21 juni 2013 tegen het besluit d.d. 23 april 2013, inhoudende de vaststelling 
van het Uitwerkingsbeslult parkeren Stadsdeel Zuid 2013 (bijlage 12);
Bezwaar d.d. 28 mei 2014 tegen besluit d.d. 23 april 2013 (gewijzigd vastgesteld op 2 juli 
2013) bekendgemaakt op 22 april 2014, inhoudende de vaststelling van het Uitwerkings- 
besluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014 (bijlage 13);
Bezwaar d.d. 8 december 2015 tegen het besluit d.d. 27 oktober 2015 met kenmerk 
2015/101656 (bekendgemaakt op 29 oktober 2015), inhoudende de vaststelling van de 
wijziging van het Uitwerkingsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014 (bijlage 14);

W
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Ten aanzien van de bezwaarschriften en de daarmee bestreden besluiten zij opgemerkt dat 
krachtens artikelen 6:18 jo. 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) c.q. artikel 6:19 van de 
thans geldende Awb van rechtswege bezwaar aanhangig wordt geacht ten aanzien van eventueel 
hiervoor niet genoemde besluiten waarmee het belanghebbendenparkeren in de Prinses Ire- 
nebuurt is afgeschaft of gewijzigd.

Met het bevoegde bestuursorgaan destijds (het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuid) is afge
sproken de behandeling van de bezwaarschriften aan te houden. Aanvankelijk was de gedachte 
dat de behandeling van de bezwaarschriften zou worden aangehouden totdat de belastingkamer 
van het Gerechtshof Amsterdam in de procedure BK/BK-07/00072 uitspraak zou hebben gedaan. 
In de brief van 13 juli 2009 is bevestigd dat ter zitting van het Gerechtshof d.d. 26 juni 2009 is af
gesproken dat de lopende bezwaarschriftprocedure zullen worden aangehouden en de 
behandeling na het arrest van het Gerechtshof zou worden voortgezet (bijlage 15). Tevens is ter 
zitting de afspraak bevestigd die cliënten in het gesprek met wethouder P. Slettenhaar op 27 mei 
2009 hebben gemaakt. Deze afspraak hield in dat een systeem van fiscaal parkeren feitelijk niet 
zal worden ingevoerd voordat de lopende procedures over de besluiten tot intrekking van het sys
teem van belanghebbendenparkeren zijn afgerond. In hun brief van 22 juli 2009 is dit ook aan de 
wethouder bevestigd (bijlage 16). Het Gerechtshof heeft uitspraak gedaan op 17 september 
2009, waarna bij brief van 25 september 2009 is verzocht bij de voortzetting van de behandeling 
van de bezwaarschriften deze te voegen (bijlage 17),

Vervolgens is de behandeling van de bezwaarschriften nader aangehouden in verband met het 
onderzoek dat is gedaan naar de mogelijkheden tot handhaving van het systeem van belangheb
bendenparkeren (zie bijvoorbeeld bezwaarschrift 23 januari 2012, bijlage 10, p. 2, eerste alinea) en 
vervolgens in verband met een experiment belanghebbendenparkeren in deze buurt (bijlage a8). 
In de brief van 12 november 2014 is erop gewezen dat de voortgezette aanhouding van de behan
deling in verband met het experiment niet betekent dat cliënten niet meer verwachtten dat op de 
bezwaarschriften zou worden besloten (bijlage 19).

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de in het verleden gevoerde bestuursrechtelijke proce
dure geen betrekking had op besluiten die met de hierboven weergegeven aanhangige 
bezwaarschriften worden aangevochten. In de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3 januari 2007 (bijlage 20) was het be
sluit d.d. 15 april 2003 aan de orde. Met deze uitspraak is rechtens vast komen te staan dat 
genoemd besluit géén betrekking had op intrekking van de regeling voor belanghebbendenpar
keren. De intrekking van de regeling is voorzien in de besluiten die met bovengenoemde 
bezwaarschriften worden aangevochten.

Verzoek
Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om voortzetting van de aangehouden be
zwaarschriften, deze gevoegd te behandelen en een termijn te stellen van tenminste vier weken 
voor het aanvoeren van de gronden van de bezwaarschriften en een zitting in te plannen.

Afschrift dezes zend ik naar het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Stadsdeel Zuid.

Hoogachtend,
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Geaditcollege,geacht bestuur, 

Namens

Vereniging Beethovenstraat/Parna&susweg 
H.C.Van den Berge
A. Bgtmer-AMons
M. Orvmmelkamp
A. Deen 
W.vanDrlel 
R.Duursmp 
T. Eemstmsn 
MAEnthoven
N. van Gelder

. HJ.vanGdssel 
N. van Halm 
G.D. Helj 
W.H. Hintzen
G.Hurwttz
B. S.Kahn 
J. Kelj'
Cde Ura-deJong 
M. Lewts 
i.D.Luyda
G. J.R.Mazeland
H. M. Mangard 
mr.G. Moster 
D.vanMourik
M J.W. Mutsaerts 
J. Nassensteln

(H. Bos manstraat 53 te Amsterdam);
(lob. Worpstraat 23 ihoogte Amsterdam); 
(C van Rcnesstraat? ta Amsterdam);
(Pr. trenertraat Eu U Amsterdam); 
(D.Stliaferstra&tGiteAmsfcerdam);
(W. Ptjpentraat70 te Amsterdam); 
(PrjMargrietstraatii) te Amsterdam);
(W. Pijpers traatjy te Amsterdam);
(H. 3osmanslraatr,6 te Amsterdam);
(C Dopperkade «>-/, te Amsterdam); 
(Anton Verheljstraat7 te Amsterdam); 
(PanassusvTeg ui te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraatig ta Amsterdam); 
(Beethovenstm at 127 te Amsterdam); 
{Pr.MfirgrietstrAatH te Amsterdam); 
(Pr.Marijkertniat 19 te AmsUrdam);
(Pr. Marijkestraatzj te Amsterdam);
(C van Rentsstraatg te Amsterdam);
(H. Bosmanstraatjxte Amsterdam); 
{Willem Kesstraataite Amsterdam);
(H. Bosman5traatsö te Amsterdam);
(W. PlJperslraat7j te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraats te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat^te Amsterdam);
(H. BosmanstraatgiteAmsterdam);
(Mlnervalaan 113 te Amsterdam);
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Aan het Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

Onze/Our ref,: Uw/Yourref.:

22626/al

Herengracht 426-429 1017 BR Amsterdam

G.A. Offerhaus, J.A.L. Rehbock, JJ, de Back, 
W.Th, Snoek, C.N.A.M. Claassen*,
Ch.Y.M. Moons, E,J. Bink, S. Levelt,
A.G, Siemons, A.A.H, Bruinhof, S,D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M. Uittenhout, W.D, Kootstra, D, Timmerman, 
C.S.D. Waayers, L.F.A. Karsdorp, M.M, Hijmans, 
M.A.M. Dieperink, S.I.P. Schouten, J.P, Barth,
E, Hnikeshoven, Q. den Hollander,
O.W, van Boven, R.J.J. Tempelaars,
F. J.A, van Ooijen, M. Bolè, J.J.W. Lamme
* tevens NMI-mediator

telefoon (31) 20-624 6811 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F, van Lanschot Bankiers 63.26.75.255 tnv 
Stichting derdengelden Wieringa Advocaten

Amsterdam,

2 november 2004

WIERINGA ADVOCATEN

Inzake: Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen het
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 september 2004 inhoudende de
beëindiging van het bestaande narkeerregeling in de Prinses Irenebuurt
en de invoering van een betaald fiscaal -parkeer regime in de Prinses Ire-
nebuurt.

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige 
eisers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT G118 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 21 
september 2004, inhoudende de beëindiging van het bestaande parkeerregeling in 
de Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de 
Prinses'Irenebuurt. U treft bijgaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 1).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit.

het besluit is in strij d met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

Elke aansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Any liahility shall be limited to the amotmt which is paid out under our professional liability insurance.

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Cliënten verkeren thans niet in de gelegenheid het bezwaarschrift van een 
motivering te voorzien. Cliënten verzoeken u hen daarvoor een nadere termijn te 
stellen.

Dit bezwaarschrift is ingediend tot het behoud van rechten. Cliënten hebben aan 
de rechtbank bericht van mening te zijn dat artikel 6:18 Awb van toepassing is 'eii 
dat het beroepschrift van tegen de beslissing op bezwaar van 17 april 2003 van het 
Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel ZuiderAmstel op grond van artikel 6:19 Awb 
tevens wordt geacht méde gericht te zijn tegen het onderhavige besluit van 21 
september 2004. Bijgaand treft u afschriften aan van de brieven van 4 oktober 
2004 en 28 oktober 2004 aan de rechtbank (bijlage 2 en 3).

Cliënten verzoeken u de behandeling van dit bezwaarschrift aan te houden, totdat 
de rechtbank zich heeft uitgesproken over de toepasselijkheid van artikel 6:18 en

Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden. 

Hoogachtend,

6:19.

S. Levelt

Bijlagen: 3
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Onze/Our ref,! Uw/Yourref.i Amsterdam,

22626/al 2 november 2004

Inzake: Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen het
besluit van'het Dagelijks Bestuur d,d. 21 september 2004 inhoudende de
beëindiging van het bestaande parkeerrefceling ili de Prinses Irenebuurt
en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de Prinses Ire-
nebuuit

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige 
' eisers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gil8 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 21 
september 2ÖÖ4, inhoudende de beëindiging van het bestaande parkeerregeling in 
de Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de 
Prinses Irenebuurt. U treft bijgaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 1).

mailto:wieringa@wieringa.nl
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Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G,A, Offerhaus, J.A.L. Rehbock, J.J, de Back, 
W.TIl. Snoek, C.N.A.M. Claassen*,
Ch.Y.M. Moons, E.J, Bink, S. Levelt,
A.G, Siemons, A.A.H. Bn.iinhof, S.D. van de Kant,
C.E. van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M, Uittenhout, W.D, Kootstra, D, Timmerman, 
G.S.D, Waayers, L.F.A, Karsdorp, M.M. Hijmans, 
M.A.M, Dieperink, S.I.P, Schouten, J.P. Barth,
E, Huikeshoven, Q. den Hollander,
O.W. van Boven, R J.J. Tempelaars,
F. J.A. van Ooijen, M. Bolè, J.J.W, Lamme 
* tevens NMI-mediator

telefoon (31) 20-624 68 11 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F. van Lanschot Bankiers 63.25.76,255 tnv 
Stichting derdengelden Wieringa Advocaten

WIERINGA ADVOCATEN

Onze/Our ref,: Uw/Yourref,:

22626/al
Amsterdam,

2 november 2004

Inzake: Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen het
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 september 2004 inhoudende de
beëindiging van het bestaande parkeerregeling in de Prinses Irenebuurt
en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de Prinses Ire-
nebuurt.

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige 
eisers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gil8 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 21 
september 2004, ihhoudende de beëindiging van het bestaande parkeerregeling in 
de Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de 
Prinses Irenebuurt. U treft bijgaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 1).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit.

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strij d met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Arry liability shail be limited to the amount which is paid out under our professional liability insurance.

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Aangetekend m.inr.
Aan het Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

WlERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 löl 7 BR Amsterdam

G,A, Offerhaüö, J.A.L, Rehbock, J.J. d9 Back, 
W.Th, Snoek, C.N.A.M. Claassen*,
Ch.Y.M- Moons, E.J. Bink, S. Lepelt,
A.C. Siamóna, A.A.H. Biuinhof, S.D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rntgara van der Loeft,
I.M. Ui.tterth.out, W.D, Kootstru, D, Timmerman, 
C.S.D, Waayöra, J...F.A, Kaïsdorp, M.M, Hijmans, 
M.A.M', Dieperink, S.I.P. Schouten, J,P. Bar tb,
E. Huikeahoven, Q. den Hollander,
O.W. van Boven, R.J.J, Tempolaars,
F. J.A, van Ooijen, M. Bolè, J.J.W. Lamme
* tovijns NMI-medlatoi

telefoon (31) 20-024 9611. 
fax (31) 20-627 22 78 
email wleringa@wieringa.nl 
www.wl0ringa.nl
bank; F, vanLamjohot Bankiers 63,25.75.255 tnv 
Stichting derdcngslden Wiaringa Advocaten

Onze/Oux ref.: Uw/Youi rof.; Amsterdam,

22626/al 2 november 2004

Inzake: Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen liet
hesluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 september 2004 inhoudende de
beëindiging van het bestaande parkeerregeling in de Prinses Irenebuurt
en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de Prinses Ire-
nebuurt.

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige 
eisers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT G118 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 21 
september 2004, inhouden.de de beëindiging van het bestaande parkeerregeling in 
de Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald fiscaal parkeer regime in de 
Prinses Irenebuurt. U treft bijgaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 1).

mailto:wleringa@wieringa.nl
http://www.wl0ringa.nl


oatum vergadering
21 september 2004
D.I.V. nummer

CM/ \rë-\TL~
naam document

i

BesSwït Dagelijks Bestuur

betreft
-beëindiging bestaande parkeerregeling Prinses Irenebuurt,
-invoering betaald fiscaal parkeren Prinses Irenebuurt,
-verdere verlenging van de geldigheidsduur van parkeerkaarten van bewoners Prinses 
irenbuurt hangende de procedure en invulling nieuwe parkeerbeleid Zulderamstel

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstei,

Overwegende
-dat sinds 20 Januari 1986 in de Prinses Irenebuurt te Amsterdam een bijzondere 
parkeerregeling geldt,
-dat deze regeling tot stand is gekomen met het oog op de parkeeroverlast die ten 
gevolge van de komst van het World Trade Centre zou ontstaan,
-dat de regeling een variant inhoudt van het zogenaamde belanghebbende parkeren, 
-dat sinds de jaren tachtig de stad Amsterdam een snelle ontwikkeling heeft 

doorgemaakt en momenteel overal het betaald parkeren als reguleringssysteem is 
ingevoerd,
-dat geen aanleiding bestaat deze uitzonderingssituatie voort te zetten en dit tot 

gevolg heeft dat besloten is het thans In de Prinses Irenebuurt geldende regime te 
beëindigen-en je vervangen door het systeem van betaald parkeren, gekoppeld aan 
een vergunningstelsel voor bewoners en bedrijven, zoals dat thans elders in het 
stadsdeel (en ook in grote delen van Amsterdam) geldt,
-dat in het kader van de bezwaarschriftenprocedure het Dagelijks Bestuur heeft 
besloten de datum van invoering van het betaald parkeren uit te stellen tot 1 april 
2004 en deze termijn daarna nogmaals heeft verlengd tot 1 oktober 2004, wat erop 
neerkomt dat inmiddels een overgangstermijn geldt van meer dan 2,5 jaar,
-dat de gemeente Amsterdam daarop is gedagvaard door de Vereniging 
Beethovenstraat/Parnassusweg en anderen om op 14 mei 2003 te verschijnen‘ter 
terechtzitting van de rechtbank Amsterdam,
-dat wordt betwist dat het stadsdeel deze regeling kan beëindigen,
-dat schriftelijke standpunten inmiddels zijn uitgewisseld tussen partijen,
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'-dat op de Rechtbank inmiddels een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden 
op 1 april jl.
-dat de uitspraak van de Rechtbank In de civiele procedure wordt verwacht op 13 
oktober as,
-dat vervolgens naar verwachting binnen 6 weken na die uitspraak een 
bestuursrechtelijke procedure In de vorm van een verzoek voorlopige voorziening zal 
worden Ingediend (begin december 2004),
-dat kort daarna eveneens een uitspraak van de bestuursrechter is te verwachten ( 
eind december 2004),
-dat het onder deze omstandigheden aan te bevelen is de daadwerkelijke Invoering 
van het fiscaal betaald parkeren op te schorten en de geldigheid van de 
parkeerkaarten van de bewoners met een bepaalde termijn te verlengen,
-dat een verlenging ook in de rede ligt nu de invulling van het door de gemeente 
Amsterdam vastgestelde nieuwe parkeerbeleid (de menukaart) door het stadsdeel 
nog enige tijd zal vergen,
-dat het raadzaam is direct In de Prinses Ireriebuurt een overgang naar het meest 
recent vastgestelde beleid te bewerkstelligen,
-dat de Parkeernota Zulderamstel staat geagendeerd voor januari 2005 
-dat het Informatie en Inspraaktraject de komende maanden van start zal gaan en de 
verwachting nu bestaat dat de wijziging van het parkeerregime op 1 april as. feitelijk 
zal kunnen worden ingevoerd, en het daarom op dit moment aanbeveling verdient de 
geldigheid van de parkeervergunningen verder te verlengen tot 1 april 2005,

BESLUIT:.

1) De beëindiging van de bestaande parkeerregeling in de Prinses Irenebuurt en de 
Invoèring van betaald fiscaal parkeerregime in de Prinses Irenebuurt te bevestigen.
2) De feitelijke invoering van het betaald fiscaal parkeerregime hangende voornoemde 
lopende procedures en stadsdeelinvulling van het nieuwe centraal stedelijke 
parkeerbeleid conform de zogeheten menukaart op te schorten tot 1 april 2005.
3) De geldigheidsduur van de aan de bewoners in de Prinses Irenebuurt verstrekte 
parkeervergunningen te verlengen tot 1 april 2005.

stadsdeelsecretarls

P. AVMenting

De behandelend ambtenaar zendt een afschrift 
Jz, beheer, ontwikkeling, DST, bewoners PIB
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WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G.A. Offerhaus, J.A.L, Rehbock, J.J, de Back, 
W.Th, Snoek, C.N.A.M, Claassen*,
Ch.Y.M. Moons, E.J. Bink, S, Levelt,
A.C. Siemons, AA.H. Brutnhof, S.D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M. Uittenlront, W.D. Kootstra, D, Timmerman, 
C.S.D. Waayers, L.FA, Karsdorp,
M.M, Hijmans, M. Harari, M.A.M, Dieperink, 
S.I.P, Schouten, J.P. Barth, E. Huikeshoven,
Q. , den Hollander, O.W. van Boven,
R. J.J. Tempelaars, F.J.A. van Ooijen, M, Bolè 
* tevens NMI-mediator

telefoon (31) 20-624 6811 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F. van Lanschot Bankiers 63.25.75.255 tnv 
Stichting derdengelden Wieringa Advocaten

Onze/Ouxre'f.: Uw/Yourref.i Amsterdam,

22626/eh 03/1685 GEMWT G188 en 4 oktober 2004
03/2477 GEMWT G190

Inzake: Het beroep van S. Stoffer en de Vereniging Beethovenstraat- 
Pamassusweg e.a, te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM

Geacht College,

In bovengenoemde zaak zend ik u bijgaand het besluit van het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel ZuiderAmstel (verder het Dagelijks Bestuur) d,d. 21 september 
jl., naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs,

Met dit besluit wijzigt het Dagelijks Bestuur de beslissing op bezwaar van 15 april 
2003 waartegen het bovengenoemde beroep zich richt. Cliënten stellen zich op het 
standpunt dat dit besluit een wijziging ex artikel 6:18 van de Algemene wet be
stuursrecht (verder Awb) betreft,

Cliënten verzoeken u te bevestigen dat artikel 6:18 Awb hier inderdaad van toepas
sing is en dat het beroepschrift daarom op grond van artikel 6:19 Awb tevens ge
acht wordt mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit d.d. 21 september jL Cli
ënten verzoeken u uiterlijk 26 olctober a.s. te reageren zodat voldoende tijd resteert 
om, indien nodig, een bezwaarschrift in te dienen,

Hoogachtend,

Bijlage: 1

w Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
Any liabilitv shall be limited to the amount which is uaid out under our urofessional liabilitv insurance.

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht Algémeen 
Postbus 75850 
1070 AW. AMSTERDAM

Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G.A. Offerhaus, J.A.L, Rehbock, J.J. de Back, 
W.Th, Snoek, C.N.A.M. Claassen*,
Ch.Y.M, Moons, E.J, Bink, S. Levelt,
A.C, Siemons, A.A.H. Bruinhof, S.D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J,M. Uittenhout, W.D. Kootstra, D. Timmerman, 
C.S.D. Waayers, L.F.A, Karsdorp, M.M, Hijmans, 
M.A.M, Dieperink, S.I.P, Schouten, J.P, Barth,
E. Huikeshoven, Q. den Hollander,
O.W. van Boven, R.J.J, Tempelaars,
F. J.A, van Ooijen, M. Bolè, J.J.W, Lamme 
* tevens NMI-mediator

telefoon (31) 20-624 6811 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F. vanLanschot Bankiers 63.25.75.255 tnv 
Stichting derd'engelden Wieringa Advocaten

Onze/Our ref,: Uw/Yourref.:

22626/al 03/1685 GEMWT G118 en
03/2477GEMWT G190

Inzake: Vereniging/Zuideramstel

Amsterdam,

28 oktober 2004

Geacht College,

Bij brief van 4 oktober jl. heeft mijn kantoorgenoot, mr. E. Huilceshoven u namens 
cliënten verzocht te bevestigen dat het beroepschrift in bovengenoemde zaak op 
grond van artikel 6:19 mede gericht is tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur 
van het Stadsdeel ZuiderAmstel d.d. 21 september. Bijgaand treft u een afschrift 
van dit schrijven aan.

Aangezien de bezwaartermijn tegen het onderhavige besluit op 2 november a.s. 
afloopt, verneem ik gaarne uiterlijlc' op 29 oktober a.s. van u.

Hoogachtend, 
voor S. Levelt,

. J
L Lamme

Bijlage: 1

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Any liability shall be limited to the amount which is prud out under our professional liability Insurance,

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl






„r«A»
t I

WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

PER TELEFAX: 020) 5464 365
Totaal aantal pagina's: 5

G,A. Offerhaus, J.A.L. Rehbock, J.J. de Back, 
W.Th, Snoek, C.N.A.M, Glaassen*,
Ch.Y.M, Moons, E.J. Bink, S. Levelt,
A.C. Siemons, A.A.H, Bruinhof, S.D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M, Uittenhout, W,D. Kootstra, D. Timmerman, 
C.S.D, Waayers, L,F,A, Karsdorp, M.M, Bijmans, 
M.A.M. Dieperink, S,I.P. Schouten, J.P, Barth,
Q. den .Hollander, O.W, van Boven, .
R. J.J. Tempelaars, F.J.A, van Ooijen, M, Bolè, 
J.J.W. Lamme
* tevens NMI-mediator

telefoon. (31) 20-624 68 11 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank', F, van Lanschot Bankiers 63,25,75,255 tnv 
Stichting cliëntengelden Wieringa Advocaten

Onze/Our ref.i Uw/Your ref.: Amsterdam,
18 mei 200522626/al

Inzake: Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen het
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 22 maart 2005 inhoudende de be
ëindiging van het bestaande parkeerregeling in de Prinses Irenebuurt en 
de invoering van een betaald fiscaal parkeerreeime in de Prinses Irene-
buurt.

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg en de overige 
eisers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gl'l8 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 22 
maart 2005 gepubliceerd op 6 april 2005, inhoudende de beëindiging van het 
bestaande parkeerregeling in de'Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald 
fiscaal parkeer regime in de Prinses Irenebuurt. Ü treft bijgaand een afschrift van 
dit besluit aan (bijlage 1),

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit, 

het besluit is in strij d met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Elks aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under our professional liability insurance.

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

Cliënten verkeren thans niet in de gelegenheid het bezwaarschrift van een 
motivering te voorzien, Cliënten verzoeken u hen daarvoor een nadere termijn te 
stellen,

Dit bezwaarschrift is ingediend tot het behoud van rechten. Cliënten hebben aan 
de rechtbank bericht van mening te zijn dat artikel 6:18 Awb van toepassing is en 
dat het beroepschrift van tegen de beslissing op bezwaar yan 17 april 2003 van het 
Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel ZuiderAmstel op grond van artikel 6:19 Awb 
'tevens wordt geacht mede gericht te zijn tegen het onderhavige besluit van 22 
maart 2005. Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief vari 18 april 2005 aan 
de rechtbank (bijlage 2).,

Cliënten verzoeken u de behandeling van dit bezwaarschrift aan te houden, totdat 
de rechtbank zich heeft uitgesproken over de toepasselijkheid van artikel 6:18 en 
6:19.

Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Bijlagen: 2.



■# stad sdeel Züi d ë rArnsieï S-Wèv
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN EN INFORMATIE .
Openingstijden Burgerzaken in het t . • ■ 
stadsdeelkantoor Pres.- Kènnedyplantsoeli l-jr-' 
maandag', dinsdag, donderdag eh vrijdag van 8.30 tot 15.30 üur, 

. woensdag van 13.Ö0'tot 19.00 uur ' ' • ’ .
Zie óok: avondopenstellingen burgerzaken regio oost • ■'
Voor telefonische informatie: 5464 464 '• '

Openingstijden Inf5fmatje4ri';h|ïf|®lie%dritóoV/^ ■" ’ .1 
Pres. Kéhiiedy-plahtsó'en 4-3'én ifivRëtW;/: •y):-/"'1 .J 
stadsdeelkantoor. ZWaansyiiet'5:' '' "' ,;'V'- ' ,
maandag t/m vrijdag'van ' •
é.30 tot I7.00 udr
Voor telefonische informatie: 5464 464

Let op! Wijziging openingstijden stadsdeelkantoor 
Zwaansvliet , • '

Vanaf heden gelden voor de informatiebalie en receptie 
van het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel op Zwaansvliet 5 
in Buitenveldert de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12:30 uur

AVONDOPENSTELLINGEN BURGERZAKEN Ü&IQ OOST 
De afdelingen Burgerzaken van de stadsdelen Zuidoost, ,. 
Ze'eburg, ZuiderAmstel en Oost/Watergraafsmeer hebbèn hun 
avondopenstelling op elkaar afgestemd. U kunt'terecht in:. 
Zeeburg di, wo; 'do en vr van 8.30-15,130 uür, maandag van 

113.00-19.00 uur ,
Oost/Watergraafsmeer: ma, wo, do en vr.vap'8.30-16.00 • :■ 
Uur, dinsdag van 10.00-19.00 uur 

'■ ZuiderAmstel: ma, di, do en Vr.van 8.30-15.30 üur, woens’-. 
■dag Van 13,00.-19, 00-uur.
■"'idoost: ma, di, wo en vrvan 8.30-15.30 üur, donderdag- 

i-8.30-12.30 en,van 1&.00-19.00 üur’

BUURTGERICHT WERKEN
Voor k'lachten over losse tegels, scheve paaltjes en dergelijke 
kunt u terecht bij de wijkbeheerders. Op werkdagen houden de 
hoofden wijkbeheer spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur: 
Buitenveldert’, Van Heenvlietlaan 50, tel. 5464 -520- 
Prs. Irenebuurt/Zuidas,,Prs. Irenestraat 21, tel. 5464 526 
'Rivierenbuurt, Jekerstraat 84-86, tel. 5464 316

FIETS VERWIJDERD CJiURCHILLLAAN ' ' '
Woensdag 30 maart heeft de mUïeupolitie een fiets verwijderd 
op de Churdiilllaan hoek Haringvlietsstraat in verband met de 
plaatsing van een nieuw fjetsrek. Net gaat om een zwarte da
mesfiets, merk Tornado. De eigenaar van de fiets kan contact 
opnemen met de-milieupolitie, bereikbaar pp werkdagen van • 
13.00-14.00 uur, tel. 5464 395. ’

OPENBARE VERGADERING '
Raadsqommissie I, voorzitter dhr. Faassen / 
griffie: 5464 3j!5
Algemene zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde, 
Handhaving, Externe betrekkingen, Buurtgericht werken, 
/eiligheid, Reiniging, Kunst en Cultuur, Zuidas, Coördinatie 
Stadsdeelkantoor, Onderwijs. Dinsdag 12 april om 20.00 uur in 
ie raadzaal van het stadsdeelkantoor, ‘President 
iennedyplantsoen 1-3. Op de agenda'staat'onder meer:

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS • ' ' .
Informatie • - ’ 5464 464

.Burgerzaken .. '5464 464'. '
Vergunningen en Subsidies- (11.00-12.00 uur) 5464 464 
Dagelijks Bestuur ' 5464 201

. Miïieupolitie'(13.00-14.00 uur) 5464 395
}'’eiriiging (7.30-15.30 uur) - ,5464 399
Wijkbeheerder Buitenveldert - , 5464 52Ö • •
Wijkbeheerder Prs. Irenebuurt/ZUidas ' 5464 526

..Wijkbeheerder Rivierenbuurt; • 5464 316
Leerplichtambtenaar . 5464 694/730
Spdaal'raadsman'Bffitenveldert j ‘ 5'464.631 '•

, Sociaal-raadsman Rivierenbuurt v ' ’■ 6445 928
Projectbureau Zuidas , 5752 111.

ge op de vóLgende adressen: _ ■ ,
- Stadsdeelkantoor vestiging Buitenveldert, Zwaansvliet 5 . .
- Stadsdeelkantoor vestiging Rivierenbuurt, Pres. • ' .

Kennedyplantsóén^j-3 . •
- Wijko'pbouworgaa’n Rivièrenbuurt/Vraag.wijzer, Rijnstraat,1-15'
- pjkopbouwce'ntrum Buitenveldert, van Leijenberglaan 124 

'- Openbare Bibliotheek, Willem van Weldammelaan 5

Wilt u tijdens, een raadsc'omraissièvergadering op één van de 
agendapuntert inspreken, dan dient u dit tenminste 24 uur van 
tevoren aan te meldembij de griffie, tel. 54.64 335 of via grif- 
fie@zuideramstel\amsterda'in.nl.

BESLÜITEN DAGELIJKS BESTUUR 22 MAART 2005 
Gunning bestekken ZA09 eh ZAlO'van 2005 groot onder

houd binnentuinen Kiefskamp en'Slangenburg (DIV nr. 
05/3215) en bestek De Miraiidalaan 2005-01 (DIV nr. 
.05/3216). Het DB besluit-i/i té stammen met de gunning voor 
de uitvoering van bestekken Z'AÓg én ZA10 van 2005 groot on
derhoud binnentuinen Kiefsk'amp en Slangenburg, aan de firma. 
Dönker-Groèn en van bestek Dë Mirandalaan 2005-01 aan de 
firma Dura Vermeer. ' •'
Vaststelling definitief plan Bièsboschstraat (DIV nr.

105/3 2 lS). Het DB besluit de Nota van Beantwoording vastte 
stellen. Het definitieve plah '£,d. 17-11-2004 wordt vastgesteld 

’eri ter inzage-gelegd, Ali reactie op de mondelinge en schrifte
lijke inspraak van 26 au'gustus 2004 zal de Nota van 

, Beantwoording worden.gebruikt. Het DB geeft opdracht het .de
finitieve p(an uit te werken tot uitvoeringstekeningen en be
stek, waarmee via een openbare aanbesteding een aannemer
geselecteerd wordt. .  --------------------------------------—.
•Beëindiging bestaande.parkeerregeling Rrinses'Irénebuurt / 
(DIV nr. .05/3219). Het DB pèsluittot beëindiging van de be
staande parkeerregeling jn de Prinses Iren&buurt. Hiervoor in 
dë plaats komt èen Be.taald .fiscaal parkeerrégime in deze buurt 

' .De feitelijke jnvoering'van het-b’etaéld fiscaal parkeerregime 
Wordt opgeschórt tot 1 januari 2006 in afwachting vari lopende 
procedures eh'-stadsdeelinvullihg van het nieuwe centraal ste
delijke'parkeerbeleid conform de menukaart.;
De'g.eLdig.heidsduur v.ah de aan de bewoners in de Prinses 
Irenebuürt vérstrekte parkeejfyergunning wordt verlengd tot 1
januari -2006. ■ - ' '.... ■ ■
Beantwoording e-mail mw.- Koolmees en dhr. Van der Burg 
d.d. 27 februari 2005 (DIV nr. 05/3307). Het DBJjesluit ak
koord te gaan met .de verzending van de antwoordbrief aan mw. 
Koolmees en dhr. Van der Burg als reactie op hun e-mailvan 27 
februari 2005 waarin bezwaar wordt geuit op de komst van het 
Theater'van Van den Ende.
Brief over dokontwikkeling Zuidas aan wethouder Stadig 
(DIV nr.'05/3545). Het DB b'estuit in te stemmen met verzen
ding'van een brief ov.er de dokontwikkeling Zuidas aan wethou
der Stadig in verband.met de bespreking van dit onderwerp in 
de c-entralë commissie.op 30 maart en de gemeenteraad op 13 
april.
Stédelijke Vernieuwing (ÖIV nr. 05/3303). Het DB gaat ak
koord met de beantwoording van de inspraakreacties op de no
titie Stedelijke Vernieuwing. Het DB besluit de notitie 
Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 ZuiderAmstel d.d. 3 februari 
2005 vast te stellen en de raadsvoordracht over de keuze van 
dé gebieden in het kader van dé 2e fase van Stedelijke 
Vernieuwing voor te leggen ®ari' raadscommissie II. 
Beheersoverdracht terreingêdeelte Gemeente 
Waterleidingbedrijf (GWL) aan hét Pramenpad - 
Amstelveens'eWeg- (DIV nr. Ö-S/33Q5). Het DB stemt in met de
binnengemeentelijke .beheersoverdracht van ^

2005;
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Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM

Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G,A, Offerhaus, J.A.L, Rehbock, J.J, de Back, 
W.Th. Snoek, G.N.A.M, Glaaseen*,
Ch.Y.M, Moons, E.J. Bink, S, Levelt,
A.C. Siemons, A.A.H, Briiinhof, S.D. van de Kant, 
C.E. van de Pas-Rutgets van der Loeff,
J.M, Uittenhout, W.D, Kootstra, D, Timmerman, 
C.S.D. Waayers, L.F.A. Karsdorp, M.M, Hijmans, 
M.A.M, Dieperihk, S.I.P, Schouten, J.P, Barth,
Q, den Hollander, 0.-W, van Boven, 1
R. J.J, Tempelaars, FJ.A. van Ooijen, M, Bolë, 
J.J.W. Lamme
* tevens NNfl-mediator

telefoon (31) 20-624 68 11 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F, Van Lanschot Bankiers 63,25,75.255 tav 
Stichting cliëntengelden Wieringa Advocaten

WIERINGA ADVOCATEN

Onze/Onr ref,: Uw/Yourref.: ' - Amsterdam,
22626/al 03/1685 GEMWT G118 en 18 april 2005

03/2477GEMWT G190* f'

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

In bovengenoemde zaak zend ik u bijgaand het besluit van het Dagelijks Bestuur 
van Stadsdeel Zuideramstel d.d. 6 april 2005, inhoudende de volgende:

“Het Dagelijks Bestuur besluit tot beëindiging van de bestaande parlceerregeling in 
de Prinses Irenebuurt Hiervoor in de plaats komt een betaald fiscaal parkeerregnne 
in deze buurt. De feitelijke invoering van het betaald fiscaal parkeerregime wordt 
opgeschort tot 1 januari 2006 in afwachting van de lopende procedures en stadsdeel- 
invulling van het nieuwe centraal stedelijke parkeerbeleid conform de menukaart.
De geldigheidsduur van de aan de bewoners van de Prinses Irenebuurt verstrekte 
parkeervergunning wordt verlengt tot 1 januari 2006.”

Met dit besluit wijzigt het Dagelijks Bestuur de beslissing op bezwaar van 15 april • 
2003 en het besluit 21 september 2004; waartegen het bovengenoemde beroep zich 
richt, Cliënten stellen zich op het standpunt dat dit besluit een wijziging ex artikel 
6:-JL 8 Awb betreft.

Cliënten verzoeken u te bevestigen.dat artikel 6:18 hier inderdaad van toepassing is 
en dat het beroepschrift daarom.op grond van artikel 6:19 geacht wordt mede 
gericht te zijn tegen het nieuwe besluit d.d. 6 april 2005. Cliënten verzoeken u uiter- 
lijlc op 13 mei a.s. te reageren zodat voldoende tijd resteert om; indien nodig, een 
bezwaarschrift in te dienen.

\ A T Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
•> T'» t , n ,1*1. *1 ...A_J ___________£___'___ ________________._____

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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1

Uw Rechtbank informeerde mij over het streden om de “oude” zaken vóór aanko
mende zomer ter zitting te behandelen, Ik verzoek u bij het vaststellen van een zit- 
tingsdatum rekening te houden met de volgende verhinderdata:

Mei: 2 (ochtend), 5 t/m 17, 20 (middag), 25, 26 (middag), 27 (middag)
Juni: 1 (middag), 3 (middag), 6, 8, 9 (middag), 10 (middag), 17, 22 (ochtend), 23, 
24 (middag)
Juli: 1 (middag), 8 (middag), 14 (middag), 15 (middag), 22 t/m 29

Hoogachtend,

\
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Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 423-429 1017 BR Amsterdam

G,A, Oilerhauu, J.A.L. Rehbock, J.J. do Baak, 
W.Th. Snoek, C.N.A.M. Claassen* i 
Ch.Y.M, Mo ons, EJ, Bink, S, kavelt,
A.C, Siemons, A.A.H. BrutnJmf, S,D. -won de Kant, 
C,H, van de Pes-Rutgors ven der Lneff,
J.M, Uitten hout, W,D, Kgotstra, D. Timmerman, 
C.S.D. Waayera, L.F.A. Koiadorp, MM. Hijmans, 
M.A.M, DUpm’iak, S.I.F. Snliouten, J\P, Berüi, ,
Q, don Hollander, O.W- van Bovon, ,
R. J.J. Tempelaars, F.J.A, van Ooijen, M, Bolè,

Lamrnö
* tuvóns NMBuiedtetni*

teUfoon (81) 20-024 6811 

fax (31) 20-627 22 76 
emHll wieringa@wioringB.nl 
•www,wiertng9.nl
bank: F. van.Lanscboi Bankiers 63.25,75,255 tirv 
Stichting oUbutengolden Wieringa Advocaten

Qnze/Our ref,; Uw/Youi rei.; Amatardam,

22626/al 18 mei 2005

Inzake; Bezwaarschrift ex artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen het
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 22 tnaarl 2005 inhoudende de be
ëindiging van het bestaande parkeerreseling in de Prinses Irenebuurt en 
de invoering van een betaald, fiscaal parkeerregime in de Prinses Irene»
buurt.

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Psmassusweg en de oveyige 
etsers in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gil 8 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw‘beslissing op 
bezwaar van 15 april 2003, maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d, 22 
maart 2005 gepubliceerd op 6 april 2005, inhoudende de beëindiging van het 
bestaande parkeerregeling in de Prinses Irenebuurt en de invoering van een betaald 
fiscaal parkeer regime in de Prinses Irenebuurt, U treft bijgaand een afschrift van 
dit besluit aan (bijlage 1).

mailto:wieringa@wioringB.nl




/l

<■' ,A!

PER TELEFAX: f020) 5464 365
Totaal aantal pagina's:

Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G,A, Offerhaus, J.A.L, Rehbock, J.J. de Back, 
W,Th. Snoek, C.N.A.M. Claassen*,
Ch.Y.M, Moons, E.J, Bink, S. Levelt,

' A.C. Siemons, A.A.H, Bruinhof, S.D. van de Kant, 
C.E, van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M, Uittenhout, W,D, Kootstra, D. Timmerman, 
C.S.D, Waayers, L.F.A, Karsdorp, M,M, Hijmans, 
M.A.M, Dieperink, S.I.P, Schouten, J.P. Baith,
E. Huikeshoven, Q, den Hollander,
O.W. van Boven, R.J.J. Tempelaars,
FJ.A, van Ooijen, M. Bolè, J.J.W, Lamme
* tevens NMI-medtator

telefoon (31) 20-624 6811 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F. vanLanschot Bankiers 63,25,75.255 tnv 
Stichting derdengelden Wieringa Advocaten

Onze/Ourref.: Uw/Yourref.t

22626/al DIVnr. 05.6965

Amsterdam,

1 juli 2005

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/Zuideramstel

Geacht college,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige eisers 
in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gil8 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op be
zwaar van 15 april 2003 en het besluit van 21 september 2004, maak ik bij deze1 
bezwaar tegen uw besluit d.d. 24 mei 2005, gepubliceerd op 8 juni 2005, inhouden
de de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit Parlceerverordening 2005 stadsdeel 
Zuideramstel. U treft bijgaand een afschrift van de publicatie van dit besluit aan 
(bijlage 1). Cliënten verzoeken u om toezending van'het volledige besluit.'

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit.

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

w Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under our professional liability insurance,

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
.1070 BA AMSTERDAM

WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 1017 BR Am/stordera
G,A, üfferhaus, J.A.L. Rehbock, J.J. de Dank, 
W.Th. Snoek, C.N.A.M, nigaesen*,
Ch.Y.M. Maonn, Ê.J. Bink, S, Lovelt,
A-C. Siemons, A.A.H. Bruinhof, S.D, van de Kant, 
C.E. van de Pas-Rutgors van dar Lpeff,
J.M, Uittenhout, W.D. Kootstra, D, Timmerman, 
C.S.D. Waayers, L.F.A, Kamdnrp, M-M, Hijmana. 
M,A,M, Diuparink, S.i.P, Sohoutörï, J.P. Barth,
E. TTulkeshoven, Q. don Hollander,
O.W. van Bnvan, R.J.J. Tompolaara,
F. J.A, van Ooljen, M, Büla, J.J.W. Lamme 
f tevans NMI-imiiilnlijr

telefoon (31) 20-624 RB 11 
fax (31) 30-627 22 78 
email wioringmywiwmga.nl 
www.wleringa.nl
bank: F. Vun LanschoC Bankiers 83.25.7,'?.255 tnv 
Stichting derdonguldon Wleringa AdvocaLan

Onzo/Üur ref.: Uw/Yuur raf.J AmstOnlHm,

22626/al DIV nr. 05.6965 1 juli 2005

ïnzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel

Geacht college,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige eisers 
in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT G118 en 03/2477 GEMWT G190 tegen uw beslissing op be
zwaar van 15 april 2003 en het besluit van 21 september 2004, maak ik bij deze 
bezwaar tegen uw besluit d,d. 24 mei 2005, gepubliceerd op 8 juni 2005, inhouden- 
de de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2005 stadsdeel 
Zuideramstel. U treft bijgaand een afschrift van de publicatie van dit besluit aan 
(bijlage 1). Cliënten verzoeken u om toezending van het volledige besluit.

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit.

het besluit is in strijd met het recht;
liet besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen
niet Vilnn/=in o-ptiowpiv

http://www.wleringa.nl
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Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM

WIERINGA ADVOCATEN
Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam

G,A, Offerhaus, J.A.L, Rehbock, J.J. de Back, 
W.Th. Snoek, G.NA.M. Claassen*,
Ch.Y.M. Moons, E.J. Bink, S, Levelt,
A.C, Siemons, A.A.H. Bminhof, S.D, van de Kant, 
C.E. van de Pas-Rutgers van der Loeff,
J.M. Uittenhout, W.D. Kootstra, D. Timmerman, 
C.S.D, Waayers, L.FA, Karsdorp, M.M. Hijmans, 
M.A.M. Dieperink, S J.P, Schouten, J.P, Barth,
E. Huikeshoven, Q, den Hollander,
O.W, van Boven, RJ.J. Tempelaars,
FJ.A. van Ooijen, M. Bolè, J.J.W, Lamme
* tevens NMI-mediator

telefoon (31) 20-624 68 11 
fax (31) 20-627 22 78 
email wieringa@wieringa.nl 
www.wieringa.nl
bank: F. vanLanschot Bankiers 63.26,76.255 tnv 
Stichting derdengelden Wieringa Advocaten

Onze/Our ref.: Uw/Yourref,;

22626/al 03/1685 GEMWT G118 en
03/2477GEMWT G190

Amsterdam,

1 juli 2005

Inzake: Vereniging B eetho venstr aat-P arnas sus we g/Zuider amstel 

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

In bovengenoemde zaak zend ik u bijgaand het besluit van het Dagelijks Bestuur 
van Stadsdeel Zuideramstel d.d. 24 mei 2005, gepubliceerd op 8 juni 2005. De pu
blicatie houdt het de volgende in:

“Het Dagelijks Bestuur stelt het Uitwerldngsbesluit Parkeerverordening 
2005 stadsdeel Zuideramstel vast op basis van eerdere besluitvorming, In 
het Uitwerkingsbesluit zal de mogelijkheid worden opgenomen van avond- 
parkeren ten noorden van Rooseveltlaan en Vrijheidslaan, Hierdoor ont
staat ruimte om daarbinnen keuzes te maken. Ook wordt de mogelijkheid 
opgenomen voor een proef met twee vergunninggebieden in de Rivieren
buurt. Daarnaast wordt het betaald parkeren aan de Amsterveenseweg uit
gebreid. "(bijlage 1)

Tot behoud van rechten hebben cliënten op 1 juli 2005 tegen dit besluit een be
zwaarschrift ingediend, waarbij verzocht is om toezending van het volledige besluit 
(bijlage 2).

Met dit besluit wijzigt het Dagelijks Bestuur de beslissing op bezwaar van 15 april 
2003 en het besluit 21 september 2004, waartegen het bovengenoemde beroep zich 
richt. Cliënten stellen zich op het standpunt dat dit besluit een wijziging ex artikel 
6:18 Awb betreft,

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
Any liability shall he limited to the amount which is paid out under our professional liability insurance,

mailto:wieringa@wieringa.nl
http://www.wieringa.nl
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Cliënten verzoeken u te bevestigen dat artikel 6:18 hier inderdaad van toepassing is 
en dat liet beroepschrift daarom op grond van artikel 6:19 geacht wordt mede 
gericht te zijn tegen het nieuwe besluit d.d. 24 mei 2005.

Hoogachtend, 
Voor S. Levelt,

J.J.W. Lamme

Bijlagen: 2
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Omsa/Our ref,i Uw/Ynur raf.i Amatardam,

22626/al 03/1685 GEMWT G118 en 1 juli 2005
03/2477GEMWTG190

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/Zuideramstel 

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

In bovengenoemde zaak zend ik u bijgaand het besluit van het Dagelijks Bestuur 
van Stadsdeel Zuideramstel d.d. 24 mei 2005, gepubliceerd op 8 juni 2005. De pu
blicatie houdt het de volgende in:

HHet Dagelijks Bestuur stelt het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordentng 
2005 stadsdeel Zuideramstel vast op basis van eerdere besluitvorming. In 
het Uitwerkingsbesluit zal de mogelijkheid worden opgenomen van avond- 
parkeren ten noorden van Rooseveltlaan en Vrijheidslaan. Hierdoor ont
staat ruimte om daarbinnen keuzes te maken. Ook wordt de mogelijkheid 
opgenotnen voor een proef met twee vergunninggebieden in de Rivieren
buurt. Daarnaast wordt het betaald parkeren aan de Amsterveenseweg uit- 
gebreidf(jb^%& 1)

Tot hp,hr»lli4 van rf-nTitpii rliêtntfm r>« 1 i*v»14 +«», ‘Uranlun* AAvo Ur.

mailto:wieringa@wieiTnga.il
http://www.wiorhiga.nt
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Aangetekend m.h.r.
Aan het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

22626/al 7 november 2005

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg en de overige eisers 
in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam bekend onder nummer 
03/1685 GEMWT Gil8 en 03/2477 GEMWT G190, maak ik bij deze bezwaar 
tegen uw besluit d.d. 4 oktober 2005, inhoudende de vaststelling/aanpassing van het 
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2005 stadsdeel Zuideramstel. U treft bij
gaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 1).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit, 

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

Cliënten verkeren thans niet in de gelegenheid het bezwaarschrift van een 
motivering te voorzien. Cliënten verzoeken u hen daarvoor een nadere termijn te 
stellen.
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Dit bezwaarschrift is ingediend tot het behoud van rechten. Cliënten hebben aan de 
rechtbank bericht van mening te zijn dat artikel 6:18 Awb van toepassing is en dat 
het beroepschrift van tegen de beslissing op bezwaar van 15 april 2003 van het 
Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel ZuiderAmstel op grond van artikel 6:19 Awb 
tevens wordt geacht mede gericht te zijn tegen het onderhavige besluit van 4 
oktober 2005.

Cliënten verzoeken u de behandeling van dit bezwaarschrift aan te houden, totdat 
de rechtbank zich heeft uitgesproken over de toepasselijkheid van artikel 6:18 en 
6:19 Awb.

Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Hoogachtend,
Voor S. Levelt,

J.J.W. Lamme

Bijlage; 1
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Aangetekend m.h.r.
Aan de Stadsdeelraad van 
Stadsdeel Zuideramstel 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

Onze/Our ref: Uw/Your ref: Amsterdam,

22626/al 7 november 2005

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel

Geacht College,

Namens cliënten,

DE VERENIGING BEETHOVENSTRAAT PARNASSUSWEG, de Vereni
ging van Eigenaren Neptunus, Hendrikus Johannes Antonius Schröder, Gert Mos- 
Ier, Tjeerd Eernstman, Gerard Dirk Heij, Dirk van Mourik, Hanna Maria Mongard, 
Michel Josef Willem Maria Mutsaerts, Philip Trudus Noordervliet, Heleen 
Carolien van den Berge, Marleen Brummelkamp, Augustinus Johannes Gijswijt, 
Robert Sylvain Kahn, Betty Sophie Kahn, Jan Geert Wichers Hoeth, Jules Robert 
Hesse,
Jelle Huite Jacobus Keij, Abraham Deen, Israël Woudstra, Henriëtte Louise van 
der Veen, Geerte Rozemarijn Jeanette Mazeland, Wilhelmy Antonette van Driel, 
Henk Ruedelsheim, Rudolf Spiegel,Geelt Jan Vemooy, Johannes Antonius Jaco
bus Luyclcs, Hendrik Leendert Johan van den Brink, Willem Hugo Hintzen, Maria 
Johanna Petronella van Spreeuwel, Maria Aleida Enthoven, Maria Margaretha He
lena Lewis, Gabriëlle Hurwitz, Hélène Maria Swiersta, Nanette Maria van Halm, 
Helene Joan den Duik, Jef Nassenstein, Nicole van Gelder, Jacobus Comelis Jo- 
hannes Leyten, René Duursma, Egbert Hendrik Dik Willems, Aaltje Bijlmer- An- 
tons, Johanna Cohen de Lara-de Jong, allen gevestigd en woonachtig te Amster
dam,

maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluit d.d. 27 september 2005, inhoudende de 
instemming met de Nota van Beantwoording, instemming met beleidsadviezen 
voor de Prinses Irenebuurt, instemming met de tarieven voor bewonersvergunnin-

Elke aansprakelijkheid Is beperkt lot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Any llablllty shall be llmited io the amount whlch Is pald out under ourprofessional llablllty Insurance.
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gen en vaststelling van de Nota Parkeren in Zuideramstel. U treft bijgaand een af
schrift van dit besluit aan (bijlage 1).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit, 

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strij d met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen.

Cliënten verkeren thans niet in de gelegenheid het bezwaarschrift van een 
motivering te voorzien. Cliënten verzoeken u hen daarvoor een nadere termijn te 
stellen.

Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Hoogachtend,
Voor S. Levelt,

J.J.W. Lamme 

Bijlage: 1

W
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Onze/Our ref.: Uw/Yourref,: Amsterdam,

22626/sl 6 juli 2007

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/Zuideramstel

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige 
eisers in de hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State bekend onder nummer 200601827/1/H3, maak ik bij deze bezwaar 
tegen uw besluit d.d. 12 juni 2007, inhoudende vaststelling van het Uitwerkings- 
besluit parkeerverördening 2007, stadsdeel Zuideramstel. U treft bijgaand een 
afschrift van dit besluit aan (bijlage 1),

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit, 

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen 
niet kunnen worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens
beginsel.

Cliënten zijn overigens van mening dat op grond van de artikelen 6:18/6: 19 Awb 
hun eerdere bezwaarschriften gericht tegen Uitwerkingsbesluiten mede worden 
geacht te zijn gericht tegen dit besluit. Zij verzoeken al hetgeen zij in het kader van 
die bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hoger beroepsprocedure 
hebben aangevoerd als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

Cliënten zijn van mening dat uw besluit zich niet verdraagt met regels van 
(on)geschreven recht en verzoekt u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under our professional liability Insurance.
Any relation between our clients, including members staff and agents, and Wieringa Advocaten, including members staff 
and agents, will be subject to Dutch law only, and any unsolved dispute related thereto sball be submitted to authorities 
and Courts in The Natherlands only.

mailto:wieringa@wieringa.nl
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het besluit te herroepen. Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische 
bijstand te vergoeden.

Hoogachtend,

WlERINGA ADVOCATEN

Bijlage: 1
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Onze/Our ref: Uw/Your ref:
22626/al

Amsterdam,
15 januari 2009

Inzake: VerenigingBeethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel 

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg en de overige eisers in de hoger 
beroepsprocedure bij het Hof Amsterdam bekend onder nummer 07/00072, maalc ik bij deze 
bezwaar tegen uwbesluit d.d. 16 december 2008, inhoudende vaststelling van het 
Uitwerkingsbesluit parkeerverordening, stadsdeel Zuideramstel 2009 en de bewonersbrief d.d, 
28 december 2008, U treft bijgaand een afschrift van deze besluiten aan (bijlagen 1 en 2).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met de besluiten

de besluiten zijn in strijd met het recht;
de besluiten hadden bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet 
kunnen worden genomen;
de besluiten in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Cliënten zijn overigens van mening dat op grond van de artikelen 6:18/6: 19 Awb hun eerdere 
bezwaarschriften en (hoger) beroepschriften gericht tegen Uitwerkingsbesluiten mede worden 
geacht te zijn gericht tegen deze besluiten, Zij verzoeken al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hoger beroepsprocedure hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

Cliënten zijn van mening dat uwbesluiten zich niet verdragen met regels van (on)geschreven 
recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen. 
Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Any liablllty shall ba llmlted lo the amount whloh la pald out under our professional llablllty Insurance,

mailto:lamme@wieringa.nl
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Cliënten verzoeken u om in verband met de lopende procedure bij het Hof Amsterdam de 
behandeling van dit bezwaar aan te houden tot na de uitspraak.

Hoogachtend;

J J.W. Lamme

- 2 -

Bijlage: 1
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J.J.W, Lamme, advocaat 

T: (+3)] (0)20 - 53130 05 

E: lamme@wleringa.nl

Onze/Our refi: 

22626/al
Uw/Your ref,: Amsterdam,

2juni 2009

Inzake: Vereniging Beeth ovens traat-Pamassusweg/Zuideramstel 

Geacht College;

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg en de overige eisers in de hoger 
beroepsprocedure bij het Hof Amsterdam bekend ondernummer 07/00072, maak ik bij deze 
bezwaar tegen uw besluit d.d. 21 april 2009, inhoudende vaststelling de varianten 
bezoekersregeling Prinses Irenehuurt en voorlegging aan de Raad hiervan. U treft bijgaand een 
afschrift van dit besluit aan (bijlage l).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met de besluiten 

de besluiten zijn in strijd met het recht;
de besluiten hadden bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet 
kunnen worden genomen;
de besluiten in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel,

Cliënten zijn overigens van mening dat op grond van de artikelen 6:18/6; 19 Awb hun eerdere 
bezwaarschriften en (hoger) beroepschriften gericht tegen Uitwerldngsbesluiten mede worden 
geacht te zijn gericht tegen deze besluiten. Zij verzoeken al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hoger beroepsprocedure hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen,

Cliënten zijn van mening dat uw besluiten zich niet verdragen met regels van (on)geschreven 
recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen. 
Voorts verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

WElke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheldsverzakermg wordt uitgekeerd, 
Any llabllhy sholl be llmiled to the omounl whlch h paldout under our professional liabllity Insurance,

mailto:lamme@wleringa.nl
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De bezwaren van cliënten tegen de diverse besluiten met betrekking tot het afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren zijn in verband met de lopende procedure bij het Hof Amsterdam 
aangehouden, Naar verwachting zal het Hof op korte termijn arrest wijzen, Gelet hierop verzoek 
iku de aanhouding van de bezwaren op te heffen en de bezwaren gezamenlijk te behandelen,

Bijlage: 1
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A
reden ven de aanbieding
Opzet pilot bezoekersregellng

behandelend ambtenaar
AII Essoust
telefoon

020 2524 943

paraaf sectormaneger

Vergadering Dagelijks Bestuur

Onderwerp;
Varianten Bezoekersregellng Prinses Irenebuurt ______________ ____

Voorgosteld besluit;

Varianten te bevestigen en voor te leggen aan de Raad om een keuze te maken,

Toelichting

Aanleiding:
De Zuidasontwlkkeling vindt plaats In de omgeving van een gebied waar traditioneel 
goedkoop of gratis geparkeerd kan worden, In het gebied Is sociaal bezoek erg 
belangrijk, Er wonen verhoudingsgewijs bijvoorbeeld veel ouderen. Doordat de 
bezoekers van de Zuidas kapliaalkrachtlger zijn, komt het bezoek van de bewoners In 
de knel.

Beoogd resultaat:
Een proef van een betaalsysteem voor bezoekers van bewoners, met de Prinses 
Irenebuurtals piiotgebied In combinatie meteen te kiezen zone In het noordoosten 
van Bultenvelderi. Als deze proef goedgekeurd wordt door de CS en succesvol Is 
gebleken, kan het systeem verder worden uitgerold In Bultenveldert, De discussie zou 
moeten lelden tot een verzoek tot aanpassing van de Parkeerverordenlng.

Gevolgen (voor belanghebbenden):
De kern van een bezoekersregeling ls dat bezoekers van bewoners in een gebied met 
fiscaal parkeren tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren.

Uitvoering:
Een pllotvoorziening voor de bezoekers van bewoners In de Prinses irenebuurt in 
combinatie met hetnoordoostelljke gedeelte van Buitenveldert.
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dalum vergadering

21-04-2009 
D.I.V, nummer
06\' Ól'fU'l.

naamMcument
Discussienota

Besluit Dagelijks Bestuur

betreft

Varianten Bezoekersregellng Prinses Irenebuurt

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel,

- Gezien de Discussienota Varianten Bezoekersregellng Prinses Irenebuurt
- Kennis te nemen van de varianten die moeten lelden tot het Instellen van een 
pllotgebied voor een bezoekersregeling,

BESLUIT:

Varianten te bevestigen en voor te leggen aan de Raad om een keuze te maken

De behandelend ambtenaar zendt een afschrift van dit besluit aan:

stadsdeel ZuiderA
m

stel



r

Kader:-

Parkeerverordenlng 

Ultwerkingsbesluit 

Verordening Parkeerbelasting

Bevoegdheid dagelijks bestuur:

De mogeiyke varianten vaststellen waar de deelraad over kan discussiëren. De 
discussie zou moeten lelden tot een verzoek tot aanpassing van de 
Parkeerverordenlng.

Flnanclün:-

Adviezen relevante afdelingen en sectoren: 

Nog geen advies JZ

Participatie en Inspraaki 

partïoipatie

hier de tekst voor een communicatie paragraaf

Wijze van communicatie:

Tekst ten behoeve van de digitale nieuwsbrief
De ksrn van een dergelijk systeem Is dat bezoekers van bewoners in een gebied met 
flsoaa! parkeren tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. Deze nota vormt de 
basis voor het invoeren van een pilotvoorziening voor de bezoekers van bewoners in 
de Prinses Irenebuurt In combinatie met het noordoostelijke gedeelte van 
Buitenveldert. Er worden een aantal varianten geïnventariseerd zodat er gekozen kan 
worden voor een systeem om nader uit te werken en op meerdere plaatsen in het 
stadsdeel toe te passen, Deze nota wordt gebruikt voor discussie over varianten met 
bijbehorende voor- en nadelen. De te bediscussiëren aspecten van het systeem zijn 
verdeelt In drie onderwerpen met drie varianten,
(omschljf hierin maximaal 16 zinnen waar dit stuk over gaat, geef antwoord op de 
centrale vraag: 'wat merkt de burger van dit db-besiuit?')

Meegezonden stukken:

Discussienota; Varianten Bezoekersregellng Prinses Irenebuurt
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ICT □ □
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□

□
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□
□
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Inleiding
De bezoekersregeling Is een voorziening binnen fiscaal parkeren. Landelijk gezien zijn er 
weinig gemeenten die een speciale regeling voor bezoekers hebben, De (mlddel)grote 
steden hebben dit over het algemeen ingevoerd in variërende vormen. De kern van een 
dergelljk systeem is dat bezoekers van bewoners In een gebied metflsoaal parkeren tegen 
een gereduoeerd tarief kunnen parkeren.

Deze nota vormt de basis voor het Invoeren van een pliotvoorziening voor de bezoekers van 
bewoners in de Prinses Irenebuurt In combinatie met het noordoostelijke gedeelte van 
Buitenveldert. Er worden een aantal varianten geïnventariseerd zodat er gekozen kan 
worden voor Ben systeem om nader uit te werken en op meerdere plaatsen In het stadsdeel 
toe te passen.

Deze nota wordt gebruikt voor discussie over varianten met bijbehorende voor» en nadelen, 
De te bediscussiëren aspecten van het systeem zijn verdeelt in drie onderwerpen met drie 
varianten» Deze aspecten hebben betrekking op het type systeem, het gebied wat In 
combinatie met de Prinses Irenebuurt als pilot gaat functioneren en de tarieven.

Context
De Prinses Irenebuurt kent sinds 1986 een regeling van belanghebbenden parkeren.
Deze regeling is tot stand gekomen om parkeeroverlast door het WTC zoveel mogelijk te 
beperken. In 2002 is in de toelichting van het Uitwerkinasbeslult fiscaal betaald parkeren 
stadsdeel Zulderamstel 2002 opgenomen dat betaald parkeren zou worden ingevoerd in de 
Prinses Irenebuurt. Inmiddels Is Zulderamstel in een juridische strijd verwikkeld met de 
bewoners uit de buurt die de huidige regeling willen behouden.

Parkeren voor bezoekers Is mogelijk met een speciale parkeerkaart. Door het gebruik van 
bezoekerskaarten Is het echter fraudegevoelig en wijkt, zeker voor wat betreft het tarief, sterk 
af van de rest van het stadsdeel en de stad. Anticiperend op de uitkomst van de gerechtelijke 
uitspraak dat fiscaal parkeren mag worden Ingevoerd wordt in deze nota gekeken naar een 
combinatie van fiscaal parkeren en een bezoekersregeling en ligt de focus op een 
bezoekersregeling voor het nieuwe fiscale systeem.

Prinses Irenebuurt wordt voorlopig aangemerkt als pllotgebled waarbinnen de 
bezoekersregeling wordt toegepast. In het belang van verdere uitbreiding wordt naast de 
Prinses Irenebuurt een deel van Buitenveldert meegenomen In de pllotfase.

De Zuidasontwlkkeling vindt plaats in de omgeving van een gebied waar traditioneel 
goedkoop of gratis geparkeerd kan worden. In het gebied is sociaal bezoek erg belangrijk, Er 
wonen verhoudingsgewijs bijvoorbeeld veel ouderen, Doordat de bezoekers van de Zuldas 
kapitaalkrachtiger zijn, komt het bezoek van de bewoners In de knel. Het verhogen van het 
tarief kan tot gevolg hebben dat de bewoners minder bezoek ontvangen en sociaal 
geïsoleerd raken terwijl de Zuldas bezoeker daar relatief minder hinder van ondervind.
Hef parkeren voorwinkels/ondernemers In Buitenveldert Is veelal geregeld doormiddel van 
blauwe zones en het 10 cents tarief.

Kaders
Als stadsdeel heeft Zulderamstel primair te maken met de parkeerverordening, Op dit 
moment Is er nog geen bezoekersregeling in Amsterdam. De Parkeerverordening 2009 kent 
een dergelijk systeem niet kent. Daarnaast is er het Uitwerkingsbeslult Parkeerverordening 
Zulderamstel 2009, waarin de bezoekersregeling en het gebied waarvoor het geldt wordt 
opgenomen. Verder Is de Verordening Parkeerbelastingen van toepassing.
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Doel

Deze nota dient als discussiebasis voor parkeerbeleid. Voorgesteld wordt discussie te 
voeren over de proef van een betaalsysteem voor bezoekers van bewoners, met de Prinses 
Irenebuurt als pilotgebled In combinatie met een te kiezen zone in het noordoosten van 
Buitenveldert Als deze proef goedgekeurd wordt door de CS en succesvol Is gebleken, kan 
het systeem verder worden uitgerold in Buitenveldert, De dlsoussie zou moeten leiden tot 
een verzoek tot aanpassing van de Parkeerverordening.

Varianten
Het is van belang om keuzes te maken alvorens een bepaald systeem kan worden 
uitgewerkt. Bij hef kiezen van varianten spelen een aantal afwegingen een belangrijke rol.

De varianten hebben versohiilende effecten, De effecten van een regeling zijn afhankelijk 
van het parkeertarief in een parkeergebied. Het voordeel voor bewoners is bijvoorbeeld het 
hoogst met een regeling in de vorm van een reductiekaart bij een hoog parkeertarief.

Daarnaast Is er een praktische kant; de afweging om de bezoekersregeilng te beperken tot 
één bezoeker, onbeperkt of het Instellen van een maximum. Bij normaal bezoekersgedrag 
zullen er bij de bewoners over het algemeen meerdere bezoekers tegelijk komen, zeker bij 
speciale gelegenheden. Daarnaast moet er ook een limiet aan parkeeruren gesteld worden 
om fraude te voorkomen.

Zoals eerder besproken zijn de varianten verdeeld over drie onderwerpen;

Keuze 1: Technisch systeem
De technische keuze heeft betrekking op het toe te passen systeem binnen het gebied waar 
de bezoekersregeilng geldt. Het chipkaartsysteem is een populaire opzet. Een variant 
daarop is de bezoekerspas, Daarnaast ontstaan er steeds meer digitale mogelijkheden,

Keuze 2: Pilotgebled
De politieke keuze voor Invoering van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt is reeds 
gemaakt. Vooruitlopend op een uitbreiding op termijn wordt een ander gebied in 
Buitenveldert gekozen als onderdeel van de pilot,

Keuze 3: Parkeertarieven
De bezoekerstarieven worden in andere gemeenten herleid ais een vast percentage van het 
geldende parkeertarief in een gebied. De aiweging moet worden gemaakt of Zulderamstel 
ook een percentage vaststelt of een vaste tarievencombinatie hanteert.

De keuzes zullen hierna apart behandeld worden.
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Keuze 1 Technisch systeem
Keuze van een (betaal)systeem waarmee de bezoekersregellng wordt uitgevoerd,

Variant 1: Chipkaart (Bezoekerspas)
Variant 2: Bezoekerspas In combinatie met gereduceerd parkeertarief 
Variant 3: Digitaal parkeren

Variant 1; Chipkaart (Bezoekerspas)
Dit is een bezoekerspas in de vorm van een chipkaart, Elke bewoner in het gebied van 
fiscaal parkeren komt In aanmerking voor één chipkaart met de mogelijkheid om een 
maximum bedrag per kwartaal op te laden, Met deze chipkaart kan het bezoek voor 
gereduceerd tarief een parkeerkaartje uit de automaat kopen. Het parkeerkaartje moet 
vervolgens zichtbaar achter de voorruit worden gelegd, De chipkaart kan in één keer 
opgeladen worden of In delen, Het tegoed blijft altijd geldig en vervalt nooit, De 
bezoekerskaart Is persoonlijk, dus niet overdraagbaar

In Utrecht kan de chipkaart (bezoekerspas) per kwartaal tot 70 uur worden opgeladen. Dit 
wordt omgerekend In euro’s aan de hand het parkeertarief in een zone. Utreoht hanteert een 
korting van 62,5% voor bezoekers. Dit betekent dat bezoekers slechts 37,5% betalen van het 
uurtarief. Bij een parkeertarief van bijvoorbeeld €3,80 Is het uurtarief voor bezoekers € 1,43. 
Het maximale oplaadbedrag per kwartaal is dan € 100,10," (€ 1,43x70).

Dit systeem is geschlk voor gebieden met betaald parkeren en ongeschikt voor gebieden 
met een blauwe zone of belanghebbenden parkeren. Bewoners betalen de kosten van de 
pas (€6 tot €10) als extra bij de bewonersvergunnlng en betalen normaal gesproken de 
variabele kosten. Bewoners zijn door dit systeem geheel vrij om meerdere bezoekers tegelijk 
te laten parkeren, De chipkaart is tevens een goed product tegen misbruik. Door het Instellen 
van een maximum is misbruik uitgesloten. Bij een maximum van 70 uur is het bijvoorbeeld 
niet interessant voor werknemers van omliggende bedrijven om de kaart over te kopen.

Variant 2: Bezoekerspas in combinatie met gereduceerd parkeertarief 
De bezoekerspas is een afgeleide van de chipkaart en heeft dezelfde werking, Elke bewoner 
In het gebied betaald parkeren komt in aanmerking voor een bezoekerspas die, in 
combinatie met een parkeerticket voor gereduceerd tarief, achter de voorruit geplaatst dient 
te worden. Het is aan het stadsdeel om te bepalen hoeveel passen er per huishouden 
worden uitgegeven. Er kan namelijk maar één bezoeker gebruik maken van één pas,

Het bezoek moet deze pas zichtbaar in de auto leggen, samen met een gereduceerd 
parkeerkaartje uit de parkeerautomaat. De pas hoeft niet geactiveerd te worden voor het 
gebruik. Door middel van de barcode op de pas kan de parkeercontroleur direct zien welke 
parkeerrecbtep aan de pas zijn verbonden, Bij de parkeerautomaat komt een extra knop 
'parkeren voor gereduceerd tarief beschikbaar.

Dit systeem Is geschikt voor gebieden met betaald parkeren, minder geschikt voor gebieden 
met een blauwe zone of met parkeren uitsluitend voor vergunninghouder. Bewoners betalen 
de (relatief lage) kosten van de bezoekerspas, bezoekers betalen normaal gesproken de 
variabele kosten, De bezoekerspas is geen betaalpas zoals de chipkaart. Er kan alleen 
reductie mee worden toegepast.
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Variant 3: Digitaal parkeren
Bij dit systeem staat het kenteken centraal, De bewonersvergunning en bezoekerskaart 
worden centraal geregistreerd op kenteken. De bewoners met een bezoekerspas ontvangen 
een speciale code i.p.v. een papieren vergunning waarmee bezoekers kunnen parkeren bij 
de digitale parkeerautomaten, De oarkeercontroleur scant het kenteken en kan zo zien of 
een voertuig goed geparkeerd staat. Dienst Stadstoezicht is al begonnen om deze 
automaten In het centrum te plaatsen,

Bij dit digitale systeem zijn alle fysieke middelen zoals parkeervignetten, bezoekerspaesen 
en parkeerkaartjes overbodig. De bezoekerskaart wordt een persoonlijke code op de nieuwe 
automaat mettouchscreen. De nieuwe parkeerautomaten hebben een verlicht 
kleurenscherm en PIN terminal. Kenmerkend Is dat voor het kopen van een parkeerkaartje 
het kenteken moet worden ingevoerd, Hierdoor is het parkeerkaartje achter de autoruit ook 
niet meer nodig,

Het kenteken en de begin- en eindtijd van het parkeren worden vastgelegd in een centrale 
database, De parkeercontroleur kan door het scannen van het kenteken met een 
handcomputer de gegevens ter plaatse uit de database opvragen en zien of de parkeerprljs 
voldaan is. Bij de nieuwe parkeerautomaten kan betaald worden met pinpas, chipknip en 
creditcard (Visa, Maestro en MasterCard). De mogelijkheid om met muntgeld te betalen 
vervalt.

Er kan een maximum tegoed aan parkeeruren per periode (maand/kwartaal) voor bezoekers 
worden Ingesteld. Bij elk bezoek wordt de parkeertljd afgehaald van dit tegoed, Het bezoek 
kan zelf met de persoonlijke code van de bewoners een parkeerkaartje kopen met korting. 
Bei- en smsparkeren kunnen op dit systeem worden aangesloten, Amsterdam heeft een 
voorsprong op digitaal parkeren omdat dit systeem van ‘parkeer en bel' al in gebruik is in 
Amsterdam.

Bij parkmoblle kunnen bezoekers gemeld worden, Park-line is per maart gestart mat een 
parkeerservlce voor klanten en bezoekers. Park-IIne heeft aahgegeven de mogelijkheden te 
kunnen bieden, Het bezoekersysteem blijft dicht bij het huidige 'Parkeer en Bel' systeem. 
Naast bellen is er ook een mogelijkheid om via internet aan en af te melden. De kosten voor 
bewoners zijn opgebouwd uit eenmalig de vaste kosten van € 10 voor een bezoekerpas en 
de variabele kosten van € 1,75 per maand voor de beisen/ioe en 6 eurocent per telefonische 
aanmelding. Bij aanmelding vla Internet zijn er geen extra kosten.
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Toelichting
Ds Raad maakt een afweging welke systeem het beet toepasbaar is. Het beleidsmatige 
verschil tussen de systemen zit in de beginkosten voor de bawoners/bezoekers, de 
mogelijkheid tot beperking van parkeeruren en hoeveelheid bezoekers en de 
gebruiksvriendelijkheid voor verschillende doelgroepen. De manier waarop parkeertarieven 
voor bezoekers worden berekend komen in de volgende variant aan bod.

Chipkaart
De chipkaart wordt door de bewoners gekocht voor een bedrag tussen €8 en €10 euro, 
Daarnaast worden het bedrag voor de parkeertijd afgeschreven van de chipkaart. Dit 
betekent dat de kosten in beginsel voor de bewoner zijn, tenzij de bewoner afspraken maakt 
met zijn bezoekers,

De chipkaart wordt opgeladen bij de parkeerautomaat. Er kan een maximale limiet worden 
gesteld per periode om misbruik te voorkomen. Utrecht heeft de bezoekerslimlet gesteld op 
70 uur per kwartaal. Daarnaast kunnen meerdere bezoekers tegelijk met de chipkaart 
parkeren. De chipkaart stelt sleohts een beperking aan de totale parkeerduur maar niet aan 
de hoeveelheid bezoekers.

Voordelen
* De totale parkeerduur kan gelimiteerd worden, Hierdoor kan misbruik worden voorkomen
* De chipkaart kan in één keer opgeladen worden of in delen. Het tegoed blijft altijd geldig en 

vervalt nooit.
• De bezoekerskaart Is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden 

Nadelen
* De betaalmiddelen zijn beperkt tot de chipknip
♦ Er geldt geen beperking voor het aantal bezoekers. De hoeveelheid bezoekers kan niet 

gelimiteerd worden,
• Het chipkaartsysteem belandt steeds meer op de achtergrond en aangezien het model qua

design en functionaliteit niet meer past in de huidige denkwijze en de behoeften van de 
klanten. Zelfs de gemeente Utrecht, de trendzetter van dit systeem, gaat over op digitaal 
parkeren voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit systeem wordt beschreven als derde 
variant. __________ __________ ______ ___________________
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Bezoekerspas
De bezoekerspas kost de bewoners tussen €6 en €10 euro per kalenderjaar, Het 
gereduceerde bedrag van de parkeertijd wordt ter plekke bij de automaat betaald, In 
tegenstelling tot de chipkaart zijn de kosten in beginsel voor de bezoeker,

De bezoekerspas wordt dezelfde manier toegepast als de chipkaart, De bezoekerspas is 
slechts een reductlekaart en niet te gebruiken als betaalmiddel. Er wordt een kaartje met 
reductie gekocht en samen met de pas achter de vooruit geplaatst De bezoekerskaart kan 
de totale parkeertijd niet limiteren. De bezoekerskaart kan we) het aantal bezoekers 
limiteren. Met één bezoekerskaart kan één bezoeker parkeren, Het stadsdeel kan bepalen 
een maximaal aantal bezoekerpassen per adres toe te staan,

Voordelen
* Het stadsdeel kan het bezoek controleren door de uit te geven bezoekerspassen te limiteren.
* Dit systeem Is simpel te Implementeren en te gebruiken.
* Door middel van de barcode op de pas kan de parkeercontroleur direct zien welke 

parkeerrechten aan de pas zijn verbonden.

Nadelen
* Er Is geen limiet voor de parkeerduur.
* De pas is niet persoonsgebonden. Dit is vergroot het risico op misbruik (bijvoorbeeld

______doorverkoop aan bedrijven), ___________

Digitaal Parkeren
De kosten voor bewoners van het digitale systeem zijn opgebouwd uit eenmalig de vaste 
kosten van € 10 voor een bezoekerpas en de variabele kosten van € 1,75 per maand voor de 
belservloe en 6 eurocent per telefonische aanmelding. Bij aanmelding vla internet zijn er 
geen extra kosten,

Er wordt een bezoekersaccount aangevraagd waarbij de bezoekers zich via de digitale 
automaten kunnen aanmelden met een speciale code. Het account kan met waarborgen 
worden voorzien zodat de totale parkeerduur en hoeveelheid aan te melden kentekens 
worden gelimiteerd,

Voordelen
* Bij dit systeem staat het kenteken centraal, De bewonersvergunning en bezoekerskaart 

worden centraal geregistreerd op kenteken, De bewoners met een bezoekerspas ontvangen 
een speciale code i.p.v, een papieren vergunning waarmee bezoekers kunnen parkeren bij 
de digitale parkeerautomaten.

* Alle fysieke middelen zoals parkeervlgnetten, bezoekerspassen en parkeerkaartjes zijn niet 
meer nodig.

* Amsterdam heeft een voorsprong op digitaal parkeren omdat het systeem van 'parkeer en 
bel' al in gebruik Is in Amsterdam.

Nadelen
* Voor de oudere doelgroep Is de complexe digitale systeem niet gebruiksvriendelijk.
* Bij de nieuwe parkeerautomaten kan betaald worden met pinpas, chipknip en creditcard

______ (Visa, Maestro en MasterCard). De mopelllkheld om met muntgeld te betalen vervalt,______
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Keuze 2 Pïlotgebied
Keuze van een pïlotgebied In combinatie met de Prinses Irenebuurt,

Variant 1; Gebied A
Gebied A wordt ten noorden begrensd door de Boelelaan tussen Van Leljenberghlaan en 
Buitenveldertselaan, In het zuiden wordt de grens gevormd door het kanaal grenzend aan 
Magerborst,

Variant 2: Gebied B
Gebied B wordt ten noorden omringd door de Boelelaan tussen Europaboulevard en Van 
Van Leljenberghlaan. In het zuiden wordt de grens gevormd door het kanaal grenzend aan 
Overslnge.

Variant 3: Gebied A en B samen
Gebied A en B samen omvangen het gehele gebied tussen de Europaboulevard en 
Buitenveldertselaan met de Boelelaan als bovengrens. De benedengrens wordt gevormd 
door het gedeelte van het kanaal grenzend aan de Overslnge verlengt met het gedeelte aan 
de Magerhorst.

Toelichting
Er Is besloten om het pïlotgebied niet alleen te beperken tot de Prinses Irenebuurt. Op basis 
van klachten van bewoners over de verkeerssituaties en de verwachte uitbreiding van de 
bezoekersregellng worden de gebieden A en/of B toegevoegd als pïlotgebied. De Raad 
maakt hier een keuze In.

Het bezoekersysteem vindt zijn basis in de Prinses Irenebuurt waar het fiscaal parkeren op 
termijn wordt gerealiseerd, vooruitlopend op een gunstige uitspraak van de rechter. Het 
uitgangspunt Is om het systeem op langer termijn op meerdere plaatsen in het stadsdeel toe 
te passen. Buitenveldert leent zicht goed voor uitbreiding van de bezoekersregellng. Gezien 
de verkeerssituatie Is het streven reëel om ook Buitenveldert op termijn te vdorzien van een 
bezoekersregellng.

Om de effecten van de bezoekersregellng Juist te kunnen beoordelen is het verstandig om 
Buitenveldert ook mee te nemen in de pllotfase. Voor de pllotfase Is het bovengenoemde 
gebied voldoende om dit systeem op toe te passen. Dit gebied heeft een verkeerssituatie wat 
goed aansluit op de eventuele positieve effecten van een bezoekersregellng. Daarnaast 
komen er veel klachten uit die omgeving, die hiermee het hoofd kan worden geboden,
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Heuse 3 Parkeertarieven
Keuze van een tarievenstelsel om toe te passen op de bezoekersregeling.

Tot slot resteert nog de keuze voor een tarievenstelsel. De gemeenten die een 
bezoekersregeling hebben ingevoerd binnen de fiscaal parkeren hanteren een vast 
kortingspercentage, Dit is geen vast model,

Er heersen verschillende parkeertarieven In Zufderamstel. Deze tarieven zijn gebaseerd op 
de verkeersituatie in de gebieden en dienen als ontmoedigen van de automobiliteit, € 3,00 In 
de Prinses Irenebuurt en € 1,40 in gebied A en B Buitenveldert, Er moet een balans worden 
gevonden tussen het belang van de tarieven en het belang van een bezoekersvoorziening. 
(Bijlage 1)

De gemeente kan er ook voor kiezen om vaste bezoekerstarieven te stellen binnen 
verschillende tariefgebïeden. Een andere mogelijkheid Is om bezoekers overal hetzelfde te 
laten betalen ongeacht de parkeertarieven.

Variant 1: Bezoekerstarief - X % van het geldende parkeertarief in een gebied,
Variant 2: Bezoekerstarief - € X per tariefgebied
Variant 3; Bezoekerstarief - € X voor alle gebieden met een bezoekeraregeling ongeacht 

geldend parkeertarief.

Toelichting 
Variant 1:
De keuze kan vallen op het stellen van een vast percentage, Hierbij is het van belang om in 
ogenschouw te houden dat voor de kraskaarten een percentage geldt van 60%, Een 
afwijking van dit percentage kan een ongelijke behandeling impliceren.

Bij een afwijking naar boven zal moeten worden gemotiveerd waarom voor bezoekers van 
particulieren die buiten het kraskaartetelsel vallen een hoger voordeel geldt vergeleken mei 
bezoeker van 66 plussers en/of minder valide bewoners. Aan de andere kant hebben alle 
doelgroepen binnen het piiotgebied de mogelijkheid om een bezoekerspas aan te vragen 
waardoor iedereen van het voordeel kan profiteren.

Bij een afwijking naar beneden zal moeten worden gemotiveerd waarom voor bezoekers van 
mensen die binnen het kraskaartenstelsel vallen een hoger voordeel geldt vergeleken met 
bezoekers van bewoners met een bezoekerspas. Omdat dit meestal om hulpbehoevende 
mensen gaat zal dit niet moeilijk te motiveren zijn.

Variant 2:
Deze variant koppelt een bezoekerstarief aan het geldende tarief in een gebied. Dit betekent 
dat bezoekers meer betalen in hogetarlefgebieden dan bezoekers in de overige gebieden. 
Gezien het belang van ontmoedigen van de automobiliteit waarop het huidige tarievenbeleid 
Is gebaseerd, Is het niet gek om dit ook voor de bezoekerstarieven te laten gelden.
Overigens kan het bezoekerstarief als percentage van het geldende betaaltarlef worden 
afgeleid. Dit zal hetzelfde effect hebben ais variant 1.

Variant 3:
Deze variant maakt geen onderscheid tussen bezoekers in verschillende tartefgebieden. Er 
geldt een gelijk bezoekerstarief voor bezoekers in hogetarlefgebieden en bezoekers in de 
overige gebieden. Hiermee wordt echter wel het belang van de verschillende tarieven uit het 
hoog verloren, Hos hoger de parkeertarieven in bepaalde gebieden, hoe hoger de noodzaak 
om de automobiliteit te ontmoedigen. Bij een gelijke tariefstelling voor bezoekers in alle 
gebieden wordt dit principe van betaald parkeren deels ontkracht.
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Samenvatting

Keuze 1 -
Technisch Systeem

Kosten Limiet
Bezoekers

Limiet
Parkeertlid

Misbruik Investering Betaal
methode

Variant 1 
Chipkaart

Kaart:
€6*10

Geen limiet Maximale 
parkeerduur 
bepalen per 

periode.

Niet
mogelijk

Middel Chipkaart

Variant 2 
Bezaekerspas

Pas:
€6-10

Limiet 
gekoppeld 
aan aantal 

passen

Geen limiet Deels
mogelijk

Middel Alle middelen

Variant 3 
Digitaal 

parkeren

Pas:
€10

€1,76 p,m 
€ 0,08 per 

aanmelding

Limiet in ta 
stellen In 
database

Limiet In te 
stellen In 
database

Niet
mogelijk

Hoog Alle middelen 
behalve munt

Keuze 2
Pflotgebied (zie bij age D_____

Effect voor 
pilotgebied

Effect
algemeen

Belang

Variant 1
Pn'neea trenebuurt 

l.c.m.
Gebied A

Toepassing In 
Buifenveldert Is 
een basis voor 
uitbreiding op 

termiin

Overige
gebieden voelen 

zich
buitengesloten

Variant 2 
Prinses Irenebuurt 

f.c.m.
Gebied B

Toepassing In 
Buitenveldert is 
een basis voor 
uitbreiding op 

termiin

Overige
gebieden voelen 

zich
buitengesloten

Variant 3
Prinses Irenebuurt 

i.o-m.
Gebied A en B samen

Toepassing In 
Buifenveldert Is 
een basis voor 
uitbreiding op 

termiin

Tezamen 
kunnen de hier 

spelende 
problemen 

worden opgelost
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Keuze 3 
Parkeertarieven

Effect voor 
bezoeker

Effect
algemeen

Belang

Mogelijkheid
1

(hoog tarief)

Mogelijkheid
2

(midden
tarief)

Mogelijkheid
3

(laag tarief)

Variant 1
X % van het geldende 

parkeertarief In een 
gebied

Groot voordeel 
bij hoge 

tarieven, klein 
voordeel bij lage 

tarieven.

Vaste
percentages zijn 
representatieve 
parkeerkosten

Prinses
Irenebuurt:

60%
Bultenvelderl:

60%

Prinses
Irenebuurt:

60%
Bullenveldert;

60%

Prinses
Irenebuurt:

40%
Buttenveldert:

40%

Variant 2 
€ X per tariafgebled

Groot voordeel 
bij hoge 

tarieven, klein 
voordeel bij lage 

tarieven,

Vaste prijzen 
zijn

representatieve
parkeerkosten

Prinses
Irenebuurt:

€1,40
Bullenveldert:

€0,90

Prinses
Irenebuurt;

€0,00
Buttenveldert:

€0,70

Prinses
Irenebuurt:

€0,70
Bullenveldert:

€0,60

Variant 3
€ X voor alle gebieden 

met een
bezoekerstegellng 
ongeacht geldend 

parkeertarief

Groot belang In 
alle gebieden

■ Principe van 
ontmoediging 
automobiliteit 
wordt deels 
ontkracht.

Prinses
Irenebuurt;

en
Buttenveldert’,

€0,90

Prinses
Irenebuurt;

en
Buttenveldert;

€0,60

Prinses
Irenebuurt:

en
Buttenveldert:

€0,10

. Prinses Prinses Prinses
Variant 4 Irenebuurt: Irenebuurt: Irenebuurt:

Combinatie van één Groot voordeel Hoger tarief voor Reguliertarlef: Reguliertarlef: RegullertarïBf:
van bovenstaand bij hoge ontmoediging €4,00 €4,00 €4,00

tarlefstelsel en een tarieven, klein automobiliteit Bezoektarief: Bezoeklarief: Bezoektarief:
verhoging van voordeel bijlage treft niet de 40,60 of 60% €2,00 €0,90

reguliere tarieven. bezoekers Buttenveldert; Buttenveldert: Buttenveldert:
parkeertarieven. Reguliertarlef: Reguliertarlef: Reguliertarlef:

€3,00 €3,00 €3,00
Bezoeklarief: Bezoektarief; Bezoeklarief:
40,60 of 60% €1,40 €0,90
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WIERINGA ADVOCATEN

Aangetekend met handtekening retour.
Aan het Dagelijks Bestuur van 
het stadsdeel Zuid 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM ■

Onze/Our ref.: , Uw/Your ref.:

22626/sl

Herengracht 425-429 

1017 BR Amsterdam 

T: [+31] (0)20 - 624 68 n

F: [+31] (0)20-6272278 

l: www.wieringa.nl 

B: F. van Lanschot Bankiers 

63.25.75.255 t.n.v.

Cliëntengelden Wieringa advocaten

S, Levelt, advocaat 

T: (+31] (0)20 - 531 30 24 

E; levelt(g)wieringa,nl

Amsterdam,

31 januari 2011

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/stadsdeel Zuid

Geacht College,

Namens cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Paraassusweg en de overige eisers in de hoger 
beroepsprocedure bij het Hof Amsterdam (bekend onder nummer 07/00072 en afgesloten met 
de uitspraak van 17 september 2009), maak ik bij deze bezwaar tegen uw besluiten d.d. 16 
november 2010 en 14 december 2010, inhoudende vaststelling van het Uitwerldngsbesluit 
parkeerverordening, stadsdeel Zuid 2011, bekendgemaakt in de stadsdeelkrant van 29 december 
2010, U treft bijgaand een afschrift van deze besluiten aan (bijlagen 1 en 2).

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met de besluiten

de besluiten zijn in strijd met het recht;
de besluiten hadden bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet 
kunnen worden genomen;

• de besluiten zijn in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Cliënten zijn overigens van mening dat op grond van de artikelen 6:18/6:19 Awb hun eerdere 
bezwaarschriften en (hoger) beroepschriften gericht tegen Uitwerkingsbesluiten mede worden 

geacht te zijn gericht tegen deze besluiten. Zij verzoeken al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps-'en hoger beroepsprocedure hebben aangevoerd als 
hier herhaald en ingelast te beschouwen. Cliënten verwijzen bovendien naar de laatste 
correspondentie over deze bezwaarschriften bij.faxberichten van 13 juli en 25 september 2009 
(bijlagen 3 en 4).

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
-Any liabllhy shall b$ limii&d to.thè OMount which Is pald out under our professionalilabih'ty Insurance.

http://www.wieringa.nl


- 2 -

. W

Cliënten zijn van mening dat uw besluiten zich nietverdragen met regels van (on)geschreven 

recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen. 
Voorts verzoeken cliëntenu dekostenvoorjuridische bijstand te vergoeden,

Hoogachtend,





Nummer 8D2010-000017 
Afd.man. <naam>
Afdeling beleldsreallealie 

fysiek domein

Portefeuille

Portefeuillehouder

Programma

Te publiceren teksl

Te publiceren tekst

^ Gemeente Amsterdam

^ Stadsdeel Zuid
aa Voordracht voor de vergadering van het dagelijks bestuur 
▼ ▼ Agendapunt: A3,16 november 2010
Z

DB

7 Parkeren 
Marco Kreuger.
3 verkeer en Infrastructuur
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling

7 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
heletdareallsallafysiek domein ^gelijks bestuur DB
A3 Voordracht voor de vergadering: 16 november 2010

- .'hetmidden van de Slngelgracht,'(2) hét midden van de Amstel, (3) het midden van 
'h’ëtZuider Airisteikanaal en (4) hetmiddenyan deBoerVriwetaring; "":-V;':. .

fe^>’f^fVgup)it3gg©t»i©d’pud^2uid-*3 'W^rvéri,'.de greinen iiyönf|n"geyo^id dopr (11
/A^K'iVVrftilrrtÏHrlei^JSftrt Wai 7nti4b«WA«t /0\ 4a' ««wfllAAlArt He Hl’lIrtJrAlnL-rt »
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling’

] , ,, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
beleldsreallsatle
fysiek domein. Dafléll)ks bestwr
A3 Voordracht voor de vergadering: 16 november 2010

DB
j:;';V- doqr.'(1) 'de oostzijde van de Europaboulevard tussen dé noordelijke teen van het 

. •^■^;:';,Jalud.yanide AIO en de De Boelelaa'n, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De 
^.ygjpêtel^an (tussen de.Eüropabouleya'rd én de Arnstelyeènse;weg)| (3) het hart van

.liT* : * Amctalwdiancmx/ean iXf Viö4 war» rïo I lèoistAtf ' fA\ rla I IdoIa/^ tminanA

iési^..^...^j-j^j^^-J^tftavenWègiXS)déw6sj2;ljd^yah.d^llla6|i;j|)iavenwegtot aan cie ' .
VarThéf talud van de A10,'(6)"de zuidelijke teen'van heUaïud'van de

"«'«WV'/J.»*. Dkm J..D */*4A\ «i iIa)w!I«)m t(nMfji)* £?•**£ !_} 'D aMAit ,/ffA \ aIm  
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling

7 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
heleldsrealisatle .......... .fysiek domein Da90,,Jks bestuur
A3 Voordracht voor de vergadering; 18'november 2010

!jït r^ergünhinggeblecf 2-06. iV;::;.1'.300 vergunningen; ■ .

DB

IÊ*raÏÏmlhöaè6!éd-2u

irjaiuswi <?,(ov
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling

1 , Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

sasr
/j,3 Voordracht Voor de vergadering: 16 november 2010

DB
. • Jn vergunninggèbied RB-45 van ma t/m za van p9.Q0' uur tot 21.00 uur;' , . .
.i'rr? :v.; W vergunninggèbied RB-45 het deel van het gebied'waarvan'de grenzen gevórmd 
•ilr-ë-: ^worden tippr Jjet Arrisielkahaal, de Amstel, het midden 'van de -Vrijhèldslaan, het..

ilh^de.'^.'.

n.:,za vah Ó9',00 ,tiür
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling beleldsreallsatle

fysiek domein
A3

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid •

Dagelijks bestuur
Voordracht voor do vergadering', 16 november 2010

DB
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling beleldsreallsalle

fysiek domein
A3

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

Dagelijks bestuur
Voordracht voor de vergadering! 16 november 2010

DB

’ v3..!. “lï.j-.yf.f;
, ' De maatschappelijke vergunning •

iM/lfgünnïhggë&iedan ZÓhZ-02,^-03,^p^Z^ei^ÖB;:*r ;-r'.-W-»:
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling belaldsreallsalle

fysiek domein
A3

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur
Voordracht voorde vergadering: 16 november 2010

DB
.:;:;.:.;,Vijri 'devolgende (gedeelten) van straten vannia t/rn.za iussen 09.00 uur en 
l^i'ïftójpoüüf'in.de: .'

JL.-Jiij.
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Agendapunt

Portefeuille
Afdeling beleldsreallsalte

fysiek domein
A3

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur
Voordracht voor de vergadering: 16 november 2010

DB

./ 'Jn yergunnlnggebied BV-87 van tna t/m vrij tussen 09.00 uur en 19.00 uur: .. .
;;ih» ^;;?|ömgeying Gelderlandplein,. té weten de A.J. Ernststraat voor huisnummer 183-197,

ee'O.'p^lïseriuH^l^öflnÓ grti’këj'3\'.yaj|j



Portefeuille 7 
Afdeling beleldsreallsalle 

fysiek domein 
Agendapunt A3

Gemeente Amsterdam! Stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur
Voordracht voorde vergadering; 16 november 2010

DB

Bestuurlijke achtergrond

De fusie van de stadsdelen maakt een samenvoeging van beide uitwerkingsbeslulten van 
de voormalige stadsdelen Oud-Zuld en Zulderamstel gewenst,

Korte toelichting op het gevraagde besluit

Uitgangspunt van deze exercitie Is dat het een harmonisatie van de twee besluiten betreft 
en geen beleidswijzigingen doorgevoerd worden. Dat betekent dat onderstaande 
doorgevoerde aanpassingen van het uitwerkingsbesluit niet -of in specifieke gevallen 
minimaal- merkbaar zullen zijn voor de parkeerders in het nieuwe stadsdeel. Het 
uitwerkingsbesluit zal In de komende nieuwe parkeerbeleidsnota worden geïntegreerd en 
wellicht worden elementen daaruit heroverwogen. Belanghebbenden worden in het proces 
van totstandkoming van de parkeerbeleidsnota in de gelegenheid gesteld om ook daarover 
eventuele zienswijzen/bezwaren kenbaar te maken resp, in te dienen.
Om bovengenoemd uitgangspunt is ook geen wijziging in de regeling over de 
maatschappelijke vergunning in het besluit opgenomen (in het voormalige stadsdeel Oud- 
Zuid worden geen maatschappelijke vergunningen uitgegeven), In de komende beleidsnota 
zal een en ander hierover worden opgenomen.
Er Is voor deze wijze van behandeling gekozen omdat het besluit voor 1 januari 2011 
genomen moet zijn. Op detailniveau en ingegeven door tekstuele harmonisatie en 
vergroting van de leesbaarheid zijn de volgende punten aangepast:

1) Er worden 2 deelvergunnlnggebieden geïntroduceerd (art 3) om de nu bestaande 
wachtlijst in de zuidelijke Rivierenbuurt op te heffen, aangezien hier een overmaat aan 
parkeerplaatsen beschikbaar is,
2) De aangegeven'plafonds voor milleuparkeervergunnlngen per vergunninggebied zijn 
geschrapt in afwachting op verder besluitvorming (art 5),
3) Het uitgiftebeleid voor vergunningen voor auto’s met grijze kentekens wordt orriwille van 
de leesbaarheid -zeer beperkt- verruimd voor gebied van Oud-Zuid. In Zuideramstel 
werden max. 3 extra vergunningen uitgegeven bij minder dan 15 werknemers (art. 10 lid 6). 
In Oud-Zuid-was dit geregeld via een staffel waarbij het aantal vergunningen werd bepaald 
door het aantal werknemers (10 werknemers of minder, max. 2 extra vergunningen, 15 
werknemers of minder max. 1 extra vergunning). Er zijn heel weinig vergunningen voor 
grijze kentekens uitgegeven zodat er niet of nauwelijks effecten van te verwachten zijn op 
de vergunningultgifte.
4) Maximaal uit te geven sportverenlgingvergunningen wordt gesteld op 10 (art. 11) 
Zuideramstel had geen maximum gesteld. Er zijn ca. 4 vergunningen in Zuideramstel 
uitgegeven, waardoor er geen problemen bij evt.'nieuwe aanvragen zullen optreden.
6) De volkstuinvergunning Is omwille van de leesbaarheid van toepassing verklaard voor 
heel stadsdeel Zuid '(art 12). In Zuideramstel bestond een dergelijke vergunning niet, in 
Oud-Zuid wel. Naar verwachting zullen er In de nabije toekomst geen volkstuinen bijkomen. 
6) De tekst van Oud-Zuld over belanghebbendenparkeerplaatseri'(art 18) is overgenomen. 
Deze plaatsen worden uitsluitend op kenteken verleend (stond niet in besluit van 
Zuideramstel en dit Is In de praktijk ook al zo), en met een maximum van drie kentekens 
per parkeerplaats. Een kleine verruiming voor Zuideramstel omdat daar maximaal 2
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DB
Agendapunt

Portefeuille
Afdeling

7
beleldsreallsatle
fysiek domein
A3

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur
Voordracht voor de vergadering! 16 november 2010

vergunningen op kenteken werden verleend.

' Kanttekeningen en risico's Dë wljzlglngen-zljn van dien aard dat de harmonisatie geen rlslco'é voor
bewoners/bedrijven en andere belanghebbenden met zich meebrengt, In termen van 

■ intrekking van parkeervergunningen omdat er sprake is van een andere normering In 
vergunningafgifte.

Gevolgen

Belanghebbenden Zie toelichting

Stadsdeelorganisatie nvt

Adviezen

Intern 

Extern

JZ akkoord 

nvt

(Uitkomsten) Inspraak en/of maatschappelijk overleg

nvt

Behandeling In raadscommissie

Commissie Leefomgeving op dinsdag 7 december 2010

Ter bespreking

Datum van besluitvorming In deelraad

dd - mm - jij]

Financiële paragraaf 

Financiële toelichting:

nvt

Zijn er financiële risico's en nvt 
zo Ja, hoe worden deze 

beheerst?
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Portefeuille 7 
Afdeling beteldsrealisgiie 

fysiek domein 
Agendapunt A3

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur

Voordracht voor de vergadering: 16 november 2010
DB

Geheimhouding

nvt

Publlcltelücommunlcatle

Intem

Extern Ter kennisname Is niet vatbaar voor Inspraak).
Volgens gangbare procédures, website en stadsdeelkrant

Stukken

Meegezonden Het Ultwerkingsbesluit 2011 Is meegezonden In deze DB flap
Ter tnzage gelegd ja

behandelend ambtenaar

R. Kooper, r.kooper@zuld.amsterdam.nl, tel. 21623

Beslissing van het dagelijks bestuur
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Ultwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011
(geconsolideerde versie, geldig vanaf 1-1-2011)

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie deelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam Ultwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011
Citeertitel Ultwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011

Vastgesteld door dagelijks bestuur
Type regeling nadere régels'
Onderwerp Infrastructuur, verkeer en vervoar

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Het uitwarkingsbeshüt Parkeren stadsdeel Oud-Zuid 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 11 december 2009, 
en het ultwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Zuideramstel, zoals vastgesteld bij besluit van 16 
december 2008 en gewij zigd bij besluit van 18 augustus 2009, zijn ingetrokken.

Datum ondertekening Inwerklngtredlngsbeslulti
Bron bekendmaking Inwerklngstredlngsbeslult; Stadsdeelkrant, jaargang 1, nummer 8, 29 december 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen ' .

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende 
kracht t/m

Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk
voorstel

1-1-2011 nieuwe regeling 14-12-2010

Stadsdeelkrant, jaargang 1, nummer 8,29 
december 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit i/ltwerkingsbeslult wordt verstaan onder: _ •

• Verordening: de Parkeerverordening 2009 

« Stadsdeel: het stadsdeel Zuid;

• Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid,

De begrippen In dit ultwerkingsbesluit worden In dezelfde betekenis gebruikt als In de Parkeerverordening 2009, In dit 
ultwerkingsbesluit Is de volgorde aangehouden van de artikelen In de Parkeerverordening,

Artikel 2 Vergunntnggebiederr • ■

In het stadsdeel bestaan de volgende vergimnlnggebleden:

• Vergunninggebled Oud-Zuld-1 (Z-QlJ, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het 
midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorder Amstelkanaal, (4) het midden van de Stadlongracht tot aan 
het parkelland, (5) het midden van de Schinkel, (6) de noordgrens.van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantljn 
Huygenstraat en (7) de zuidkant van hat Zandpad;
Een vergunning voor dit'gebied Is tevens geldig In vergunninggebled Z-05;

• Vergunninggebled Oud-Zuid-2 (H-02), waarvan de grehzen worden gevormd door (i) het midden van de Singelgracht, (2) het 
midden van de Amstel, (3) het midden van het Zulder Amstelkanaal en (4) het midden vah de Boerenwetering;

• Vergunninggebled Oud-Zuld-3 (Z-03), waarvan de grenzen Worden gevormd door (1) het midden van het Zuldkanaal, (2) de 
achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Dlepenbrockstraat, (3) het midden van de Boerenwetering,

1



(4) het midden van het Noorder Amstelkanaal, (5) het midden van de Stadiongracht tot aan het parkelland, (6) het midden 
van de Schinkel, (7) de ring AIO, (8) het midden van de Amstslveenseweg tot aan het ZulderamstelkanaBl an-ultgezonderd 
het gebied dat begrensd wordt door: de voorzijde van de geVels van de noordelijke wand van de Bosstraat, tussen da 
Amstelveenseweg en da Hesttastraat; de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestlastraat, tussen de 
Eosstraat en de Laan der Hesperlden; de westelijke kant van- het stadlonplein en het midden van de Stadiongracht; de 
westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat;
Een vergunning voor dit gebied Is ook geldig In vergunninggebled Z-06;

. Vergunninggebled Oud-Zuld-4 (Z-04), waarvan de grens wordt gevormd door (i) devoorzljde van de gevels van de noordelijke 
wand van de'Eosstraat, tüssèn'de Ahistelvèenseweg'en de Hestlastraat, (2) de voorzijde van de gevels van de westelijke wand 
van de Hestlastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperlden, (3) de westelijke kant van het stadlonplein, (4) het 
midden van de Stadiongracht en (5) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat

• Vergunninggebled Oud-Zuld-5 (Z-05), waarvan de grens wordt gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het ' 
Surlnamepleln, (2) de zuidelijke kant van de Surlnamestraat, (3) het midden van de Schinkel, tot en met woonboot no. 12 en 
Inclusief het Spljtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterètraat (4) het Aalsmegrpleln Zuidzijde en (5) het midden 
van' de Westlandgracht;
Een vergunning voor dit gebied Is ook geldig In vergunninggebled Z-Ol en Z-06;

. Vergunninggebled Oud-Zuld-6 (Z-06), waarvan de grens wordt gevormd door (1) de zuidelijke teen van het talud van de Henk 
Sneevlletweg, (2) het midden van de Schinkel vanaf woonboot no. 13 uitgezonderd hst Spljtellaantje en de woonblokken aan 
de Generaal Vetterstraat, (3) de noordelijke teen van het talud van de AIO zuid en (4) de oostalljka teen van het talud van de 
AIO west;

• Vergunninggebled Zulderamsfcel-l (RB 45), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de
noordelijke teen van het talud van de AIO, (3) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de
noordelijke teen van het talud van de AIO, (4) het midden van het Amstelkanaal.
Het wonlngenblok Luminuz binnen het Zuidasgebled aan de Graafschapstraat en Gelrestraat maakt geen deel uit van dit 
Vergunnlngangebfed;

» Vergunninggebled Zuideramstel-3 (BV-85), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de ' 
Amstelveenseweg, (2) het midden van het Zuideramstelkanaal tot aan de zuidzijde Diepenbrockstraat-, (3) de achterzijde 
woningen-Diepenbrockstraat, (4) zuidzijde Diepenbrockstraat tot aan da westoever van da Boerenwetering tot de hoogte van 
de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat denkbeeldig
verlengd tot aan de Boerenwetering en (6) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat tot aan het midden van de
Amstelvaanseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen mat 
huisnummer 91 an 103;

, Vergunninggebled Zulderamstel-4 (BV-86), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de 
Europaboulevard tussen de noordelijke teen van het talud van de AIO en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van 
de Da Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Amstelveenseweg), (3) het hart van de Amstelveenseweg tot aan het 
verlengde van da IJssloot, (4) de IJssloot volgend tot aan de Jachthavenweg, (5) de westzijde van de Jachthavenweg tot aan 
de zuidelijke teen van het talud van de AIO, (6) da zuidelijke teen van het talud van de AIO, (7) de onderdoorgang van de 
AIO, (8) da noordelijke teen van het talud van de AIO tot aan da Amstelveenseweg, (9) da westzijde van da Amstelveenseweg 
tot aan de Fred. Roeskestraat, (10) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, (11) da zuidzijde van de Prinses Irenestraat, 
denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenweterlng, (12) de westoever van de Boeranweterlng denkbeeldig verlengd tot aan de 
noordelijke teen van hat talud van da AIO an (13) de noordelijke teen van het talud van de AIO.
Da woonblokken binnen het Zuldasgebied te weten Eurocanter aan de T, Alblnonlstraat, het gebouw New Amsterdam aan de 
Gustav Mahlerlaan en het gebouw Symphony aan de George Gershwlnlaan maken geen deel uit van dit vergunnlngengebled;

• Vergunninggebled Zulderamstel-5 (BV-87), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de 
Europaboulevard tussen de zuidzijde van het Gijsbrecht van Amstelpark en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van da De 
Boelelaan tot aan het midden van de Amstelveenseweg, (3) de Amstelveenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (4) de 
IJssloot volgend tot aan de Jachthavenweg, (5) de westzijde van da Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van het talud 
van de AIO, (6) de zuidelijke teen van het talud van de AIO tot aan de onderdoorgang van da Nieuwe Meer, (7) de 
stadsdeelgrens In de Nieuwe Meer volgend, (8) de gemeentegrens In hat Amsterdamse Bos volgend, (9) de Koenenkade tot 
aan de westzijde van de Amstelveenseweg, (10) de westzijde van de Amstelveenseweg tot de Van Nljenrodeweg en (11) het 
midden van da Van Nljenrodeweg tot aan de oostzijde van de Europaboulevard, uitgezonderd de ventweg aan de westzijde van 
de Europaboulevard tussen Arent Janszoon Ernststraat en Van Nljenrodeweg.

Artikel 3 Peelvergunnfnggebleden

Binnen de In artikel 2 genoemde vergunnlnggebieden wordt uitsluitend In vergunninggebled Zulderamstel-1 (RB 45) twee
deelgebieden (RB 45-1 en RB-45-2) onderscheiden met tezamen een an hetzelfde vergunnlngplafond, t.w.: •

• 1. RB 45-1 waarvan de grenzen gevormd worden door:Presldent Kennedylaan zuidzijde, Nieuwe Utrechtseweg oostzijde,
Amsteldljk zuidzijde, de Ringweg Zuid teen talud, Europaboulevard westzijde;

2. RB 45-2 waarvan de grenzen gevormd worden door Amstelkade noordzijde, Amsteldljk oostzijde, het midden van de 
Vrljheldslaan, Rijnstraat westzijde (aan de gevels),

Artikel 4 Vergunningenplafond per vergunninggebled (niet zijnde mllleuparkeervergunnlng),

Het vergunninganplafond voor bewonersvergunnlngen en badrljfsvergunnlngen gezamenlijk bedraagt:

• Vergunninggebled Z-01, 11,988 vergunningen;

. Vergunninggebled Z-02, 8.367 vergunningen;

. Vergunninggebled Z-03, 8.498 vergunningen;

« Vergunninggebled-Z-04, 50 vergunningen 
(alleen bedrljfsvergunningen);

• Vergunninggebled 2-05, 3.647 vergunningen;

, Vergunninggebled z-06, 1.300 vergunningen;
• Vergunninggebled Zulderamstel 1 (RB 45), 7.585 vergunningen;

Deelvergunnlnggebleden Zulderamstel 1
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(RB 45-1) en (RB 45-2) 1100 vergunningen;
« Vergunnlnggabled Zulderamstel 3 ( BV-85), 1,408 vergunningen;

. Vergunnlnggabled Zulderamstel 4 (BV-86), 156 vergunningen; 

t Vergunnlnggabled Zulderamstel 5 (BV-87), 5,860 vergunningen,

Artikel 5 Mllleuparkeervergunnlngenplafond per vergunnlnggebled'

San mllleuparkeervergunnlngenplafond wordt vooralsnog In afwachting van verdere besluitvorming hierover In stadsdeel Zuid niet
vastgesteld,

Artikel 6 Meeverhulsregellng

1, Het vergunningenplafond, dan wel mllleuparkeervergunnlngenplafond wordt bij een aanvraag om een bewonersVergunnlng, 
dan wel mllleuparkearvergunnlng voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 34 lid 4 van de Parkearverordenlng 
2009 recht heeft op 1 parkeervergunnlng met 1 verhoogd;

2, Na verlening van een bewonersvergunnlng, dan wel mllleuparkearvergunnlng voor bewonen als bedoeld In lid 1 van dit artikel 
wordt het vergunningenplafond dan wel mllleuparkeervergunnlngen-plafond terstond met één verlaagd tot het oorspronkelijke 
niveau, zoals genoemd In artikel 4;

3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op een vergunnlnggabled, waar het vergunningenplafond, dan wel 
milieuparkearvergunnlngenplafond krachtens artikel 4 of artikel 5 op nul is vastgesteld;

4. Lldl, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor een bedrljfsvergunnlng, dan wel een 
mlllauparkeervergunnlng voor bedrijven.

Artikel 7 (Blok)tijden betaald parkeren.

Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (blok)tljden;

• In vergunnlnggabled Z-’oi, het deel van het gebied waarvan de grenzen gevormd worden door: Koninginneweg westzijde, 
Emmastraat westzijde, het midden van het Noorder Amstelkanaal, het midden van da stadlongraeht, het midden van het 
Zuidkanaal, Amstelveensaweg westzijde, tot talud AIO, het midden Van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg 
oostzijde, zuidgrens van het Vondelpark: van ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur.

• In vergunnlnggebled Z-01, het deel van het gebied, waarvan de grenzen gevormd worden door: het Zandpad zuidzijde, het 
midden van de Slngelgracht, het midden van de Boerenwetering, het midden van het Noorder Amstelkanaal, Emmastraat 
westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark: van ma t/m za van 0,900 uur - 24.00 uur.

• In vergunnlnggebled Z-02:van ma t/m za van 09.00 uur - 24,00 uur;

t In vergunnlnggebled Z-03 van ma t/m za van 09,00 uur-21.00 uur;
. In vergunnlnggebled Z-04 van ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

• In vergunnlnggebled Z-05 van ma t/m za van 09.00 uur - 24,00 uur;

• In vergunnlnggebled Z-06 van ma t/m vr(j van 09.00 uur -19.00 uur;
In vergunnlnggebled RB-45 van ma t/m za van 09.00 uur tot 21,00 uur;

• In vergunnlnggebled RB-45 het deel van het gebied waarvan de grenzen gevormd worden door het Amstelkanaal, de Amstel, 
het midden van de Vrijheldslaan, het midden van de Rooseveltlaan, het Ëuropapleln, het Scheldeplein, de Wlellngen-straat 
(inclusief P9), de Boerenwetering van ma t/m za van 09.00 uur tot 24.00 uur;

, In het vergunnlnggebled BV-85 van-ma t/m za van 09,00 uur tot 21.00 uur;
» In het vergunnlnggebled BV-86 binnen de ringweg AIO van ma t/m za van 09.00 uur tot 21.00 uur;

» In het vergunnlnggebled BV-86 bulten de ringweg AIO van ma t/m vrij van 09,00 uur tot 19.00 uur;

« In het vergunnlnggebled BV-87 van ma t/m vrij van 09.00 uur tot 19,00 uur.

Artikel 8 Overloopgebleden,

Binnen het stadsdeel geldt het vergunnlnggebled Z- 03 als overloopgebled voor het vergunnlnggebled Z-02 en Vergunnlnggebled 
Z-06 als overloopgebled voor Z-05.
De vergunnlnggebleden Z-03 en Z-06 gelden niet langer als overloopgebiedan Indien het vergunningplafond van het betreffende 
vergunnlnggebled Is bereikt, . .

Artikel 9 Aantal te verlenen bewonersvergunnlngen en milfeuparkeervergunnlngen voor bewoners

1. Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen bedraagt per zelfstandige woning In:
' a, Vergunnlnggebleden Z-01, Z-02, Z-05, Z-06, RB-45: maximaal 1 bewonersvergunnlng, dan wel 1 

milieuparkeervergunning voor bewoners;
b. Vergunnlnggebleden Z-03, BV-85, BV-86, BV-87: 2 bewonersvergunnlngen; dan wel 2 milleuparkeervergunnlngen voor 

bewoners, dan wel 1 bewonersvergunnlng en 1 milieuparkeervergunning voor bewoners;
c. Vergunnlnggebled Z-04: geen bewonersvergunnlng en geen milieuparkeervergunning voor bewoners;

2. In afwijking van lid 1 onder a. wordt het voor bewoners van vergunnlnggebled Z-06 dia op 31 december 2008 als Inwoner 
staan Ingeschreven mogelijk gemaakt maximaal 2 bewonersvergunnlngen op één adres dan wel twee 
mllleuparkeer-vergunnlngen op dat adres aan te vragen (overgangsregeling);

3, Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen dan wel milleuparkeervergunnlngen voor bewoners per zelfstandige woning 
■ wordt verminderd me,t het aantal op hetzelfde adres verleende bedrljfsvergunnlngen en milleuparkeervergunnlngen voor

bedrijven;
4, Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen wordt verminderd met het aantal bij de woning behorende of zich op het 

grondgebied van de woning bevindende stalllngplaatsen en/of belanghebbendenparkeerplaatsen. Dit geldt ook Indien er 
stallingplaatsen In hetzelfde vergunnlnggebled worden gehuurd of gekocht;
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5. Het aantal bewonersvergunnlngen voor bewoners wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende 
mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners (conform artikel 9, lid 5 van de Parkeerverordenlng 2009);

6. Het aantal mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende 
bewonersvergunnlngen (conform artikel 16, lid 4 van de Parkeerverordenlng 2009)

7. Indien binnen een vargunnlnggebled het vargunninganplafond Is bereikt wordt per zelfstandige woning geen tweede 
bewonersvergunnlng, dan wel tweede mllleuparkeervargunnlng voor bewoners verleend.

Artikel 10 Aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen en mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven

1, Het aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven bedraagt per bedrijf In alle 
vergunnlnggsbladen uitgezonderd vergunnlnggebleden OZ-06 en BV-87 maximaal 1 per 10 werknemers, waarbij bedrijven tot 
en met 10 werknemers 1 vergunning krijgen, 11 tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.;

2, Het aantal uit te geven bedrljfsvergunnlngen op het bedrijventerrein Schinkel (Z-06) hetzij kentekengebonden, hetzij 
nlet-kantekengebonden (op.coda), dan wel mllleuparkeervergunnlngen bedraagt 1 per 4 werknemers, waarbij bedrijven tot en 
rpet 4 werknemers l vergunning krijgen, 5 tot en met 8 werknemers 2 vergunningen, enz,;

3, Het aantal uit te geven bedrljfsvergunnlngen In vargunnlnggebled BV-87 bedraagt 1 per 5 werknemers;
4, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen bedrljfsvergunnlngen wordt verminderd mat het aantal verleende 

bedrljfsvergunnlngen op code, het aantal verleende hulpverlenèrvergunnlngen en het aantal verleende 
mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven (art.10 lid 8 Parkeerverordenlng 2009);

5, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal 
verleende bedrljfsvergunnlngen, het aantal verleende bedrljfsvergunnlngen op code en het aantal verleende 
hulpverlsnervérgunnlngen;

6,. Indien het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met minder dan 15 werknemers In dienstverband 
maximaal 3 extra bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen worden verleend;

7. Het aantal per bedrijf te verlenen bedrljfsvergunnlngen, dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven wordt verminderd 
met het aantal op hetzelfde adras verleende bewonersvergunnlngen en milleuparkeérvergunnlngen voor bewoners.

Artikel 11 sportverenlglngvergunnlng.

Galet op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordenlng 2009 bedraagt het aantal te verlenen sportvarenlglngvergunningen In alle 
vergunnlnggebleden maximaal tien per sportorganisatie, waarbij het aantal af te geven vergunningen gerelateerd Is aan het aantal 
leden met een uitglftenorm 1 parkaervergunnlng op 10 Ingeschreven en betalende leden,

Artikel 12 De volkstulnvergunnlng.

Een volkstulnvergunnlng wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon dia volgens zijn statuten tot doel heeft een 
volkstuincomplex te beheren en tevens ook over een volkstuincomplex beschikt In een vergunnlnggebled,
Het aantal te verlenen volkstulnvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 1 per 3 percelen,

Artikel 13 De maatschappelijke vergunning

1. Het Dagelijks Bestuur verleent alleen maatschappelijke vergunningen In het hele gebied van stadsdeel Zuid aan een bureau 
van de Politie Amsterdam-Amstslland;

2. Het Dagelijks Bestuur verleent alleen voor vergunnlnggebleden RB-45, BV-85, BV-86 en BV-87 een maatschappelijke 
vergunning aap:

a. een zorginstelling;
b. een onderwijsinstelling behorende tot het basisonderwijs dan wel behorende 

tot het voortgezat onderwijs;
3. Het maximaal aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau yan de Politie, en/of zorginstelling en/of 

onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 van de Parkeerverordenlng te verlenen bedrljfsvergunnlngen 
voor deze organisaties.

Artikel 14 Vergunningen op code (niet kentekengebonden)

1. Het Dagelijks Bestuur kan op verzoek van aanvrager In plaats van op kenteken, de volgende vergunningen op coda verlenen:
a. De hulpverlenlngsvargunning als bedoeld In artikel 15 van de Verordening;
b. De mllleuparkeervargunnlng voor bedrijven als bedoeld in artikel 17, Indien Is voldaan aan het 1® lid onder a. of b. van 

artikel 18 van de Verordening;
c. De autodeelvergunnlng, als bedoeld In artikel 20 van de Verordening;
d. De bedrijfsvergunnlng als bedoeld In artikel 10 van de Verordening Indien voldaan Is aan het 1® lid onder a, of b. van 

artikel 11 van de verordening;
2, Voor de gebieden RB-45, BV-85, BV-86 en BV-87 geldt tevens dat op verzoek van aanvrager de volgende vergunningen op 

'code worden verleend:
a. De sportverenlglngvergunnlng, als bedoeld In artikel 13 van de Verordening;
b. De volkstulnvergunnlng, als bedoeld in artikel 14 van de Verordening;
c. De maatschappelijke vergunning, als bedoeld In artikel 19 van de Verordening;
d. De belanghebbendenvergunning, als bedoeld in artikel 25 van de Verordening.

Artikel IS Ambulante handelaar.

De ambulante handelaar komt op basis van artikel 10 van de Parkeerverordenlng 2009 slechts voor een bedrijfsvergunnlng, dan wel 
een mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven in aanmerking Indien hij minimaal drie dagen werkzaam Is In het vargunnlnggebled 
waarvoor de bedrijfsvergunnlng wordt gevraagd,
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Artikel 16 Beperking geldigheid parkeervergunnlngen

Een bewonersvergunnlng, bedrijfsvergunnlng, overloopvergunnlng, een milieuparkeervergunning voor bewoners, een 
mllleuparkeervergunning voor bedrijven, sportverenlglngvergunning, volkstulnve'rgunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke 
vergunning en mantelzorgvergunning zijn niet geldig:

In de volgende (gedeelten) van straten van ma t/m za tussen 09,00 uur en 18,00 uur In de:

■ •» Pieter Cornellszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbamastraat;

• Van Baerlestraat, tussen de Vosslusstraat en de De Latressestraat;

t Cornells Schuytstraat, tussen de Wlllemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de lohannes Verhulststraat;

. Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadlonweg;

• Ferdlnand Bolstraat, tussen da Stadhouderskade tot en met het Cornells Troostplein;

« De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaalkade en het Sarphatlpark;

« Albert Cuypstraat; 

f Hoofddorpweg;

« Zeilstraat;

• Van Woustraat,

In vergunnlnggebled RB-45 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 19,00 uur;

« de Rijnstraat,

• de lyla.asstraat tussen de Amstelkade en de Uiterwaardenstraat,

• de Scheldestraat;

In vergunnlnggebled RB-45 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 18.00 uur:

• de Amstaldljk ter hoogte van de begraafplaats Zorgvlled ;

In vergunnlnggebled BV-87 van ma t/m vrij tussen 09.00 uur en ,19.00 uur:

« omgeving Gelderlandpleln, te weten da AJ, Ernststraat voor huisnummer 183 - 197, de.secundalre rijweg tussen perceel 585 
en de Van Leljenberghlaan, da secundaire rijweg tussen Loowaard en de AJ. Ernststraat, Loowaard tussen de Van 
Leijanberghlaan en de Willem van Weldammelaan, Willem van Weldammelaan tussen De Kamp en Magerhorst, en de 
Bultenveldertselaan voor de huisnummers 28 - 46; 10 parkeerplaatsen bp het parkeerterrein bij het Jollenpad voorbij 
Punterspad.

Artikel. 17 Parkeerduurbeperklng

1, Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperklng als bedoeld In artikel 31 van de

Parkeerverordenlng 2009 van 60 minuten In de volgende straten of gebieden en t(jdpsrioden:

* Van Woustraat, van ma t/m vrij van 09,00 uur tot 16,00 uur, en za van 09,00 uur tot 18.00 uur;

» Zeilstraat, van ma t/m vr(j van 09,00 uur tot 16,00 uur en za van'09.00 uur tot 18.00 uur;

* Hoofddorpweg, van ma t/m vrij van 09.00 uur tot 16.00 uur en za van 09.00 uur tot 18.00 uur;
• Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatlpark van ma t/m za van 09.00 uur tot 18.00 uur;

• Ferdlnand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan en tot en met het Cornells Troostplein, 
van ma t/m za van 09.00 uur tot 18.00 uur;

. Beethovenstraat, tussen Apollolaan en Stadlonweg, van ma t/m za van 09.00 uur tot 18,00 uur. ■ ■

Vergunnlnggebled RB-45 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 19.00 uur:

. da Rijnstraat,

« de Maasstraat tussen de Amstelkade en de Ulterwaardenstraat,

4 de Scheldestraat;

In vergunnlnggebled BV-87 van ma t/m vrij tussen 09.00 uur en 19.00 uur:

4 omgeving Gelderlandpleln, te weten de AJ. Ernststraat voor huisnummer 183-197, de secundaire rijweg tussen perceel 
585 en da Van Leljenberghlaan/de secundaire rijweg tussen Loowaard en da AJ. Ernststraat, Loowaard tussen de Van 
Leljenberghlaan en de Willem van Weldammelaan, Willem van Weldammelaan tussen De Kamp en Mag.erhorst en de • 
Bultenveldertselaan voor da huisnummers 28-46.

Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperklng als bedoeld In artikel 31 van de Parkeerverordenlng 2009 van 180 
minuten uur In de volgende gebieden en straten en tljdperloden:

In vergunnlnggebled RB-45 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 18.00 uur:

4 de Amsteldük ter hoogte van de begraafplaats Zorgvlled;

In vergunnlnggebled BV-85 van ma t/m vrij tussen 09.00 uur en 19,00 uur
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. Fred Roeskestraat bij begraafplaats Bultenveldert;

• 10 parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het Jollenpad, voorbij Punterspad,

Artikel 18 Belanghebbendenparkeerplaatsen en vergunningen.

Eeh belanghebbendanparkaarplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend, met uitzondering van auto's van een 
autodeelorganlsatle omdat daar'sprake'Is van een wisselend bestand aan auto's, aan:

• Hulpverleners In de eerste Hjnzorg (huisartsen, verloskundigen), Indien er geen beschikking Is over een bij het praktljkadres of 
huisadres gelegen stalllngsplaats,
Voor deze doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 belanghebbendenvargunnlngen op kenteken 
verleend;

« Beroepsconsuls met een maximum van 1 gereserveerde parkeerplaats

• Autodeelorganlsatles (niet op kenteken, maar op code);

Artikel 19 Ingangsdatum parkeervergunningen en bijzondere vergunningen

De Ingangsdatum van parkeervergunningen en bijzondere, vergunningen Is altijd de eerste van de maand.

Artikel 20 Hardheidsclausule.

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit ultwerkingsbesluit naar zijn oordeel tot een bijzondere' 
hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde In dit ultwerkingsbesluit,

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit ultwerkingsbesluit treedt In werking op 1 januari 2011.

Artikel 22 Citeertitel

Dit besluit wordt, aangehaald als Ultwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011,
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Aangetekend met handtekening retour
Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel
ta.v. M.CA. Donker
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

J.j.W, Lamme, advocaat 

T: [+31] (0)20 ■ 531 30 05 

E: lamme@wlerlnga.nl

Onze/Our ref.: Uw/Your ref.: Amsterdam,

22626/al . 09.05697 • 13 juli 2009

r
Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/Zuideramstel 

Geachte heer Donkey

T er zitting van het Gerechtshof Amsterdam op 26 juni jl. is door mevrouw Kortleve namens het 
stadsd eel bevestigd dat de besluiten met betrekking tot de invoering van het systeem van fiscaal 
betaald parkeren in de Prinses Irenebunrt niet feitelijk zullen worden uitgevoerd voordat de 
lopende (bezwaar)procedures over de besluiten tot intrekking van het systeem van 
belanghebbendenparkeren zijn afgerond. De huidige situatie verandert niet.

Zij liet weten dat de lopende bezwaarprocedures momenteel zijn aangehouden en dat deze, nadat 
het Hof arrest heeft gewezen, voortgezet zullen worden. Ik verzoek hierbij vriendelijk om een 
gezamenlijke behandeling van deze procedures. Zou u mij op de hoogte kunnen stellen zodra de 

( bezwaarschriftencommissie de zaak voortzet, zodat ik tijdig verhinderdata voor de hoorzitting
kan doorgeven?

WEIke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat' onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any liabilityfhall bt llmllad lo the amounl whlch Is poid out undar out professbnellhbility Imuronct.
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Cliêntehgelden Wieringa advocaten

Aangetekend met handtekening retour 
Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel 
t.a.y. M.C.A, Donker/ D, Kortleve 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

J.J.W. lamme, advocaat 

T: [+31] (0)20 - 531 30 05 

E: lamme@wieringa.nl

Onze/Our ref,: Uw/Vour ref,:
22626/al 09.0S697

Amsterdam,,
25 september 2009

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Züidei'amstel 

Geachte heer Donker en mevrouw Kortleve,

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in de uitspraak van 17 september 2009 conform het arrest van 
de Hoge Raad geoordeeld dat hetbezwaar uitsluitend zag op een fiscaal besluit en dathiertegen 
geen bezwaar en beroep open staat, Het beroep tegen het'oordeel dat het bezwaar niet 
ontvankelijk is, is doof'het Hof ongegrond verklaard.

U heeft tijdens de zitting bevestigd dat het belanghebbendenparkeren door middel van een 
vergunning een uitwerking is van de Parkeerverordening. Deze uitwerking valt niet onder een 
fiscaal besluit. De procedure tegen het intrekken van het belanghebbendenparkeren loopt nog in 
bezwaar en wordt momenteel aangehouden. Ter zitting Is tevens toegezegd dat de besluiten met 
betrekking tot de invoering van het systeem vanfiscaalbetaald parkeren in de Prinses Irenebuurt 
niet feitelijk zullen worden uitgevoerd voordat de lopende (bezwaar)procedur'es over de 
besluiten tot intrekking van het systeem van belanghebbendenparkeren zijn afgerond. Ik had dit 
schifteüjk bevestigd in mijn brief van 13 juli 2009.

De lopende bezwaarprocedures die momenteel zijn aangehouden zouden, zo liet mevrouw 
Kortleve na de zitting weten, in oktober voortgezet zullen worden. He verzoek hierbij vriendelijk 
om een gezamenlijke behandeling van deze procedures. Zou u mij op de hoogte kunnen stellen 
zodra de bezwaarschriftencommissie de zaak Yoortzet, zodatik tijdig een nadere motivering van 
debezwaren en deverhinderdata voor de hoorzitting kan doorgeven?

lefl vfiendelijke groet,

Ike aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakeiijkhsidsverzekering wordt ultgekaerd. 
Any }hbility shalt beb'mitsd to thsomount whichh patdoul under our profaslonal Habiiity Imurónc^
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Herengracht 425-429 

1017 BR Amsterdam 

T: [+31] (0)20 ■ 624 6811 

F; [+31] (0)20 - 627 22 78 

1; www.wleringa.nl 

B: F. van Lanschot Bankiers 

63,25.75.255 t.n.V.

Cliëntengelden Wlerlnga Advocaten

Aangetekend met handtekening retour
Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Zuid
t.a.v, de heer D, Cohen Paraira
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

Onze/Our ref,: Uw/Your ref.:
22626/mdo

S. Levelt, advocaat 

T: [+31] (0)20 - 531 30 24 

E: levelt@wlerlnga.nl

Amsterdam,

23 januari 2012

Inzake; Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/stadsdeel Zuid 

Geacht College,

Van cliënten, de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg, H. Bosmanstr. 53; 
Vereniging van Eigenaren Neptunus, J, Worpstr, 47-2;
Mr. G. Mosler, Pr, Marijkestr. 5;
T. Eernstman, W. Pijperstr. 73;
G. D. Heij, Pr, Margrietstr. 19j
D. van Mourilc, H, Bosmanstr, 24;
H. M, Mongard, W. Pijperstr, 73;
M.J.W, Mutsaerts, H, Bosmanstr, 32;
P, Noordervliet, Pr, Marijkestr, 29;
H,C. ten B erge, Pr, Marijkestr, 24; (
M. Brummelkamp, Pr, Irenestr, 60;
R.S, en B.S, Kahn, Pr. Marijkestr. 19;
J.G. Wichers Hoeth, Pr, Marijkestr. 4;
J, ICeij, Pr, Marijkestr, 23;
A, Deen, D, Schaferstr, 63;
GJ,R, Mazeland, H. Bosmanstr. 58;
W. van Driel, W. Pijperstr. 70;
R, Spiegel, W, Pijperstr. 7;
G J. Vernooy, W, Pijperstr, 75;
J,D, Luyckx, C. van Renessestraat 1;
W.H, Hintzen, Beethovenstr. 127;
M.J.P. van Spreeuwel, H, Bosmanstr. 54;
MA Bnthoven, H, Bosmanstr, 48;
M, Lewis, H, Bosmanstr, 24)
G, Hurwitz, Pr. Margrietstr. 14;

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot hel bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, 
Anj‘ llablllly shalt be llmlted lo the amotinl whlch Is pald out Under our professional llablllty Insurance,
Kamer van Koophandel Amsterdam nr, 34372239

http://www.wleringa.nl
mailto:levelt@wlerlnga.nl
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H, Swiersta, Parnassusweg 115;
N. van Halm, Pamassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;
N. van Gelder, C, Dopperkade S-6A;
J,C, Leyten, C. Dopperkade 5-6;
R Duursma, Pr. Margrietstr, 18;
G.H.D. Wlllems, H. Bosmanstr. 34;
A.Bijlmer-Antons, C. van Renesstr. 7 
C, De Lara-De Jong, C. van Renesstr. 9 en 
S, Stoffer, Prinses Margrietstr, 20

heb ik vernomen dat u de mogelijkheden voor het voortzetten van het belanghebbendenparkeren 
in de Prinses Irenebuurt onderzoekt,

Cliënten zijn zeer verheugd hierover en zijn uiteraard bereid om van gedachten te wisselen, Zij 
hopen dat hiermee tevens de lopende procedures (bezwaar)procedures kunnen worden 

afgesloten,

De procedure bij Rechtbank, Hof, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en Hoge 
Raad zag op de bewonersbrieven van maart 2002 en het Uitwerkingsbesluit 2002, Geoordeeld is 
dat dit Uitwerkingsbesluit enkel fiscaal van aard is. Het besluit hield niet in het afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren. Cliënten hebben steeds bezwaar gemaakt tegen besluiten met 
betrekking tot het afschaffen van belanghebbendenparkeren en het invoeren van een fiscaal 
systeem, De navolgende bezwaren zijn aangehouden (zie bijgaande briefvan 19 oktober 2009, 
bijlage l):

Bezwaar 2 november 2004 tegen Besluit DB d,d. 21 september 2004 
Bezwaar d,d. 18 mei 200S tegen Besluit DB d.d, 22 maart 2005
Bezwaar d.d. 1 juli 2005 tegen Uitwerkingsbesluit 2005 d,d. 24 mei 2005, publicatie 8 juni 
2005
Bezwaar d,d. 7 november 20Q5 tegen Besluit aanpassing Uitwerkingsbesluit 2005 d.d, 4 \ 
oktober 2005
Bezwaar d.d. 7 november 200S tegen Besluit Stadsdeelraad d.d, 27 september 2005 
Bezwaar d.d. 6 juli 2007 tegen Uitwerkingsbesluit 2007 d,d, 12 juni 2007 
Bezwaar d.d. 2 juni 2009 tegen Besluit d.d, 21 april 2009 inhoudende de vaststelling van 
de varianten bezoekersregellng
Bezwaar d.d. 15 januari 2009 tegen Uitwerkingsbesluit 2009 d.d, 16 december 2008 
Bezwaar d.d. 31 januari 2011 tegen Besluiten d.d, 16 november 2011 en 14 december 
2011 inhoudende de vaststelling van het Uitwerkingsb esluit 2011

Het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening, stadsdeel Zuid 2012 is op 22 november jl, door Uw 
College vastgesteld, De aangehouden bezwaren zijn op grond van artikel 6:18/6:19 Awb tevens 
gericht tegen dit Uitwerkingsbesluit 2012, Cliënten verzoeken al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hoger beroepsprocedure hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

w
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Zekerheidshalve maaldkbij deze bezwaar tegen het Uitwerldngsbesluit 2012, inhoudende de 
vaststelling van het Uitwerldngsbesluit 2012, bekendgemaakt in de stadsdeelkrant van 29 
december 2011, U treft bijgaand een afschrift van dit besluit aan (bijlage 2),

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet kunnen 
worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel,

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van (on)geschreven recht 
en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verldaren en het besluit te herroepen, Voorts 
verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Cliënten verzoeken u om de bezwaarprocedures gezien de recente ontwikkelingen nader aan te 
houden,

Hoogachtend,

• t
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WlERINGA ADVOCATEN Herengracht 425*429 

1017 BR Amsterdam

PER TELEFAX: f020) 242436,-1
Totaal aantal pagina's: 1

T: [+31) (0)20-624 68n 

F: (+31) (0)20-627 22 78 

I: www.wlerlnga.nl 

B: F, van Lanschot Bankiers 

63,25.75.255 t.n.v.

Cliëntengelden Wleringa advocaten

Aan het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel
t.a.v, de heerM.C.A Donker
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

),J,W, Lamme, advocaat 

T: [+31) (0)20 - 53130 05 

E: lamme@wleringa.nl

Onze/Our ref.: 
22626/al

Uw/Your ref,: Amsterdam,

19 oktober 2009
Inzake: Vereniging- Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel 

Geachte heer Donker,

Uit de uitspraakvan het Gerechtshof Amsterdam van 17 september 2009 kan niet de conclusie 
getrokken worden dat de bezwaren van cliënten tegen het besluit tot afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren ongegrond zijn verklaard. Uit de uitspraak volgt dat het bezwaar tegen 
het Uitwerldngsbesluit niet-ontvanlcelijk Is en dat het beroep tegen de niet-ontvankelljk 
verklaring ongegrond is. Het Uitwerkingsbesluit is een fiscaal besluit dat ziet op de invoering van 
het fiscaal betaald parkeren. Het Uitwerkingsbesluit ziet niet op het besluit tot afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren, Dit besluit is later genomen, hiertegen is bezwaar ingediend, Welle 
bezwaar is aangehouden,

U liet weten dat de bezwaren binnenkort in behandeling zullen Worden genomen, Ik zal in een 
nadere motivering het voorgaande en de inhoudelijke bezwaren tegen het besluit tot afschaffen 
van belanghebbendenparkeren nader toelichten.Daarnaast bevestigde u dat er niet zal worden 
overgegaan tot de'feitelijke invoering van het systeem van fiscaal betaald parkeren totdat de 
lopende procedures, Inclusief voornoemde procedure tegen het besluit tot afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren, zijn beëindigd.

Ondertussen hebben dienten met wethouder Slettenhaar gesproken over de invoering van een • 
bezoekersregeling, Bewijs erop dat deze regeling tot doelheeft de kosten van parkeren voor 
bezoekers te beperken, De regeling doet niets tegen de parkeeroverlast bij fiscaal betaald 
parkeren, Nu de procedure tegen het afschaffen van het belanghebbendenparkeren nog loopt, is 
het niet zinvol om mee te doen aan de proef. Zij bespraken met wethouder Slettenhaar dat zij wel 
de optie van de bezoekersregeling open wensen te houden indien deze procedure ongunstig 
mochtverlopen,

W Elite aansprakelijkheid Is beperkt iol het bedrag dat onder onsa beroepsaansprakelijkheidsverzekering'  wordt uJtgekftefd, 
Any IfabifHyshfilt be limlhdto the anminl whkh Ispald oir* underourprofesshn'ol llabillty hmtmnca.

http://www.wlerlnga.nl
mailto:lamme@wleringa.nl
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Nummer
Afd.man,
Afdeling

BD2010-001661
<vrlje lekei naam>
beleldsreallsalle
fysiek domein

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zuid
Voordracht voor de vergadering van het dagelijks bestuur 

Agendapunt: 22 november 2011

Portefeuille

Portefeuillehouder

Programma

7 Parkeren 
Marco kreuger 
3 verkeer en Infrastructuur

Te publiceren tekst Onderwerp

Vaststelling Ultwerklngsbeslult Parkeren Stads,deel Zuid 2012

Te publiceren tekst Het dagelijks bestuur besluit ' ,

1. In té trekken het Ujtwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2011 zoals
vastgesteld bij besluit van 7 december 201Q; . ' •. •

2. Akkoord te gaan dat zorginstellingen ookin voormailg oud-Zuld In aanmerking' 

kunnen komen voor maatschappelijke vergunningen;
3. Akkoord te gaan met het ongewijzigd laten van dé bestaande blauwe zones'ln 

Bultenveldert Zuid; •
,4. Akkoord te gaan met de situatie datde'VÜ binnen het ver’gunnlnggebled Zuid 6 

. (Züldas) Is gebracht; • : ,
5,. Het UltwerklngsbeslLilt Parkeren Stadsdeel Zuid 2012 vast té stellen waarin de 

beleidswijzigingen uit de Parkeernota 2011 en genoemd onder béslultpunt 2,- 3 en 
4 zijn opgénomen,. '■ ’• ,, . .

'UITWERKlNGSBEfeLUIT PARKEREN STADSDEEL,?UID 2012

Artikel 1 . '
Begripsbepalingen

' In dit ultwerkirigsbeslult wordt verstaan onder: • ■ '
, '• Verordening: de Parkèeh/erördenlng 2Ö09 ...

» Stódsdeel; hét stadsdeel Zuid;" . . ; . ,
' • Dagelijks Bestuur: hét Dagelijks Bestuur.van1 stadsdeel Zuid,

Dé begrippen In dit ul.twerklngsbeslult worden In dezelfde betékenis gebruikt als In de 
Parkeerverérdenlng 2009, In dit ultwerklngsbeslult Is de volgorde aangehouden van de 
artikelen In de Parkeerverordenlng. • '

Artikel 2
• Vergunnlriggebleden

In het stadsdeel beslaan de volgende vergunnlnggebleden:

1, Vergunnlngge'bled Zuld-1 (Bedrijventerrein Schinkel),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf ring A10 het midden van de 
Schinkel tot net voorbij woonboot no 13, (2) de westzijde van het Jaagpad, (3) de 

zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het SpIJtellaantJe en de woonblokken 
aan de Generaal Vétterstraat, (4) de zuidelijke teen van het talud van de Henk 

. Sneevlletweg, (5) de oostelijke teen van het talud vah de A10 west en (6) de 

noordelijke teen van het talud van de A10 zuid,
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2. Vergunnlnggebled Zuld-2 (Hoofddorpplélnbuurt, Schlnkelbuurt, Wlllemspark- 

Concertgebouwbuurt, Museumkwartier, Apollo en Stadlonbuurt, Olympisch 
Kwartier),
waarvan de grenzen worden gévormd door (1) liet midden van de Slngelgracht, (2) 

het midden van de Boerenwetering, (3) de zuidzijde van dé Dlepenbrockstraat, (4) 
de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de 
Dlepenbrockstraat, (5) het midden van het Zulderamstelkanaal, (6) het midden van 
de Amstelveénsewèg, (7) de noordelijke teen van het talud van dé ring A10, (8) de 
westzijde van het Jaagpad, (9) het midden van de Schinkel tot net voorbij 

woonboot no 13, (10) de zuidzijde van de Rijnburgstraat en Inolüslef het 

SpIJtellaantJe en de woonblokken aan de Géneraal Vetterstraat, (12) het 
Aalsmeerpieln Zuidzijde, (13) het midden van de Westlandgraoht, (14) de zuidzijde 

van het Surlnameplelri, (15) de zuidzijde van dé Surlnamestraat, (16) hel midden 
van de Schinkel tot aan de noordzijde van hét Vondelpark, (17) de noordgrens van 

het Vondelpark tot aan de (Eerste) ConstantIJn Huygensstraat en (18) de zuidkant 
van het Zandpad doorgetrokken tot aari' het midden van de slngelgracht.

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-2 Is tevens geldig In 

vergunnlnggebled Zuld:1 ■'

3, Vergunnlnggebled Zuld-3 (Noord en ZuldpIJp), . .
waarvan de grenzen worden gevórmd door (1) het midden van de Slngelgracht, (2)

• het midden van' de Amstel, (3) het midden vari het Amsteikanaal en (4) het midden 
van de Boéijenweterlng. ■■ I- ' i

Een vergunning geldig vóór vergunnlnggebièd Zuld-3 I's ook geldig In 

vergunnlnggébled Zuld-4

4, . Vergunnlnggebled Zuld-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebüurt),
. uitgezonderd het wónlngeriblok en het kantoor van hét stadsdeel binnen het 

Zulda'sgebled op de 'stadsdeelkavel gelegen aan de Graafsehapstraat en 
Gèlrestraat èn de nieuwbouw op liet ROG kavël aëh dè Gelrestreat), 
waarvan de grenzen worden gevprmd door (1) het midden'Van de Amstel, (2) de : 

noordelijke teen vari het talud van de A10, (3) de westoever van de 
Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan'de noordelijke teen van het talud van 

de Al 0 en (4) het midden van het Amsteikanaal.

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-4 Is ook geldig In 
vergunnlnggebled Zuld-3 :

5, Vergunnlnggebled Zuld-5 (Prinses Irenebuurt),
waarvan de'grénzen'worden gevormd door (1) hef midden van de 
Amstelvéenséweg, (2) tiet midden van het Zulderamstelkanaal, (3) de achterzijde' 

van dé gevels van de zuidelijke bebouwing vari de Dlepenbrockstraat, de èuldzljde 
van de Dlepenbrockstraat tót aan het midden van dé Boerenwetering (4) het 

midden van de Boerènweterlng tot de hoogte van de'zuidzijde van dé denkbeeldig 
verlengde Prinses Irénestraat, (5) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat 
denkbeeldig verlengd tót aan de Boeren-weterlng en (6) de zuidzijde van dé Fred, 
Roeskéstraat tot aan het 'midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van 

het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen 
met huisnummer 91 en 103.
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6. Vergunnlnggebled Zuld-6 (Zuldas),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de 
Europaboulevard tussen de noordelijke teen van het talud van de A10 en de De 
Boelejaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de 
Europaboulevard en de Bultenveldertselaan), (3) de oostzijde van de 
Bultenveldertselaan tussen' de De Boelelaan en de Arent Jansz Ernststraat, (4) 
noordzijde Arent Jansz.Erns'tstraat tussen de Bultenveldertselaan en de Van der 

Boechorststraat, en de noordzijde van de Overljsselweg, denkbeeldig 
doorgetrdkken lot aan het midden van de Amstelveenseweg, (5) het midden van 
de Amstelveenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van 
de IJssloot en de IJssloot tot aan de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de 
westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van het talud van de A10, (8) 

dé zuidelijke teen van het talud van de Ai 0, (9) de onderdoorgang van de A10 ' 
t.h'.v. de Schinkel, (10) de noordelijke teen van bettalud van de A10 tot'aan de 

' Amstelveenseweg, (11 j nét midden van de Amstelveense weg tot aan de Fred 

Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat, (13) de zuidzijde van 

de Prinses Irenestraat denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (14) de 
westoever vah de Boerenweterlng denkbeeldig verlengd tot aan de npordelljke 
teen van het talud van de A10 en (15) de noordelijke teen van het talud van de 

A10. " • •

7, Vergunnlnggebled luld-7 (Bultenveidèrt)
waarvan de grdrizen worden gevorrrid door.(1) het midden van de Arristel, (2) de 
getneeritegrens met Amstelveen volgend tót aan de gemeentegrens met.

• Haarlemmermeer, (3) betmlddén van hét Nieuwe meer, (4) de noordelijke teen 
van het talud Van de ring AIO, (6) dé westzijde van hef fietspad langs dé.. 
museumtramiijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7.) de noordzijde van de 

verlengde IJssloot, (8) het mlddeji van de Arnstslvéenseweg tot aan dé'" 
denkbeeldig.doorgetrpkken noordzijde van de Overljsselweg, (8) de denkbeeldig 
doorgetrokken Overljsselweg en dé, Overljsselweg noordzijde, (9) Noordzijde Arent 
Jansz Ernstsfraabtot aan de oostzijde Van dé Bultenveldertselaan, (10) de •

. oostzijde Bulteriveldértselaan' tot aan.de zuidzijde van de hoofdrljbaah van de De 
Boelelaan, (11) de zuidzijde van dé höofdrljbaan van de De Boelelaan; (12) de ] 

(oostzijde van de Europaboulevard en (13) de'noordelijke teen van hét talud van de 
ringweg A10, •' . .

Uitgezonderd de blauwe zones: • . . .
- aan Valkens.teln tussen Brittenburg 27/49 en Merckenburg,
- aan Tellingen tussen Brittenburg 3/25 en Merckenburg 4/20,

- aan Henkefishage tussen nummers 4 en kastelenstraat 65a,

- aan de Heenvlletlaan tussen Kastelenstraat 70 en Onsenoort 14/54.
-,de waste,lijke véntweg tussen de Van NIJenrodeweg en Zwaansvllet en het 

parkeerterrein gelegen tussen Zwaansvllet en de Vah Bóshulzenstraat 
(winkelcentrum "Rooswljk'j

Binnen de In artikel 2 genoemde vergunnlnggebleden worden de volgende 
deelgebieden onderscheiden:

o Vergunnlnggeblad Zuld-2.1 (Wlllemspabk-Conoertgebouwbuurt, Museumkwartier), 
waarvan de grenzen worden gevórmd door (1) het midden van de Slngelgracht, (2)

Artikel 3
Deelvergunnlnggebleden
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• het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, 
(4) het midden van de Stadlongracht tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de 
Amstelveenseweg oostzljdè, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de 
(Eerste) Constantljn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad;

ó Vergunnlnggebïed Zuld-2,2 (Apollo en Sladlonbuurl), • ■ ,
waarvan dé'grenzen'wordén gevórmd door (1) het midden van het 
Zulderamstelkanaal, (2) de aohtèrzfjde van de gevels Van de zuidelijke bebouwing 
yari de Dlepenbrookstraat, (3) het midden van de Boerenwetering, (4) het midden 
van het Noorderamstelkanaal, (5) het midden van de Stadlongracht tot aan hel 
parkelland, (6) het midden van de' Schinkel, (7) de ring A10, (8) het midden van de 
Amstelveenseweg tót aan het Zulderamstelkanaal en uitgezonderd' hét gebied dat 
begrensd wordt door: de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de 
Eosstraat, tussen dé Amstelveenseweg en de Hestlastraat; de voorzijde van de 
gevels van' de westelijke wand van de Hestlastraat, tussen de Eosstraat en de' 
Laan der Hesperldén; de westelijke kant van het Sta'dlonpleln en het midden van 
de Stadlongracht; dé westelijke j<ant van de Amstelveenseweg 'tot aan de 
Eosstraat; ' .

o Vergunnlnggebïed Zuld-2.3 (Hoofddorppleln eh Schlnkelbuiirt), ■■
waarvan de grenzen wórden gevormd door (1) de zuidelijke kgnt van de rijweg op 
het Surlnamépleln, (2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het nnldden van dé 
Stadlongracht, (4) de denkbeeldige lijn westwaarts pver dé Schinkel tot en met 
Woonboot nó, 12 aan hét Jaagpad, het SpIJtellaalitJe en de woonblokken aan de 
Generaal Vetterstraat (5) het Aalsmeerpleln Zuidzijde en (6) het midden van de 

Wesflandgrachf; ’ ' ' ' ' ’ .• '

o Vergunnlnggebïed Zuld-2.4.(Olympisch (Kwartier en Stadion),
■waarvan de'grenzen wórden gevormd dogr (1) de voorzljde'van de gevels van de 
nóordelijkè wand van de Eosstraat, frissen de Anisfelv'eenserVég eh de'
Hestlastraat, (2) de voorzijde van dé gevels van de westelijke wand van de 
Hestlastraat, tussen de Eosstraat en dé Laan der Hesperlden, (3) de westelijke 
kant'van het Stadlonpléln, (4) het m.ldden van de Stadlongracht en (6) dé'

• westelijke kant van de Amstelvèénséweg tot aan de Eosstraat

o Vergunnlnggebïed Züld-3,1 (NoordpIJp), ' /
waarvan de grenzen worden gevormd 'door: (1) het midden van de Slngelgraóht,
■(2) het midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden 
van de Bóerènwetórlng; . ■■ ' (

o Vergunnlnggebïed Zuld-3.2 ZuldpIJp), ■ •
vya'ary.ap dé'grenzen Worden géVormd door; (1).het rtilddeh van 'de Ceintuurbaan, • 
(2) het midden van de Amstel; (3) hét midden van het Amstelkanaal, (4) het- 

' mlddén van de Boerenwetering; '.

o Vergunnlnggebïed Zuld-4.1 (Rivierenbuurt Noord),
waarvan de grenzen worden gevórmd door het Amstelkanaal, de Amstel, het ' 
midden vap de VrIJheldslaan, het midden van de Rooseveitlaan, het Europapleln, 
hetSch'eldepleln, de Wlellngenstraat. (Inclusief P9) én de Boerenwetering;

o Vergunnlnggebïed Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) 
President Kénnedylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) hét midden 
Van de Rooseveitlaan, (6) het midden van de VrIJheldslaan;

o Vergunnlnggebïed Zuld-4,3 (Veluwebuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) 
noordelijke teen talud A10, (3) Eu'ropabouievard westzijde, (4) de gevellijn van de
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bebouwing aari de President Kennedylaan zuidzijde,

. ' Artikel 4
Vergunnlngènplafond per (deel)vergunnlhggebled (nlel zijnde mllleuparkeervergunnlng), 

Het Vergunnlngènplafond voor bewonersvergunnlngen en bedrljfsvergunnlngen
gezamenlijk bedraagt;

• Vergunnlnggebled Zuld-1 (Bedrijventerrein Schinkel); 1300

■ VergunnlnggebiédZuld-2,1
• (Wllle'mspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier); ' 8600

Vergunnlnggebled Zuld-2.2 (Apollo-stadlonbuurt): • ' 8600
Vergunnlnggebled Zuld-2.3 (Hoofddorpplsln-Schlnkelbuurt): 4600
Vergunnlnggebled Zuld-2,4 (Olympisch Kwartier én stadion): 00

, Vergunnlnggebled Zuld-3.1 (NoordpIJp); 3650
Vergunnlnggebled Zuld-3,2 (Zuldpljp): j 4800

Vergunnlnggebled Zuld-.4,, 1 (Rivierenbuurt Noord); 4000
• Vergunnlnggebled Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid): 3600
Vergunnlnggebled Zuld-4.3 (Rivierenbuurt Veluwebuurt): ' 1300

Vergunnlnggebled Zuld-5 (Prinses Irenebuurt): 140Ó'
.Vergunnlnggebled Zuld-6 (gebied Zuldas); , • ' 0
Vergunnlnggebled Zuld-7 (Bultenveldertj: 12000

. ■ . • ' . ■ ’ • Artikel .5 .
Mllleuparkeerverg'unnlngen'plafond per vergunnlnggebled

Hen mllleuparkeervergurjnlngenplafond wordt vooralsnog in afwachting van verdere
besluitvorming hleroVer Irj stadsdeel Zulcf niét vastgesteld,

Artikel 6
Meeverhufsrêgéllng

1. Het vérgurtnlngenplafond, dan wel mllleuparké'èrvergunnlngenplafond wordt bij een 
aanvraag om een beworiersvèrgunnlng,’ 'dan' .wel mllleuparkeervergunnlng voor 
bewoners, van een bewoner die op grond van'artlkej 34 lid 4 van dé

•’ Parkeerverdrdenlng 2009 rpcht heeft öp 1 parkeervérgunnlhp met 1 verhoogd;
2, Na vèrlénlng van één bewónérsvergunnlng, dan wel mllleuparkeervergunnlng voor

bewoners als bedoeld In lid 1 van dit artikel wórdt het vergunnlngènplafond dan wel. 
mllléuparkeervergunrilngenplafond meteen met één verlaagd tot het oorspronkelijke 

niveau, zoals ganoertid lp artikel 4; . .
'3,' Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niét van toepassing op een vergunnlnggebled, waar het 

vergunnlngènplafond, dan wel mllleuparkeervergünnlngenplafond krachtens artikel 
• 4 of artikel 5 op 'nul Is vastgesteld;

4, Lld1,2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor. een 
be'drljfsvergunnlng, dan wel een mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven,' .

■■ Artikel 7 .

(B/okJf/Jden betaald parkeren.

Binnen het stadsdeel wordt parkeérbelastlng geheven gedurende de volgende
(blok)tljden;
• In vergunnlnggebled Zuld-1:

ma t/m vrij van 09,00 uur-19.00 uur; •

• In vergunnlnggebled Zuid 2.1, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen
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Worden gevormd door: Koninginneweg westzijde, Ernmastraat westzijde, het 
midden van het Noorder Amstelkanaal, het midden van de stadlongracht, het 
midden van het Zuldkapaal, Amstelveenseweg westzijde, tót talud A10, het midden 
van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg oostzijde, zuidgrens 
van het Vondelpark: 
ma t/m za van 09,00 uur - 21,00 uur;

In vergunnlnggebled Zuid 2,1, voor het deel van het gebied, waarvan de grenzen 
worden gevormd door: hét Zandpad zuidzijde, het midden van de Slngelgraoht, het 
midden van de Boerepweterlng,.het midden van het Noórder Amstelkanaal, 
Ernmastraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark: 
ma t/m za van 09,00 uur -24.00 uur,1

• In vergunnlnggebled Zuid 2,2:
ma Vm za van 09,00 uur - 21,00.uur; •

• In vergunnlnggebled Zuid 2.3: .. j •
ma t/m za van 09,0(5 uur - 24,00 uur;

• In vergunnlnggebled Zuid 2,4: •
• ma t/m za van 09,00 uur -24.00 uur; •

• Iri vérgunrilnggebled Zuld-3:
ma t/m za van 09.Ó.O uur-24,00 uur;.

.•* - In vergunnlnggebled Zuld-4,1:
ma t/rn za van 09,00 uur - 24.00 uur; . • • • •

• In vergunnlnggebled Zuld-4.2: . • .
ma t/m za van 09,00 uur tot 21,00 uur;

• tri vergunnlnggebled Zuid 4.3.:
ma t/m ?a van 09.00 uur tot 21,00 uur;

• In vergunnlnggebled Zuld-6;
ma t/m za van 09,00 u'u'r - 21,00 uur; . '

• in het vergunnlnggebled'Zuld-6: .. ;

binnen de ringweg A10: ‘ . • • r
ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur; 
bulten dé ringweg AIO; . :
ma t/m vrJJ van 09,00 uur -19.00 uur;

' • In het vergunnlnggebled Zu'id-7: 

ma t/m vrij van 09,00 uür -19.00 uur,

Binnen het stadsdeel gelden de volgende vergunnlnggableden:
• Zuld-2 (Hoofddorpplelnbuurt, Schlnkelbuurt, Wlllemspark-Concertgebouwbuiirt,

■ Museumkwartier, A,pollo en Stadlonbuurt, Olympisch Kwartier) fungeert als
'overloopgebled voor hét vergunnlnggebled Zuld-3.1 (Noofdpljp) met een maximum 
van 200 overloopvergunnlngen; .

• Zuld-1. (Bedrijventerrein Schinkel) fungeert als overloopgebled voor Zuld-2.3 • 
(Hoofddor'ppleln eii Schlnkelbuurt)

Artikel 8

Overloopgebleden.
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Artikel 9

Aantal te verlenen bewoners- en mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners

1. ' Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen
per zelfstandige woning bedraagt:
a. rriaxlmaal 11n de vergunnlnggebleden Zuld-2.1, Zuld-2.3, Zuid 3.1, Zuid 3.2, 

Zuid 4.1 en Zuid 4,2
b. maximaal 2 In vergunnlnggebled Zuld-1 en vergunnlnggebleden Zuld-2.2, Zuld- 

4.3, vergunnlnggebled Zuid 5 en Zuid 7;
c. 0 In vergunnlnggebled Zuld-6 (Zuldas) en de vergunnlnggebleden Zuid 2,4 

(Olympisch Stadion eg Olympisch Kwartier);
2. Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen da'n wel mllleuparkeervergunnlngen 

■ voor bewoners per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op
hetzelfde adres verleende bedrljfsvergunnlngen en mllleuparkeervergunnlngen 
voor bedrijven; ' •

3. Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen wordt verminderd met het aantal bij 
de woning behorende of zich op het grondgebied van d,e woning' bevindende 
stalllngpla'at’seh en/of bélanghebbendenparkeerplaatsen, Dit geldt ook Indien er 
stalllngplaatsen In hetzelfde vergunnlnggebled worden gehuurd of gekocht';

4. ■ Hef aantal bewonersvergunnlngen voor bewoners wordt verminderd met het aantal
op hetzelfde adres verleende mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners (conform 
artikel 9, lid 5 van dé Parkeerverordenlng 2009);

5. Hét aantal mllleuparkeervergunnlngen voor bewegers wordt verminderd mét het
aantal óp hetzelfde adres 'verleende bewonersvergunnlngen (conform artikel 16',' lid 
4 van dé Parkeerverordenlng 2009); '. , '

6. Indien binnen eèn vergunnlnggebled het vergunningenplafond Is bereikt wordt per 

■ • zelfstandige wcmlng geen tweede bewonersvergunnlng, dan we| tweede •
•• mlllèuparkéervergunnlng voor bewoners verleend.' . '

. Artikel 10 • ' •

Aantal te verlenen bedrljfs- en mflleuparkeervergünnlngën. voor bedrijven 1 2 3 4 * 6 7 8

1, ftet aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen'
'per bedrijf bedraagt; •• ' "
'1 pér :10'werknemers In alle (deel)vergunnlnggeblederi uitgezonderd. I
yergunglnggebieden Zujd 1.en Z.uld 7. Bedrijven tot en m’et10 werknemers krijgen 
1, vergunhlng, 11 to't eri met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.'; . -I

2, 1 per 4 werknemers In Zuld-1 (bedrijventerrein 'Schinkel) kehtekéngebonden of op
codg (niet kentekeng'ebonden), waarbij bedrijven totpn rnet 4 werknemers’ 1 ' 
vergunhlng krijgen, 5'tot en met 8 werk'nemèrs 2 vergunningen, 'enz,; . , ■

3, maximaal 1.per 2 werknemers In Zu!d-7 (B'ulfenveldert);
4, 0 Iri Vergunnlnggebled guld 6 (Zuldas)

■6, Het aantal op basis van dit artikel '|e yerlenen bedrljfsvergunnlngen wordt
verminderd met het aantal verleende bedrljfsvergunnlngen op code, het aantal 
verleende hulpVerlenervergunnlngen en het adntal verleende 
mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven (arti 0 lid 8. Parkeerverordenlng 2009);

6, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen mllleuparkeervergunnlngen voor 
bedrijven wordt Verminderd met het aantal verleéhde bedrljfsvergunnlngen, het 
aantal verleende bedrljfsvergunnlngen op code en het aantal verleende 
hulpverlenèrvergunnlngen; '

7, Indleh het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met 
minder dan 16 werknemers In dienstverband maximaal 3' extra 
bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen worden verleend;

8, Het aantal pef bedrijf te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel 
mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal op 
hetzelfde adres verleende bewonersvergunnlngen 'en mllleuparkeervergunnlngen 
voor bevironers,

Artikel 11
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Sportverenlglhgvergunnlng.

Gelet op artikel 13 lid 2 van. de Parkeerverordenlng 2009 bedraagt het aantal te 
verlenen sportverenlglngvergunnlngen In alle vergünnlnggebléden maximaal tien per 
sportorganisatie, waarbij hét aantal af te géven Vergunningen gerelateerd |s aan het 

.aantal leden met een ultglftenorm 1 parkpervergunnlng op 10 Ingeschreven en . 
betalende leden,

.Artikel'12
De voikstulnvergunnlng,

Een voikstulnvergunnlng wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon die volgens 
zijn statuten tot doel heeft een volkstuincomplex'te behóren en tevens ook over een 
volkstuincomplex beschikt In een vergunnlnggeb.led,

Hat aantal te verlenen volkstulnvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex maxlma.al 
1 per 3 peroelen.

Artikel 13 j ••

De maatschappelijke vergunning

1. .Het Dagelijks Bestuur verleent maatschappelijke vergunningen aan 
zorginstellingen en aan bureaus van dé PoJItle Amsterdam-Amstelland;

2, Het Dagelijks Bestuür verleent déze vergunning alléén In vergunnlnggébleden
Züld-4,'ZuJ'd-6, ZulchO en Zuld-7 aan een onderwijsinstelling behorend tot het 
basis-en/of vobrtg'ezet onderwijs; . '

.3, Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt pér bureau van dé 
Politie, en/of'zorg- en/of onderwijsinstelling maxlrnaal het aantal óp basis van 
artikel 10 van de Verordening tg verlenen bedrljfsvergunnlngen.

• Artikel 14

Vergunningen op bolle (niet kentekengebonden)

1. Het Dagelijks Bestuur kan op-gemotiveerd-Verzoek van aanvrager dé volgende 

vergunningen op code verlenen;
a, Öe maatschappelijke vergunning; .•. .
b, De hulpverlénlngsvergunnlng als bedoeld in artikel 16 van de Veror.denlng;
c, De mllleuparkeervergünnlng voor bedrijven als bedoeld In artikel 17, Indleh Is 

voldaan aan het 1® lid onder a. of b.-van'artikel 18 van de Verordening;
d, De autodeelvergunhlngrals bedoeld In artikel 20 van de Verordening;
e, De bedrlj'fsVergunrilrig'als bedqeld |n artikel 10 van de Vèfordénlrig indien voldaan 

Is aan het 1° lid onder a.’ of b/Van artikel 11 van de verordening;

2. Voor de gebieden Zuld-4, Zuld-5, Zuld,-6 en Zuld-7 geldt tevens dat op verzoek van 
• aanvrager de volgende vergunningen op code worden verleend:

a. De sportverenlglngvérgunnlng, als bedoeld in artikel 13 van de Verordening;
b. De volkstuInVergunnlng, als bedoeld In artikel 14 van da Verordening; •

c. De belanghebbendenvergunning, als bedoeld In artikel 26 van de Verordening.

Artikel 15

Ambulante handelaar.

De ambulante handelaar komt op basis van artikel 10 van de Parkeerverordenlng 2009 
slechts vóór een bedrljfsvergunnlng, dan wel een mllleuparkeervergünnlng voor 

bedrijven In aanmerking Indien hl] minimaal drie dagen werkzaam Is In het 
vergunnlnggebléd waarvoor de bedrljfsvergünnlng woró't gevraagd,

Artikel 16
Beperking geldigheid parkeervergunnlngen

8
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Hen bewonersvergunnlng, bedrljfsvergunnlng, overloopvergunnlng, een 
mllleuparkeerv'ergunnlng vóór bewoners, een mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven, 
sportverenlglngvergunnlng, 'volkstulnvergunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke 
vergunning en mantelzorgvergunnlng zijn niet geldig:

In de volgende (gedeelten) van straten van ma t/m za tussen 09.00 uur en 
• 18,00 uur In de:

• Pleter.Cornellszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat;
• Van Baerlestraat, tussen dé Vosslusstraat en de De Lalressestraat;
• Cornells Schuytstraat, tussen de Wlllemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte 

van de Johannes Verhulstsfraat;
• Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadlonweg;
• Ferdlnand Bolstraat, tussen de Stadhouderskade tot en mét het Cornells 

Troostplein;
• De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatlpark;
• .Albert Cuypstraat;
• Hoofddorpweg; • j

• Zellstraat;
• Van Wóustraat,

In vergunnlnggebled Zuld-4 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 19.00 uur:
• de Rijnstraat, . ...
• de Maasstraat'tussen de Amsfelkade en de Uiterwaardenstraat,
» .de Schèldestraaf'i ■ ' .

. In vergunnlnggebled Zuld-4 van ma t/m za tussen 09.00 uur en 18.00 uur:
• de AmsteldIJk ter' hoogte van de begraafplaats Zorgvlled;

'In yêrgunnlriggebled Zuld-7 van ma t/m vrij tussen 09,00 uur en 19,00 uur:..
» omgeving Gelderlandpleln, te weten de A.J.- Ernststraat voor huisnummer 183 - 

197, de secundaire rijweg tussen perceel 585 en de Van’ Leljenbérghlaan, de 
secundaire rijweg tussen Loowaard en de A.J, Ernststraat, Loowaard tussen dè Van 
Leljenberghlaan en de Willem van Weldamm'ala'an, Willem van Weldammelaan ,

‘ .tussen De Kamp en Magèrhorst.'en de Bultenveldertsélaan voor de huisnummers 
28-46; 10 parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het Jollenpad voorbij .het 
Punterspad. ' • ■

: ■ Artikeli? . • ■ .

Parkeefduürbeperklng '
. i' ... i

1 Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduufbeperklng als bedoeld 'In artikel 31 van 
de Pafkeerverordenlng 2009 van 60 minuten In 'de volgende straten of gebieden én 
tljdperloden: •

• Van Wóustraat, ' . ma t/m vrij. 09,00 uur-16,00 uur
za, 09.00 uur-18.00 uur

» Zellstraat, ■ ma t/m vrij. 09,00 uur -16,00 uur
za.'09.00 uur-18.00 uur

Hoofddorpweg, ma t/m vrij, 09.00 uur'-16,00 uur
za, 09,00 uur-18.00 uur

• Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatlpark:
ma t/m za. 09.00 uur -18.00 uur

• Ferdlnarjd Bolstraat, tussen Ceintuurbaan, tot/met het Cornells Troostplein,
ma t/m za. 09,00 uur -18.00 uur

• Beethovenstraat, tussen Apollolaan en Stadlonweg,
ma t/m za. 09.00 uur -18,00 uur

Vergunnlnggebled Zuld-4 ma t/m za. 09,00 uur -18,00 uur:
• de Rijnstraat,
* de Maasstraat tussen de Amstelkade en de Uiterwaardenstraat,

9
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. •, de Scheldestraat;

In vergunnlnggebled Zuld-7, ma t/m vrij. tussen 09,00 uur -19.00 uur:
• omgeving Geldérlandpleln, t.w. de A.J. Ernststraat voor huisnummer 183-197, de 

secundaire rljwèg tussen perceel 686 en de Van Leljenberghlaan, de seoundalre ' 
rijweg tussen Loowaard en de A.J. Ernststraat, Loowaard tussen de Van Leljen- 
bérghlaan en dé Willem'van Waldammelaan, Willem van Wéldammelaan tussen De 

Kamp en Magerhorst en de Bultenveldertselaan voor de huisnummers 28-46.

Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduiirbeperklng als bedoeld In artikel 31 van de 
Park'eerverordenlng 2009 van 180 minuten uur In de volgende gebieden en straten en 
tljdperloden: • •

in vergunnlnggebled Zuld-4, ma t/m za 09,00 uur -18,00 uur :
• de AmsteldIJk ter hoogte van de begraafplaats Zorgvlled; j

• In vergunnlnggebled Zuld-7, ma t/m za 09.00 uur 718,00 uur
10 parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij Het Jollenpad, voorbij Puntèrspad.

" ■ Artikel* 18’ . •'
Belarighetibendenparkeerplaatsen en parkeervergunnlngen.

Een .belanghebbéndenpa.ikee'rpla'ats wordt op aanvraag op kenteken toegekend, met 

uitzondering van ayto’s van een autodeelorgarilsatle omdat daar sprake Is van een 
’ wisselend bestand aan auto's, aan:

• Hulpverleners In de eerste fljnzórg (huisartsen, verloskundigen). Indien er geen 
.beschikking I's óver een bij’ het praktljkadres of huisadres gélegèn stalllngspl'aats. 
Voor'deze: doelgroep worden per .belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 
.belanghebbendenvergunnlngeh op kenteken verleend;

• Beroepsconsuls met eèn maximum van 1 gereserveerde parkeerplaats
• AÜtödeelorgahlsatles (op có'de, rilet op kenteken); ' ' .

. .' Artikel 19 ' •

Ingangsdatumparkeètyergunnlngen en bijzondere vergunningen

De Ingangsdatum van parkeervergunnlngen en bijzondere vergunningen Is altijd de 
1 eerste van de maand, ' 'i

' Artikel 20
Hardheidsclausule.

Het Dagelijks’Bestuur Is bevoegd, In gevallen waarin toepassing van dit 
ultwerklngsbeslult naar zijn oordeel tot een bijzóndere hardheid leidt, ten gunste van de 
aanvrager af te wijken van het bepaalde In dit ultwerklngsbeslult. . •

Artikel 21 
Inwerkingtreding

Dit ultwerklngsbeslult treedt In werking op 1 Januari 2012,

Artikel 22 
Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2012,
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Bestuurlijke achtergrond

Beleidskader Is het parkeerbeleid Amsterdam (de Parkeerverordenlng 2009 en de 
Parkeerbelastlngverordenlng 2012),
Het stadsdeel stelt nadere eisen en voorwaarden aan de uitgifte en het gebruik van 
parkeervergunnlngen In het stadsdeel,
25 mei 2011 heeft de Deelraad Zuid de Parkeerbeleldsnota vastgesteld, De daarin 
genoemde beleidsvoorstellen worden opgenomen In dit Ultwerklngsbeslult voor 2012. 
Daarnaast zijn nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen,,

—.............. Ml I II
Korte toelichting op het gevraagde besluit

In afwijking van het gestelde In de Parkeernota 2011 zijn de volgende beleidswijzigingen In 
dit besluit opgenomen:

a. ) Zorginstellingen In voormalig Oud-Zuld kunnen nu ook maatschappelijke vergunningen 

aanvragen.
b. ) De blauwe zones In Rooswljck en rond de Kastelenstraat blijven gehandhaafd,
o.) De VU Is binnen het vergunnlnggebled Zuid 6 (Zuldas) gebracht.

Kanttekeningen en Uit onderzoek Is gebleken dat een mogelijke toename van maatschappelijke vergunningen 
risico's voor zorginstellingen In voormalig Oud Zuid niet zal'lelden tot een grote toename van de

parkeerdruk, De Vu beschikt over voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Gevolgen

Belanghebbenden Ad a. Zorginstellingen kunnen (Indien gewenst) meer beschikken over niet
kentekengebonden vergunningen. Een flexibeler gebruik van de parkeervergunnlngen komt 
tegemoet aan de belangen van de werknemers die veelal parttime werken In deze branche, 
Daarnaast kunnen met deze codevergunnlngen de aan de Instellingen verbonden 
vrijwilligers gefaclllteerd worden.

Ad b. De blauwe zones voldoen, Instellen van een 0,10 cl tarief Is niet nodig omdat einde 

tijd blauwe zone samenvalt met einde tijd betaald parkeren. DIW Is akkoord,

Ad c, In de Zuldas Is het vergunnlngplafond op nul gezet, De VU kan geen bedrijf- of 
maatschappelijke vergunningen meer aanvragen, Hiermee wordt voorkomen dat er ter 
plaatse een groei van de parkeerdruk zou kunnen ontstaan.

Stadsdeelorganlsatle Geen

Adviezen

Intern

• Extern Afgestemd met IVV en Cltlon

(Uitkomsten) Inspraak en/of maatschappelijk overleg
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nvt

Behandeling In raadscommissie

Ter bespreking op 14 december 2011

Datum van besluitvorming In deelraad 

nvt

Financiële paragraaf

Financiële toelichting:

Nvt

Zijn er financiële Nvt 
risico's en zo Ja, hoe 
worden deze 

beheerst?

Geheimhouding

nee

t (

Publlclteit/communlcatle 

Intern Ter kennisname

Extern Website van Zuid, stadskrant

Stukken

Meegezonden Het "Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2012" maakt deel uit van deze DB
voordracht.

Ter Inzage gelegd nvt

Behandelend ambtenaar

R. Kooper, r.kooDer@zuld.amsterdam.nl tel.21623
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WIERINGA ADVOCATEN Herengracht 415-429 

1017 BR Amsterdam

T: [+31] (0)20 - 624 68 n 

F: [+31) (0)20-627 2278

PER TELEFAX: 020 252 4365
I : www.wlerlnga.nl

Totaal aantal pagina's: 20
B; F, van Lanschot Bankiers

63,25.75,255 t.n.v,

Cliëntengelden Wlerlnga Advocaten

Aangetekend met handtekening retour
Aan de stadsdeelraad van Stadsdeel Zuid 
Gemeente Amsterdam 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM

J.j.W. Lamme, advocaat 

T: [+31] (0)20 - 531 30 25 

E: lamme@wlerlnga.nl

Onze/Our ref.: 
22626/al

Uw/Your ref,:
28 februari 2012
Amsterdam,

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/stadsdeel Zuid 

Geachte college,

Met verwijzing naar bijgaande brief van 23 januari jl, maalc ik namens cliënten,

de VerenigingBeethovenstraat/Parnassusweg, H, Bosmanstr, 53;
Vereniging van Eigenaren Neptunus, J. Worpstr, 47-2;
Mr, G, Mo sier, Pr. Marijkestr. S;
T. Bernstman, W. Pijperstr. 73;
G, D. Heij, Pr, Margrietstr. 19;
D. van Mourilc, H, Bosmanstr, 24;
H. M, Mongard, W, Pijperstr. 73;
M.J.W. Mutsaerts, H, Bosmanstr. 32;
P. Noordervliet, Pr, Marijkestr, 29;
H.C, ten Berge, Pr, Marijkestr, 24;
M, Brummelkamp, Pr. Irenestr, 60;
R.S. en B.S, ICahn, Pr. Marijkestr, 19;
J.G, Wichers Hoeth, Pr, Marijkestr, 4;
J, Kelj, Pr. Marijkestr, 23;
A. Deen, D, Schaferstr, 63;
G.J.R, Mazeland, H. Bosmanstr. 58;
W, van Driel, W, Pijperstr, 70;
R Spiegel, W. Pijperstr, 7;
G J, Vernooy, W. Pijperstr, 75;
J.D, Luyckx, C. van Renessestraat 1;
W,H, Hintzen, Beethovenstr, 127;
MJ,P. van Spreeuwel, H. Bosmanstr. 54;
MA, Enthoven, H, Bosmanstr, 48;

WEike aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheldsverzakerlng wordt uitgekeerd. 
Any llablllly shall be Ilmlted to 1I10 amouni whlch Is pald out tmder our professional Imllfly Insurance,
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34372239

http://www.wlerlnga.nl
mailto:lamme@wlerlnga.nl
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M, Lewis, H, Bosmanstr, 24;
G, HurwitZ; Pr. Margrietstr, 14;
H. Swiersta; Parnassusweg 115;
N. van Halm,, Parnassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;'
N, van Gelder; C. Dopperlcade 5-6A;
J.C. Leyten; C. Dopperlcade 5-6;
R, Duursraa; Pr. Margrietstr, 18;
G.H.D. WillemS; H. Bosmanstr. 34;
A.Bijlmer-AntonS; G, van Renesstr. 7
C, De Lara-De Jong; C. van Renesstr. 9 en
S, Stoffer; Prinses Margrietstr, 20

hierbij zekerheidshalve bezwaar tegen het Uitwerldngsbesluit 2012; inhoudende de vaststelling 
van het Uitwerldngsbesluit 2012; bekendgemaakt op 23 februari 2012, U treft bijgaand een 
afschrift van dit besluit aan.
Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit 

het besluit is in strijd met het recht;
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet kunnen 

worden genomen;
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel,

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van (on)geschreven recht 

en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen. Voorts 
verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden,

Cliënten verzoeken u om de bezwaarprocedures gezien de recente ontwikkelingen nader aan te 
houden,

WlERINGA ADVOCATEN

w
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Herengracht 425-429 

1017 BR Amsterdam 

Ti [+31] (0)20 • 624 68 11 

F: J+31J (0)20-627 22 78 
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B; F, van Lanschot Bankiers

63,25.75,255 t.n.v,
Cliëntengelden Wlarlnga Advocaten

Aangetekend met handtekening retour
Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Zuid
t.a.v, de heerD, Cohen Parana
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

Onze/Our ref,; Uw/Vour refi:
22626/mdo

S, Levelt, advocaat

T. ' (+31] (0)20 - 53130 24 

E.' Ievelt@wlerlnga.nl

Amsterdam,

23 januari 2012

Inzake,' Vereniging Beethovenstraat-Pamassusweg/stadsdeel Zuldf 

Geacht College,

Van cliënten, de VerenlglngBeethovenstraat/Parnassusweg, H, Bosmanstr. 53; 
Vereniging van Eigenaren Neptunus, J, Worpstr, 47-2;
Mr. G, Mosler, Pr, Marijkestr, 5;
T, Bernstman, W, Pijperstr, 73;
G. D, Heij, Pr, Margrietstr, 19;
D, van Mourik, H, Bosmanstr. 24j
H. M, Mongard, W. Pijperstr, 73;
M ,J,W, Mutsaerts, H, Bosmanstr, 32;
P, Noordervliet, Pr, Marijkestr, 29;
H.C, ten Berge, Pr, Marijkestr, 24; (
M, Brummelkamp, Pr, Irenestr. bO;
RS, en B,S, Kahn, Pr, Marijkestr, 19;
J,G, Wichers Hoeth, Pr, Marijkestr. 4;
J, ICelj, Pr, Marijkestr, 23;
A, Deen, D, Schaferstr, b 3;
GJ.R, Mazeland, H, Bosmanstr, 58;
W, van Driel, W. Pijperstr. 70;
R Spiegel, W. Pijperstr. 7;
GJ, Vernooy, W, Pijperstr, 75;
J,D, Luyckx, C, van Renessestraat 1;
W,H, Hintzen, Beethovenstr, 127;
M,J,P, van Spreeuwel, H, Bosmanstr, 54;
MA Bnthoven, H, Bosmanstr. 48;
M. Lewis, H. Bosmanstr, 24;
G, Hurwitz, Pr, Margrietstr, 14;

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakeillkheldsverzekering wordt uitgekeerd, 
Auy llablllly shallbo llmliod to iha mounl whlcn Is pnld out u/idur ourprofessional llablllty huuram,
Kamervan Koophandel Amsterdam nr. 34372239
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H. Swiersta; Parnassusweg 115;
N, van Halm/ Parnassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;
N, van Gelder; C, Dopperkade 5-6A;
Jf,C, Leyteti; C. Dopperkade 5-6;
R, Duursma; Pr. Margrietstr, 18;'
G.H.D, Willems; H, Bosmanstr, 34;
A,BijJmer-AntonS; C, van Renesstr, 7
G, De Lara-De Jong, C, van Renesstr, 9 en
S, Stoffer; Prinses Margrietstr, 20

heb Ik vernomen dat u de mogelijkheden voor het voortzetten van het belanghebbendenparkeren 
in de Prinses Irenebuurt onderzoekt,

Cliënten zijn zeer verheugd hierover en zijn uiteraard bereid om van gedachten te wisselen, Zij 
hopen dat hiermee tevens de lopende procedures (bezwaar)procedures kunnen worden 
afgesloten.

De procedure bij Rechtbank; Hof; Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van State en Hoge 
Raad zag op de bewonersbrieven van maart 2002 en het Uitwerlclngsbesluit 2002, Geoordeeld is 
dat ditUitwerldngsbesluit enkel fiscaal van aard is, Het besluit hield niet in het afschaffenvanhet 
belanghebbendenparkeren, Cliënten hebben steeds bezwaar gemaaid; tegen besluiten met 
betrekking tot het afschaffen van belanghebbendenparkeren en het invoeren Yan een fiscaal 
systeem, De navolgende bezwaren zijn aangehouden (zie bijgaande brief van 19 oktober 2009; 
bijlage l)i

Bezwaar 2' november 2004 tegen Besluit DB d,d, 21 september 2004 
Bezwaar d,d, 18 mei 2005 tegen Besluit DB d.d, 22 maart 2005
Bezwaar d.d, 1 juli 2005 tegen Uitwerkingsbesluit 2005 d.d. 24 mei 200S; publicatie 8 juni 
2005
Bezwaar' d,d, 7 november 20Q5 tegen Besluit aanpassing Uitwerlclngsbesluit 2005 d,d. 4 \ 
oktober 2005
Bezwaar' d,d, 7 november 200S tegen Besluit Stadsdeelraad d.d, 27 september 2005 
Bezwaar d.d, 6 juli 2007 tegen Uitwerlclngsbesluit 2007 d,d, 12 juni 2007 
Bezwaar d.d, 2 juni 2009 tegen Besluit d.d, 21 april 2009 Inhoudende de vaststelling van 
de varianten bezoelcersregeling

- Bezwaar d.d. 15 januari 2009 tegen Uitwerkingsbesluit 2009 d,d, 16 december 2008 
• Bezwaar d.d, 31 januari 2011 tegen Besluiten d,d, 16 november 2011 en 14 december 

2011 inhoudende de vaststelling van het Uitwerkingsbesluit 2011

Het Uitwerkingsbesluit parlceerverordening, stadsdeel,Zuid 2012 is op 22 november jl, door Uw 
College vastgesteld, De aangehouden bezwaren zijn op grond van artikel 6; 18/6:19 Awb tevens 
gericht tegen dit Uitwerkingsbesluit 2012, Cliënten verzoeken al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en 'daaropvolgende beroeps- en hoger beroepsprocedure hebben aangevoerd 
ais hier herhaald en ingelast te beschouwen,

w



■ WIERINGA ADVOCATEN
Zekerheidshalve maak Ik bij deze bezwaar tegen het Uitwerkingsbesluit 2012, inhoudende de 
vaststelling van het Uitwerkingsbesluit 2012, bekendgemaakt in de stadsdeelkrant van 29 
december 2011, U treft bijgaand een afschrift van ditbeslult aan (bijlage 2), s

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het besluit

het besluit is in strijd met het rechtj
het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet kunnen 
worden genomen; '
het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel,

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van (on) geschreven recht 
en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen. Voorts 
verzoeken cliënten u de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Cliënten verzoeken u om de bezwaarprocedures gezien de recente ontwikkelingen nader aan te 
houden,

Hoogachtend^

/
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WlERINGA ADVOCATEN Herengracht 425-429 

1017 BR Amsterdam 

T: [+3>i (0)20-6246811 

Fl I+31) (0)20 -627 22 78 

I! www.wlerlnga.nl 

B; F. van Lanschat Bankiers

63,25.75.255 t.n.v.

Cliëntengelden Wlarlnga advocaten

PHRTBLKFAXi (m) 2624365

Totaal aantal pagina's! 1

Aan het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zulderamstel
t.a.v. de heer M,CA. Donker
Postbus74019
1070 BA AMSTERDAM

J.j.W. Lamme, advocaat 

T: [+31] (0)20 - 53130 05 

E; lamme@wleringa.nl

2,2620/al (
Inzakei VerenlgingBeethovenatraat-Pamassusweg/Zulderamstel

Onze/Our ref.: Uw/Your refl! Amsterdam,

19 oktober 2009

Geachte heer Donker/

Uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 17 september 2009 kan niet de conclusie 
getrokken worden dat de bezwaren van cïlenten tegen het besluit tot afschaffen van het 
belanghebbend enparkeren ongegrond zijn verklaard, Uit de uitspraak volgt dat het bezwaar tegen 
het Uitwerldagsbesluit niet-ontvanlcelijk ls en dat het beroep tegen de niet-ontvankelijk 
verklaring ongegrond ls, Het Ultwerkingsbesluit ls een fiscaal besluit dat ziet op de invoering van 
het fiscaal betaald parkeren. Het Uitwerklngsbesluit ziet niet op het besluit tot afschoffen van het 
belanghebbendenparkeren, Dit besluit is later genomen, hiertegen is bezwaar ingediend, Welle • 
b'ezwaar ls aangehouden,

U liet weten dat de bezwaren binnenkort In behandeling zullen worden genomen, Ik zal in een 
nadere motivering het voorgaande en de Inhoudelijke bezwaren tegen het besluit tot afschaffen 
van belanghebbendenparkeren nader toelichten,Daamadst bevestigde u dat er niet zal worden 
overgegaan tot de'feitelijke invoering van het systeem van fiscaal betaald parkeren totdat de 
lopende procedures, inclusief voornoemde procedure tegen het besluit tot afschaffen van het 
belanghebbendenparkeren, zijn beëindigd,

Ondertussen hebben cliënten met wethouder Slettenhaar gesproken over de Invoering van een • 
bezoekersregeling, Ik wijs erop dat deze regeling tot doel heeft de kosten van parkeren voor 
bezoekers te beperken, De regeling doet niets tegen de parkeeroverlast bij fiscaal betaald 
parkeren, Nn de procedure tegen het afschaffen van het belanghebbendenparkeren nog loopt, is 
het niet zinvol om mee te doen aan de proef, Zij bespraken met wethouder Slettenhaar dat zij wel 
de optie van de bezoekersregeling open Wensen te houden IncUen deze procedure ongunstig 
mochtverlopen,

Welks aanspralölllkhald Is bapsrkt lol het bedrag dat onder oibo baróapsaanspfakelljkheldsverackerlngwordt ultgakeaid, 
Any IMIliïfMlbs llmllad fo Uk manui whkh Is pnld oul nnrfor oni'pttfiissbniil Ulllty Inmrmcc,

http://www.wlerlnga.nl
mailto:lamme@wleringa.nl
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Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid
Voordracht voor de vergadering van het dagelijks bestuur 

Agendapunt: 22 november 2011

Portefeuille

Portefeutllehouder

Programma

7 Parkeren
Marco kreuger
3 verkeer en Infrastructuur

Te publiceren leltal onderwerp •

Vaststelling Ultwerklngsbeslult Parkeren Stadsdeel Zuid 2012

Te publiceren lekei Hel dagelijke bestuur besluit ' ' ,

'1, lp té trekken het Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2011 zoals 
vaaigesteld bij beslull van 7 december 2010;

2. Akkoord te gaan dat zorginstellingen ook in voormalig Oud-Zuld In aanmerking 
Icünhen komen voor 'maatschappelijke vergunningen;

3, Akkoord te gaan met het ongewijzigd laten van dé bestaande blauwe zones in 
Bulfebveldert Zuid; ■

, 4, Akkoord te gaan met de situatie dat de VÜ binnen het vergunnjnggebled Zuid 6 

. (Zuldas) Is gebraopt; • •; • ■ , • •
6, Hel Ultwerklngsbeslult Parkeren Stadsdeel ZÜId 2012 Vast té stellen waarin de 

beleidswijzigingen uit de Parkaernola 20'ii en genoemd onder béalultpunt 2, 3 én 
4 zijn opgénomeh,. '■ ., . , .

uitWerkingsbe'sluit parkeren STADSDEEL.ZUID 2012

‘ , Artikel j . .

Begripsbepalingen •’ '■ ,

In dit ultwerklngsbeslult wordt verstaan onder: ■ • • '
* Verordening: de Parkeerverórdenlng 2009’ , ' '
• Stadsdeel: het stadsdeel Zuid;" . . ' . .
'• Dagelijks Bestuur: bét Dagéll/ks Bestuur, van' stadsdeel Zuid,

Dé begrippen In dit ultwerklngsbeslult worderi In dezejfdè betéjrenls gebruikt als,In de
Parkeerverórdenlng 2009, In dit ultwerklngsbeslult Is de volgorde aangehouden van de
artikelen In de Parkeerverórdenlng, • •

Nummer BD2010.001661 
Aid,man. «vrije takel naam> 
Afdeling beleldsreallealle 

fyelek domein

Artikel 2
Vargunnlnggebleden

In het stadsdeel bestaan de Volgende vergunnlnggebleden:

1, Vergunnlnggebled Zuld-1 (Bèdrljvenlerreln SchinkelJ,
• waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf ring A10 het midden van de 

Schinkel tot net voorbij woonboot no 13, (2) de westzijde van het Jaagpad, (3) de 
■ zuidzijde van de Rijnburgstraat ultgezohderd het SpIJtellaanfJe en de woonblokken 

aan de Généraal Vétterstraat, (4) de zuidelijke teen van het talud van de Henk 
, Sneevlletweg, (6) de oostelijke teen van het talud Van de A10 west en (6) de 

noordelijke teen van het talud van de A10 zuid,

1



Portefeuille 7
Afdeling beleldereellsalla

Oemeertle Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Degelijke beeluur
Voordracht voor de vergadering!
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Agendapunt AO

2, Vergunnlriggebled Zuld-2 (Hoofddorppléinbuurt, Sohlnkelbuurt, Willemspark- 

Concertgebouwbuurt, Museumkwartier, Apollo en Stadlonbuurt, Olympisch 
Kwartier),
waarvan de grenzen worden gevormd doof (1) Del midden van de Slngelgraoht, (2) 
het midden Van de Boerenwetering, (3) de zuidzijde van dé DlepenbrookBtraat, (4) 
de aohterzljde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de 
Ölapenbrockslraat, (6) het midden van het Zuldergmstelkanaal, (6) het midden van 
de Amstelveénsewég, (7) de noordelijke teen van het talud van dé ring A10, (8) de 
westzijde Van hst Jaagpad, (9) he( midden van de Schinkel tot net voorbij 

woonboot no 13, (10) de zuidzijde van de Rljnburgetraat en Inoluslef hel 

SpIJtellaantle ah de woonblokken aan de Gèneijaal Vetterstraat, (12) het 
Aalstnearpleln Zuidzijde, (13) het midden van da Weetlandgracht, (14) de zuidzijde 
Van het Surlnameplelri, (15) de zuidzijde van dé Surlnamestraat, (16) het midden 

van de Schinkel tot aan da noordzijde van hét Vondelpark, (17) de noordgrens yen 

het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantljp Huygensstraat en (18) de zuidkant 
van het Zandpad doorgetrokken tot aan het midden vart de Slngplgraoht.

Een vergunning geldig yoor vergünnlnggebled Zuld»2 Is tevens geldig In 

vergunnlnggebled Zu|d-1 '

3, Verguhnlnggebled Zuld~3 (Noord en ZuldpUp), , . ,
, waarvan da grenzen'worden gevormd 'door (1) hel midden van da Slngelgraoht, (2)

• het fnldden varf de Amstel, (3) he.t mlcjden.van het Amsfelkanaal en (4) het mlddep 
van de Boérenweterlng, i- ’ '

Eén vergunning geldig vóór véfgunnlnggebièd Zuld-3 is ook geldig In 

vergunhlnggébled Zuld-4

4, . Vaïgunnlnggeble'd Zuld-4 (Rivierenbuur! Noord en Zuid, Velufvehiiuti),
.1', uitgezonderd Hei wónlhgenblok en het kantoor van het stadsdeel binnen het 

Zulde’sgebled op de stadsdeelkavelgelegen aan de Graefsqhepsiraat en 
Qèlréslraat èn de nieuwbouw bp het ROC kavöl aan dé Gelreslraat), , 
waarvan de grenzen worden ëèvprmd dóór (1) het mlddèri'Van de Amstel, (2) de :

’ noordelijke teen van hét talud van de A10, (3) de Westoever van de 
Boerenweterlng denkbeeldig Verlengd tot aande noordelijke teèn Van het talud van 
dé A10 an (4) het midden van het AmBtelkanaal,

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-4 Is ook geldig In 

vergunnlhggebfed Zuld-3 ‘ :

fi, Vergunnlnggebled Zuld-6 (Prinsas Imèbuurt),
waarvan de grenzen'Wofden gevormd door (1) het midden van de 

Amstelveeneéweg, (2) het midden van het Zulderamstelkahaai, (3) de aohterzljde' 
van de gevels van de zuidelijke bebouwing Van de Dlepenbreokstraat, de Zuidzijde 
van de Dlepenbrookstraat tót aan het midden van de Boerenwetering, (4) het 
midden van de Boerenweterlpg tot de hoogte Van de'zuldzljde van dé denkbeeldig 
verlengde Prinses Ifénestraat, (6) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat 

denkbéeldlg verlepgd tót aan de Boeren-weterlng en (6) de zuidzijde van dé Fred, 
Roeskésiraat tot aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van 
het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskastraat tussen de percelen 
met huisnummer 91 en 103, .

2
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6, Vergunnlnggebled Zuld-6 (Zuldasj,
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de 
Europaboulevard tussen de noordelijke leen van hei .talud van de A10 en de De 

Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de 
Europaboulevard eh da Bultenveldertselaan), (3) de oostzijde van de 

■ Bultenveldertselaan tussen'de De Boelelaan en 'de Arent Jansz Ernststraat, (4)
, noordzijde Ar,ent Jansz,Ernststraat tussen de Bultenveldertselaan en de Van der 

Boech'orststraat, en da noordzijde van de OverIJsselweg, denkbeeldig 

doorgetrokken tot aan het midden van de Amstelveense'weg, (6) het midden van 
’ de Am’slelveenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van 

de IJssloot en de IJssloot tot aan de weslzljde van de Jachthavenweg, (7) de 
westzijde Jaöhthaveriweg tot aan de zuidelijke teen Van het talud Van.de A10, (8) 

dg zuidelijke teeh van het talud van de AIO, (9) de onderdoorgang van de A10 ' 
t.H.V, de Schinkel, (10) de noordelijke teen van het talud Van de A10 tot aan de 

' AmstelveenseWeg, (1 j) Hét midden van de Amstalveense weg tot aan de Fred 

Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat, (13)'de zuidzijde van 
de Prinses Irehestraat denkbeeldig verlengd tot aan de BoerénwetBrlng,,(14) de 
westoever van de Bóerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke : 
teen van het talud van de A10 en (16) de noordelijke teen van het talud van de 

•A10, " '

7. Vergunnlnggebled ZuId-7 (Bultenveldèrt),
waarvan de grdrizen worden gever,rrid door.(1) het midden van de Ametel, (2) de 
gemeentegrens niet Amstelveen volgend tót aan de gemeentegrens met, ' ■

' Haarlemmermeer, (3) het .mlddén van he't Nieuwe nieer, (4) de noordelijke teen 

van het taludyan de ring A10, (6) dé 'westzijde van het fietspad langs de',, 
museunitrafTiilJn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7.) da noordzijde van de 
Verlengde' IJssloot, (8) hei mlddep van de Amstelyeehseweg tol aan dé "' 

denkbeeldig doorgetrokken noordzijde van de OverIJsselweg, (8) de denkbeeldig 
'doorgetrokken OverIJsselweg én dé OverIJsselweg noordzijde, (9) Noordzijde Arent 
Jansz Ernstsfraatlot aan de oostzijde Van dé Bultenveldertselaan, (10) de •

, oostzijde Bulte'nveldértselaah tot aan.de zuidzijde van de hoofdrljbaah Van de De 
Boelelaan, (1’1) de zuldzljd’è van de' hoofdrljbaan van de De Boplelaan; (12) d.e ] 

(oostzijde van de Europaboulevard en (13) de'noordelijke teen van hét talud van de 
ringweg A10, .' •

Uitgezonderd de blauwe zones:
- aan Valkeristeln tussen Brittenburg 27/49 en Merokenburg,
»aan Tellingen tussen Brittenburg 3(26 eh Merokenburg 4/20,
- aan Henkenshage tussen'num.mers 4 en kgsteienstraat 66a,

- aan de HeenvIlBtlaan tussen Kastelenetraat 70 en Onsenoort 14/64.
' -de WesteJIJke véntweg tussen de Van Nljenrodeweg en Zwaansvllet en het 

parkeerterrein gelagen tussen Zwaansvllet en de Van Boshulzenstraat 
(wln'keloentrum "Rooswljk")

Binnen de In artikel 2 genoemde vergunnlnggebled’en worden de volgende 
deelgebieden oridersoheldén;

o Vergunnlnggebled Zuld-2.1 (WillemspafaConcèrtgebouwbuurt, Museumkwartier), 
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Slngelgraoht, (2)

Artikel 3
Deelvergunnlnggebleden
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■ hst midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, 
(4) h'ef midden van de Stadlongraoht tot aan de Amstelveensey/eg oostzijde, (G) de 
AmstelveenaeWeg oostzijde, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de 
(Eerste) Constantljn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad; , .

ó Vergunnlnggepled Zuld*2,2 (Apolio en s(adlotihuurt),
waarvan de’grenzen worden gevórmd door (d) het midden van het 
Zulderamstelkanaal, (2) de aohtérzjjde van de gevels Van de zuidelijke bebouwing 
van de Dlepenbrocketraat, (3) het midden van de Boerenweterlrig, (4) het midden 
van lief Noorderamstelkanaal, (5)’het midden van de Stadlongraohl fot’aan ,hel 
parkelland, (6) hel midden van da Schinkel, (7) de ring AIO, (8) het midden van de 
Amalelveehsewèg tót aan het Zuldetamstalkanaal an uitgezonderd' hét gebied dat 
begrepad wordt door: de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand Van de 
Eosslraai, tussen dé Amstelveehseweg en de Hestlastraat; de voorzijde Van.de 
gevels Van’de westelijke wahd Van de Hesllaslraat, tussen de Eosstraat en de ’
Laan der Hesperlden; de westelijke kant van het stadlónpleln en het midden van 
de Stadlongraoht! dé westelijke )<ant van de Amstelveensewagtot aan dé 
Eosstraat; . ' . ,

o VergunnlnggebiedZuld-2,3 (Hoofddorppleln eh Schlnkelhuurt), ••
waarvan de grertéen worden gevórmd door (1) de zuidelijke kant Van de rijweg op 
het Surlnamèpleln, (2) de Amsfelveenseweg oostzijde, (3) het midden van dé 

Stadlongraoht, (4) de, denkbeeldige lijp westwaarts over dé SohlnKé! tot en met 
woonboot nó, 12 aan het Jaagpad, het Spljtellaahtje en de woonblokken aan de 
Generaal Vetterstraat (5) het Aalsmeerpleln Zuidzijde en (6),het midden van de 
Westlandgraéht; ' ' ' .•

9 Vérgunn/ïiggebted Zu/c/-!2,4(Oiymp/sah (Kwartier en Stac//ón), :
•Waarvan de'grenzen worden geyormd dóor.(i) de voorzijde’van dé gévela van de 
noordelijke wand Van de Eosstraat, (fissen de AnistelveenseWag ah da'
Hestlastraat, (2) de Voorzijde van dé gevels van de westelijke wand van de 
Hestlastraat, tussen de Eosstra'at en dè Laan der Hesperlden, (3) dé westelijke 
kant Van hét Staölonpléln, (4) h?t midden van de Sfedlongraoht en (6) dé 

• westelijke kant Van de Amst'elvééh'seweg tot aan de Eosstraat'

o Vergunnlnggebied Züld-3,1 (Nóordpljp), ' . /
Waarvan da grenzen worden gev'orrrid 'door'; (1) het midden Van de Slngelgraóht,
■(2) hét midden van dé Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden 
van de BóerêmVéte'rlng; (

o Vergunnlnggebied Zuld-3,2 Zuldplfp), ■ ■ .
yy'dafvap dé'gfenzeri Worden geVormd door: (1),het midden van‘dB Ceintuurbaan, •
(2) hét midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) hel •

' midden van de Boarenweterlng; '

o \/ergunntnggebledZuld~4,1 (Rivierenbuurt Noord), , ■
waarvan de grenzen worden gevéfmd door. liét Amstelkanaal, de Ajhstel, hel 
midden vap de Vrljheldslaan, het midden van de Booseveltlaan, hel Europapleln, 
het Soh'eldep/eln, de Wlellhgenstraat (Inclusief Pd) én de Boerenwetering;

. o Vergunnlnggebied Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),
waarvan de.grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) , 
President Kennedylaah zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) hét midden 
van de Rooseveltlaan, (5) het midden van de Vrlfheldslaarl;

o Vergunnlnggebied Zuld-4.3 (Veluv/ebuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) 
noordelijke teen talud A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn van de
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DB
bebouwing aari de President Kennedylaan zuidzijde,

. Artikel 4
Veigunnlngenplafóhd per'(deel)vergunnlhggebled (niet zijnde mllleiiparkeervergunnlng).

' Het vergunrilngenplafond voor bewonersvergunnlngen en bedrljfsvergunnlngen 
gezamenlijk bedraagt;

• Vergunnlnggebled Zuld»1 (Bedrijventerrein Sohlnkel): 1300

• ' Vergunnlnggebled Zuld-2.1 . . •
■ (Wlllamspark-Oonoertgeb'ouwbuurt, Museumkwartier); ‘ BBOO

Vergunnlnggebled Z’uld-2.2 (Apollo-Stadlonbuurt): • ' 8600
Vergunnlnggebled 2uld:2,3 (Hoofddbrppleln-SohlnkeJbuurt): 4600
Vergunnlnggebled Zuld-2,4 (olympisch Kwartier én Stadion); 90

'. Vergunnlnggebled Zuld-3,1 (hjqordpljp); ' 3660
Vergunnlnggebled Zuld-3,2 (Zuldpljp): | 4800

Vefgunnlnggeb/ed Zuld-,4,.1 (Rivierenbuurt Noord); 4000

• Vergunnlnggebled Zuld-4,2 (Rivierenbuurt Zuid); ■ 3600
Vergunnlnggebled Zuld4,3 (Rivierenbuurt Veluwebuurt); ' 1300

Vergunnlnggebled Zuld-6 (Prinses Irenebuurt); 140Ó'
, Vergunnlnggebled Zuld-6 (gebied Zuldas); ' . • ' 0
Vergunnln'ggabléd Zuld-7 (Bultenyeldert);; 12000

• Artikel 6 .'''

Mllhuparkeervergunnlngenplafdnd per vergunnlnggebled ’

Een mllleuparkeervergunnlpgenplafond woijdt vooralsnog Iri afwaahtlng van verdere
besluitvorming hleroVer Irj stadsdeel Zulc| niét vastgesteld,

Artikel 6 ' ' ■

'Meeverhufófègèllng

1, Het vérgunnlngenplafond, dan wel mllleuparkéèrvergunnlngenplalbnd wordt bij een 
aanvraag om een beworiersvergunnlng,’'dan'.wel mllleuparkeervergunnlng voor 
bewoners, van een bewoner die op grond vah'artlkel 34 lid 4 van dé 'i

•' Parkeerverórdenlng 2009 rpoht heeft op 1 parkeervergunnlng mat 1 'verhoogd;
2, Na verlening Van een 'bewónérsvergunnlng, .dón wel mllleuparkeetvergunnlng voor

bewoners.als bedoeld In lid 1 van dit artikel wordt het vergunnlngenplafgnd dan wel. 
mllléuparkeervergunrilngenplafond meteen met één verlaagd .tot het oorspronkelijke 
niveau, zoals gehqettfd lp artikel 4; • • • •

'3, • Lid 1 en 2 van dit artikel zijn nlëf van toepassing op een vergunnlnggebled, waar hef 
'vergunnlpge'nplafond', dan wel rpllleuparlreervergunnlngenplafond krachtens artikel 
4'of artikel B op nul Is vastgestal.d;

4, Lld1,2 en 3 zijn Van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag Voor. een 
badrljfsvergunnlng, dan wel ëen mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven,'

•• Artikel 7 .

(Blokjtljden betaald parkeren, ■ ■

Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende
(blokjtljden:
• In vergunnlnggebled Zuld-1;

ma t/m vrij van 09,00 uur-19,00 uur; *

* In vergunnlnggebled Zuid 2,1, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen
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worden gevormd door: Koninginneweg waslzljde, Emmaatraat westzijde, het 
midden van het Noorder Amstelkanaal, het midden van de Stadlongracht, het 

. midden van het Zuldkapaal, Amstelveenbeweg westzijde, tót talud A10, het midden 
Van de Sohlnkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg oostzijde, zuidgrens 
van het Vondelpark: 
ma t/m za van 09,00 uur-2100 uur;

In vergunnlhggebled Zuid 2,1, voor het deel van tiet gebied; waarvan de grenzen 
worden gevormd door: hét Zandpad zuidzijde, het midden van' de Slngelgraoht, het 
midden van de Boerepweterlng, het midden Van hét Noórder Amstelkanaal, 
Emmastraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark: 
ma t/m za van 09,00 uur-24.00 uur;

• In vargunnlnggebled Zuid 2,2:
nia t/m za van 09,00 uur-21.oo,uur; ■

• In vergunnln'ögèbled Zuid 2,3; , j •
ma t/m za van 09,00 uur - 24.oo uur;

• In vergunrilnggebléd Zuid 2.4: ■ '
• ma t/m za van 09,00 uur - 24.00 uur; •

• Iri vérgunrilnggabled Zuld-3;
ma,t/m za van 09,00 uur-24,00 uur;.

■ lnvergunnlriggeble'd'Zuld-4,1: . • '
ma t/m za van 09,00 uur -24,00 uur; , . . •

• In vefgunnlnggebied Zuld-4.2: . ■ . ■.
ma t/m za van 09,00 uur tot 21,00 uur;

• Iri vargunnlnggebled Zuid 4,3;
ma t/m ?a van 09,'po uur 'tot 21,00 uur;

' , * In vargunnlnggebled Zuld-6:
mat/mzavan09.00u'ur-21,00uur; . ' ■

• In het vargunnlnggebled' Zuld-6; . ' :
binnen de rlngwegA/O: ■ . m
ma' t/m za van 09.00 uur - 21,00 uur;

'bulten dé ringweg A10:' . ' ;
ma t/m vrJJ van 09,00 uur -19,00 uur;

• In het vargunnlnggebled Zuld-7:
. ma t/m vrij van 09,00 uur -19,00 uur.

Artikel 8

Overloopgebleden,

Binnen het stadsdeel gelden de volgende vergünnlnggableden:
• Zuld-2 (Hoofddorpplelnbuurt, Schlnkelbuurt, Wllhmspark-Concertgebouwbuurt,

■ Museumkwartier, /\pollo en Stadlonbuurt, Olymplsoh Kwartier) fungeert als
overloopgebled voor hét vergunnlnggabled Zuld-3,1 (KloordpIJp) met een maximum 
van 200 overloopvergunnlngen;

• Zuld-i (Bedrijventerrein Schinkel) fungeert als overloopgebled voor Zuld-2,3 • 
(Hoofddorppleln en Sohlnkelbuurt)
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fiantal ta verlenen bewoners- en mllleuperkeemrgunnlngen voor bewoners
Artikel 9

1, ' Het aanlal Ie verlenen bewonersvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen
per zelfstandige woning bedraagt;
a. nriaxlmaal 11n de vergunnlnggebleden Zuld-2,1, Zuld-2.3, Zuid 3,1, Zuid 3,2,

,Zuid 4.1 en Zuid 4,2
b, maklmaal 2 In vergunnlnggebled Zuld-1 en vergunnlnggebleden Zuld-2,2, Zuld-

4,3, vergunnlnggebled Zujd 6 en Zuid 7; 1 2 3 4 5 6 7 8 '
o, o In vergunnlnggebled Zul'd-6 (Zuldas) en de vergunnlnggebleden Zuid 2,4 

(Olympisch Stadion en Olymplaoh Kwartier);
2, Hel aanlal te Verlenen bewonersvergunnlngen dan wel mllleuperkeervergijnnlngen 

• voor beWoners per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantaj op
hetzelfde adres verleende bedrlJFsvergunnlngen en mllleuparkeervergunnlngen 
voof bedrijven; , ’

3, Hal aantal te verlenen bewonersvergunnlngen wordt verminderd met het aantal bij 
de woning behorende of zich op het grondgebied van djè' woning bevindende 
stalllngplaat'sen en/of bélanghebbandenparkeerplaalsen, Dit geldt ook Indien er 
stalllngplaataen In hetzelfde vergunnlnggebled warden gehuurd of gekocht’;

4, Hefdantal bewonersvergunnlngen voor bewongrs wordt verminderd m'et het aantal 
op hetzelfde adres verleende mllleuparkeervergunnlngen voor béwónèrs (aonform 
artikel 9, lid 5 van'de Parkeerverordenlng 2009);

5, Hét aantal mllleuparkeervergunnlngen voor bewopers wordt verminderd mét het
,■ aantal óp hetzelfde adré's verleende bewopersVargunnlngan (conform artikel 16,’ lid 

4 van dé Parkeervefordenlng 2009); , '
o, Indlen binnen'een vergunnlnggebled het vergunningenplafond Is bereikt wordt per 
•• zelfstandige wóplng geen tweede bewonersvergünnlng, dan wej tweede \

: mlileuparké'ervérgunnlng voor bewoners verleend.'

1, Het aantal Ie Verlenen bedrlJFsvergunnlngen dan Wel mllleuparkeèh'ergunnlngen'
. ' per bedrijf bedraagt: , • ,

1 pëi;:10'werknemprs In alle (deel)vergunnlnggableden'uitgezonderd. 
yergun'nlng'gebiéden Zujd 1.en Zuid 7, Bedrijven tót' en mét 10 werknemers krijgen
1. vergunning, 11 tot eri met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.’i

2, 1 per 4 wérkriemers lp Zuld,-1 (bedrlJventerreln'Schlnkel) kentekengebonden of op 
codg (filet kentekéngebonden), waarbij, bedrijven tot’pn mét 4.werl'<nerriers 1' 
vergunning krijgen, ê'tot en met 8 werknemers 2 vergunningen, enz,; . .

3, maximaal 1,per 2 werknemers In Zuld-7 (B'ulfenveldert);, '
4, o fii Vergunnlnggebled Zuid 6 (Zuldas)
5, Het aantal op basis van 'dit artikel‘te verlenen bedrljfsvergunnlngen wordt 

vermjhderd met het aantal’Verleende bedrljfsvergunnlngen op code, fiet aantal 
verleapde hUlpVerlenervergurmlngen en het aantal vprleepde 
mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven (art.lö lid 0 Parkéerverordenlhg 2009);

6, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen mllleuparkeervergunnlngen voor 
bedrijven wordt Verminderd met het aantal verleéhde bedrljfsvergunnlngen, het 
aantal verleende bedrljfsvergunnlngen op code en hel aantal verleende 
hulpverlenèrvergunnlngen;

7, Ihdlefi het bedrijfswagens met een prijs kenteken betreft kan aan, een bedrijf met 
minder dan 1S werknemers In dienstverband maximaal 3 exlra 
bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen worden verleend;

8, Het aantal per bedrijf te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel 
mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal op 
hetzelfde adres verleende bewonersvergunnlngen én mllleuparkeervergunnlngen 
voor beWoners,

Artikel 11
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sporiyerenlglhgvergunnlng.

Gelet op artikel 13 lid 2 van.de Parkearverordenlng 2009 bedraagt het aantal te 
verlenen èportverenlglngvergunnlngen In alle vergünnlnggebleden maximaal tien per 
sportorganisatie, waarbij hél aantal af te géven vergunningen gerelateerd Is aan hel 
aantal, leden met een ultglftenorm 1 parkeervérgunnlng op 10 Ingesohrev'en en , 

betalende leden,

, Artikel'.12

De volkstulnvergunnlng.

Een volkstulnvergunnlng wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon die volgens 
z'ljri statuien tot doel heeft een volkstuincomplex'te behóren en tevens ook over een 
volkstuincomplex beschikt In een vergunnlnggebléd.
Het aantal te verlenen volkstulnvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 
1 per 3 percelen, ' '

Artikel 13 |
De Maatschappelijke vergunning

1, .Het Dagelijks Bes(uur verleent maatschappelijke vergunningen aan 
zorginstellingen en aan burpaus van dé Politie Amsterdam-Amstelland;

2, Het Dagelijks Bestuur verleent déze vergunning alleen In vergünnlnggebleden 
ZUkH'ZuJ'd-6, ZuldvB en Zuld-7 aari een onderwijsinstelling beh.orend tot het , 
basis- en/of voórtgézet onderwijs; ,

.3, Het aantal te verlenen maatschappelljjre vergunningen bedraagt pér bureau van dé 
Politie, en/of zorg-en/of onderwijsinstelling maxlrnaal het aantal óp basis van 
artikel 10 van de Verordening te Verlenen bedrljfsvergunnlngen.

■ '• ‘ • ’Artikel' 14•! ' '■ !'■'

Vergunningen q'p code (niet kentekengebonden) ,' •

1, Het Dagelijks Bestuur kan op .-gemotiveerd- Verzoek van aanvrager de volgende 
vergunningen op oope verlenen!

a, De maatschappelijke vergunning;
b, De hulpverlénlngsvergunnlng als bedoeld in artikel 15 van de Verordening;
o, De mllleupa'rkeervergtjnnlng voor bedrijven als bedóeld In artikel 17, Indleh Is 

voldaan aah het 1° lid onder a. of txvan'adlkel 18 van de Verordening;
d, De autódeelvergunhlng. als bedoeld In 'artikel 20 van de Verordening;
e, De bedrlj'fsvergunrilng als bedgeld Jn’ artikel 10 van dg Verordening Indien voldaan 

Is aan het 1a lid onder a.' of b.'Van artikel 11 van de verordening;

2. Voop de gebieden Zuld-4, Zuld-6, Zuld-6 en Zuld-7 geldt tevens dat op verzoek van 
• aanvrager de volgende vergunningen op code worden verleend:

a. De sportvèrenlglngvergunnlhg, als bedoeld in artikel '13 van de Verordening;
b, De volkstuInVergunnlng, als bedoeld In artikel 14 van de Verordening; ■
o, De belanghebbendenvargunnlng, als bedoeld In artikel 26 van de Verordening.

Artikel 16

Ambulante handelaar.

De ambulante handelaar komt op basis van artikel 10 van de Parkeerverordanlng 2009 
sleahts vóór een bedrljfsvergunnlng, dan wel een mllleuparkaervergunnlng voor 
bedrijven In aanmerking Indien hij minimaal drie' dagen werkzaam la In het 
vergunnlnggebléd waarvoor de bedrljfsvergunnlng worót gevraagd,

Artikel 16
Beperking geldigheid parkeervergunnlngen

8
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Een bewonersvergunnlng, badrljfsvergunnlng, overloopvergunnlng, aan 
mlllauparkeèfv'ergunrilng vóór bewoners,,een mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven, 
eportvarenlglngvergunnlng, 'volkstulnvergunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke 
vergunning en manlelzorgvergunnlng zijn nlel geldig: ■

In de vólgende (gedeelten) Van stralen van ma f/m za tussen 09,00 uur en 
• 18,oo uur In de:

• Pleter.Cornellszoon Hooftstfaat, tussen de Van Baerlastraat en de Hobbemastraat;
• Van Baerlastraat, tussen dé Vosslussfraat en de De Lalressestraat;
• Cornells Sohuytstraat, tussen de Wlllemsparkweg tót én niet het pleintje ter hoogte 

van de Johannes Verhulstatraat’;
• Beethovenstraal, tussen de Apollolaan en de Stadlonweg;
• Ferdlnand Bolstraat, .tussen' de Stadhouderskade tot en mét het Cornells 

Troostplein:
• De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatlpark;
« Albert Cuypstraat;
• Hoofddorpweg; , • j
• Zellstraat; , ,
• Van Wéustraat.

In vergunnlnggebled Zuld-4 van ma t/m za tussen 09,00 uur en 19,00 uuri
• de Rijnstraat, _ ’
• de Maasstraat’ tussen de Amstelkade en de Ulterwaardanstraat,
« ,de Scheldestraat; ■ ' ,

, in vergunnlnggebled zuld-4 van ma f/m za tussen 09,00 uur en 18,00 uur:
• de Amst'eldIJk ter'hoogte van de begraafplaats Zorgvliad; . '■

’ln vérgunnlrtggebled Zuld-7 van ma t/m vrij tussen 09,00 uur en 19.00 uur:
» omgeving Geldeflandpleln, te Weten dé A.J,' Ernststraat Voof hUlsnUlpmer 183 - 

197, de seourtdalre, rijweg tussep perbeel 686 en de Van' LelJenberghla'a'g, de . 
seèunttelre rijweg tussen Loowaard en de A.J. Émststfaat, Loowaard tussen dé Van

• _ Leljenbsrghlaan en de Willem van Welda'mm'ela'an, Willem van Weldamtpelaun .
' .tussen De Kamp en Magërhorst.'en de Bulteriveldertsëlaan voorde huisnummers 

28-46; 10 'parkeerplaatsen op'het parkeerterrèln bij het Jollenpad voorbij'het 
punterspad. ' ■ ■ ■ •

. ' Artikel 17 , '
' ' •' ParkeBrUuürbéperMhg '•

, ... i
■ 1 Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduutbeperklng als bedoeld In artikel 31 van 

de BarkeerverorcJenlng 2009 Van pO minuten In éë volgende straten of gebieden en 
tljdperloden: '

• Van Woustraat, ' . ma t/m vrij, 09,00 uur-18,00 uur
• , . za, 09,00 uur-18,00 uur

• Zellstraat, ma t/m vrij,, 09,00 uur -16.Ó0 uur
za.'09,00 uur -18, oo uur

Hoofddorpweg, ' ma t/m vrij, 09,00 uur-16,00 uur
za, 09,00 uur-1 B.oo uur

• Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatlpark:
ma t/m za, 09,00 uur -18,00 uur

« Fardlnand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan, tot/met het Cornells Troostplein,
ma t/m za, 09,00 uur-18,00 uur

• Baathovenstraat, tussen Apollolaan en Stadlonweg,
ma t/m za. 09,00 uur-18,00 uur

Vergunnlnggebled Zuld-4 ma t/m za, 09,00 uur -18,00 uur:
* de Rijnstraat,
• de Maasstraat tussen de Amstelkade en de Uiterwaardenstraat,

9
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. • de Soheldestraat;

In vergunnlnggebled Zuld-7, ma t/m vrij. tussen 09,00 uur -19.00 uur:
• omgeving Ge|dérlandpleln, t.w. de A.J, Ernststraat voor huisnummer 183-197, de 

secundaire rijweg tussen perceel S86 en de Van Leljenberghlaan, de secundaire ■ 

rijweg tussen Loowaard en de A.J, Ernststraat, Loowaard tussen de Van Leljen- 
' bérghlaan en de Willem'van Waldammelaan, Willem van Wéldammelaan tussen De 

Kamp en Magerhorsten de Bultenveldertselaan voor de huisnummers 28-48,

BInneli het stadsdeel geldt een parkeerdutirbeperldng aja bedoeld In artikel 31 van de 
Park'eerverordenlng 2009 van ,180 minuten uur In de volgende gebieden en straten en 
tljdperloden:

In vergunnlnggebled Zuld-4, ma t/m za 09.00 uur> 18,00 uur ' :
• de Amstaldljk ter hoogte van dé begraafplaats Zorgvlled; j

• Iri'vergunnlnggebled Zuld-7, ma t/m zp 09,00 uur-18,00 uur
10 parkeerplaatsen op het parkeerterrein by het Jollenpad, voorbij Puntërspad.

• • Artikel’18'

Belahghejèbendenparkeerplaatsen en parkeervergunnlnge.n.

, • Een.bslanghebbéndehparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend, met 
uitzondering van auto's van een autodeelorgarilsatle omdat daar sprake Is van een 
wisselend bestand aan'auto's,'aan: •• ' ' •
• Hulpverleners In de eerste lljnzorg (huisartsen, verloskundigen). Indien er geen 

beschikking |S oVer een bij het praktljkadres of huisadres ga’legén stalllngsplaats, 
Vóór deze: doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaate maximaal 3 
.belanghebbendenvargunnlngeh op kenteken verleend;

• Beroepsconsuls met een maximum'van 1 gereserveerde parkeerplaats ..
• AutöÖeélprgah’lsatles (op code, filet op kenteken); ''

.' Artikel 19 '
Ingangsdatum parkeeiyergunnlngen en bijzondere vergunningen

De Ingangsdatum van park'eervargunnlngan en bijzondere vergunningen Is altijd de 

i eerste van de maand. ' ' i
' . Artikel 20

Hardheidsclausule. ' .

Het pageiljks'èestuur Is bevoegd, In gévallen waarin toepassing van dit 

ultwerklngsbeslult naarzljn'oordeel tot een bijzóndere hardheid leidt, ten gunste van de 
aanvrager af te wijken van het bepaalde In dit ultwerklngsbeslult,

Artikel 21
Inwerkingtreding .

Dit ultwerklngsbeslult treedt In werking op 1 Januari 2012,

Artikel 22 
Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald ais Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2012,
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Bestuurlijke achtergrond

Beleidskader Is het parkeerbeleid Amsterdam (de Parkeerverordehlng 2009 en de 
Parkeerbelastlngverordenlng 2012),
Het stadsdeel stelt nadere eisen en voorwaarden aan de uitgifte en het gebruik van 
parkeervergunnlngen In het stadsdeel,

25 mei 2011 heeft de Deelraad Zuid de Parkeerbeleldsnota vastgeeteld, De daarin 
genoemds beleidsvoorstellen worden opgenomen-ln dit Ultwerklngsbeslult voor 2012, 
Daarnaast zijn nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen,.

Korte toelichting op het gevraagde besluit

]n afwijking van het gestelde In de Parkeernola 2011 zijn de volgende beleidswijzigingen In 
dit besluit opgenomsn: , i

a. ) Zorginstellingen In voormalig Oud-Zuld kunnen nu ook maatschappelijke vergunningen 

aanvragen,
b. ) De blauwe zones In RooswIJok en rond de Kastelenstraat blijven gehandhaafd, 
o,) De VU Is binnen het vergunnlnggebled Zuid 6 (Zuldas) gebracht,

Kanttekeningen en Uit ondeizoek Is gebleken dat een mogelijke toename van maatschappelijke vergunningen 
risico's voor zorginstellingen In voormalig oud Zuid niet zaUelden tot een grote toename van de

parkeerdruk. De Vu beschikt over voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein,

Gevolgen

Belanghebbenden Ad a, Zorginstellingen kunnen (Indien gewenst) meer besohlkken over niet
kentekengebonden vergunningen, Een flexibeler gebruik van de parkeervergunnlngen komt 
tegemoet aan de belangen van de werknemers die veelal parttime werken In deze branohe, 
Daarnaast kunnen met deze codevergunnlngen de aan de Instellingen verbonden 

vrijwilligers gefaolllteerd Worden.

Ad b. De blauwe zones voldoen, Instellen van een 0,10 oi tarief Is niet nodig omdat einde 
tijd blauwe zone samenvall mei einde tijd betaald parkeren, DIW Is akkoord,

Ad o, In de Zuldas |s het vergunnlngplafond op nul gezet. De VU kan geen bedrijf- of 
maatschappelijke vergunningen meer aanvragen, Hiermee wordt voorkomen dat er Ier 
plaatse een groei van de parkeerdruk zou kunnen ontstaan,

Stadsdeelorganlsatle Geen

Adviezen

Intern

• Extern Afgestemd met IVV en Cltlon

(Uitkomsten) Inspraak en/of maatschappelijk overleg
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Degelijks besluur
Voprdraoht voor de vergadering!

nvt

Behandeling In raadscommissie

Ter bespreking op 14 deoember 2011

' 1 1 .........
Datum van besluitvorming In deelraad 

nvt

Financiële paragraaf

Flnanolële toellohtlnctt

Nvt
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Stukken

Meegezonden Hei "Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2012" maakt deel uit Van deze DB
voordraoht,

Ter Inzage gelegd nvt

Behandelend ambtenaar.

R, Kooper, r.kooDer@zuld,amsterdam.nl tel,21623
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MA Enthoven, H. Bosmanstraat 48;
M, Lewis, H, Bosmanstraat 52;
G. Hurwitz, Pr. Margrietstraat 14;
H. Swierstra, Pamassusweg 115;
N, van Halm, Parnassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;
N. van Gelder, C. Dopperlcade S-6A;
J.C. Leyten, C. Dopperlcade 5-6;
R, Duursma, Pr. Maiijkestraat 18;
G.H.D, Willems, H. Bosmanstraat 34;
Bijlmer-Antons, C, van Renestraat 7;
De Lara-De Jong, C. van Renestraat 9, en
S. Stoffer, Pr. Margrietstraat 20,

maaltikhierbij bezwaar tegen Eet Uitwerldngsbesluit parkeren Stadsdeel Zuid 2013 (BD2013- 
001281) van 23 april 2013, bekendgemaakt op 10 mei 2013, waarvan bijgaand een afschrift,

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het Uitwerldngsb esluit 
parkeren 2013:

Het besluit is in strijd met het recht;
Het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet kunnen 
worden genomen;

- Het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van het (on) geschreven 
recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen en de 
kosten voor de bezwaarprocedure te vergoeden.

Mede onder verwijzing naar mijn brief van 23 januari 2012 merk ik nog het volgende op,

Cliënten waarderen het dat U de mogelijkheden voor het voortzetten van het 
belanghebbendeparkeren onderzoekt en zijn uiteraard bereid om hierover met U van gedachten 
te wisselen.

De procedure bij de Rechtbank, het Hof, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
en de Hoge Raad zag op de bewonersbrieven van maart 2002 en het Uitwerlcingsbesluit 2002, 
Geoordeeld is dat dit Uitwerlcingsbesluit enkel fiscaal van aard is, Het besluit hield niet in het 
afschaffen van het belanghebbendeparkeren. Cliënten hebben steeds bezwaar gemaakt tegen 
besluiten met betrekking tot het afschaffen van belanghebbendeparkeren en het invoeren van een 
fiscaal systeem. De volgende bezwaren zijn aangehouden:

- Bezwaar van 2 november 2004 tegen besluit DB van 21 september 2004;
- Bezwaar van 18 mei 2005 tegen besluit DB van 22 maart 2005;
- Bezwaar van 1 juli 2005 tegen Uitwerlcingsbesluit 2005 van 24 mei 2005, publicatie 8 juni 

2005;
- Bezwaar van 7 november 2005 tegen besluit Stadsdeelraad van 27 september 2005; 

Bezwaar van 6 juli 2007 tegen Uitwerldngsbesluit 2007 van 12 juni 2007;

- 2 -
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- Bezwaar van 2 juni 2009 tegen besluit van 21 april 2009 houdende vaststelling van de 
varianten bezoekersregeling;

- . Bezwaar van 15 januari 2009 tegen Uitwerldngsbesluit 2009 van 16 december 2008; 
Bezwaar van 31 januari 2012 tegen besluiten van 16 november 2011 en 14 december 
2011 inhoudende de vaststelling van het Uitwerldngsbesluit 2011;

- Bezwaar1 van 28 februari 2012 tegen Uitwerldngsbesluit 2012 bekendgemaakt op 23 
februari 2012.

De aangehouden bezwaren zijn op grond van art. 6:19 Awb tevens gericht tegen het dit 
Uitwerldngsbesluit 2013. Cliënten verzoeken u al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hogerberoepsprocedures hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen,

Tot slotverzoeken cliënten u om de bezwaarprocedure tegen het Uitwerldngsbesluit parkeren 

2013 nader aan te houden.

W
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Uitwerldngsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitwerldngsbesluit wordt verstaan onder:

• Verordening: de Parkeerverordening 2013

• Stadsdeel: bet stadsdeel Zuid;'

• dagelijks bestuur: het dageljjks bestuur van stadsdeel Zuid,

De begrippen in dit uitwerldngsbesluit worden in dezelfde betekenis gebruikt ais in de 
Parkeerverordening 2013, Het uitwerldngsbesluit volgt artikelsgewijs de volgorde van de 
artikelen in de Parkeerverordening,

Artikel 2 V ergunninggebieden

In het stadsdeel bestaan de volgende vergunninggebieden:

• Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) westelijke oeverlijn van de Sohinkel 
(exclusief de woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het 
Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (3) de zuidelijke teen van 
hettalud van de Henk Sneeylletweg, (4) de oostelijke teen van het talud van de AIO' west 
en (5) de noordelijke teen van het talud van de AIO zuid.

■ VergunninggebiedZuid~2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkeibuurt, Willemspark-
Concerigebouwbuuri, Museumkwartier, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier), 

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgraoht, (2) het 
midden van de Boerenwetering, (3) de zuidzijde van de Diepenbrockstraat, (4) de 
achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (5) het 
midden van het Zuideramstelkanaal, (6) het midden van de Amsteiveenseweg, (7) de 
noordelijke teen van hettalud van de ring AIO,

(8) westelijke oeverlijn van de Sohinkel (inclusief de woonboten) (9), de zuidzijde van de 
Rijnburgstraat en inclusief het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal 
Vetterstraat, (10) het Aaismeerplein Zuidzijde, (11) het midden van de Westlandgraoht, 
(12) de zuidzijde van het Surinameplein, (13) de zuidzijde van de Surinamestraat, (14) het 
midden van de Schinkel tot aan de noordzijde van het Vondelpark, (15) de noordgrens van 
het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constanten Huygensstraat en (16) de zuidkant van het 
Zandpad doorgetrokkentot aan het midden van de Singelgraoht,

Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-2 is ook geldig in vergunninggebied 
Zuid-1

Vergunninggebied Zuid-3 (Moord en Zuidpijp),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgraoht, (2) het 
midden van de Amstei, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het midden van de 
Boerenwetering.

Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-3 is ook geldig in vergunninggebied 
Zuid-4;

Vergunninggebied Zuid-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Vetmvebuuri), 

uitgezonderd het woningenblok en hel kantoor van het stadsdeel binnen het Zutdasgebied 
op de stadsdeelkavel gelegen aan de Graafschapstraat en Getrestraat èn de nieuwbouw op 
hei ROC kavel aan de Qeirestraat),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstei, (2) de 
noordelijke teen van hettalud yan de AIO, (3) de westoever van de Boerenwetering 
denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de AIO en (4) het 
midden vanhet Amstelkanaal,

Ben vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-4 is ook geldig in vergunninggebied 
Zuid-3

Vergunninggebied Zitid-5 (Prinses Irenebuurl),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amsteiveenseweg, (2) 
het midden van het Zuideramstelkanaal, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke 
bebouwing van de Diepenbrockstraat, de zuidzijde van de Diepenbrockstraat tot aan het 
midden van de Boerenwetexing, (4) het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van 
de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de 
Prinses Irenestraat, (6) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat tot aan het midden van de 
Amsteiveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred 
Roeskestraattussen de percelen met huisnummer 91 en 103,

Vergunninggebied Zuid-ó (Zuidas),
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waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Buropabonlevard tussen 
de noordelijke teen van het talud van de AIO en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de 
r|)weg van de De Boelelaan (tussen de Buropaboulevard en de Bultenveldertseïaan), (3) de 
oostzijde van de Bultenveldertseïaan tussen de De Boelelaan en de Arent Jansz Ernststraat, _ 
(4) noordzijde Arent Jansz.Emststraat vanaf de Bultenveldertseïaan langs de noordzijde 
van de Overljsselweg tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing 
Amstelveenseweg no, 627, (5) ringsloot t/in bebouwing Amstelveensewegno. 575, (6) 
overzijde Amsieiveenseweg, (7) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het verlengde 
van de IJssloot, (6 )het verlengde van de IJssloot en de IJssloot tot aan de westzijde van de 
Jachthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van het talud van 

. de AIO, (8) de zuidelijke teen van het talud van de AIO, (9) de onderdoorgang van de AIO
t.h.v, de Schinkel, (10) de noordelijke teen van het talud van de AIO tot aan de 
Amstelveenseweg, (11) het midden van de Amstelveense weg tot aan de Fred Roeskesfraat, 
(12) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat, (13) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat 
denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (14) de westoever van de Boerenwetering 
denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van het talud van de AIO en (15) de 
noordelijke teen van het talud van de AIO,

• Verguminggabied Zuid-7 (Bnitenvelderl)

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstei, (2) de 
gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer,
(3) het midden van het Nieuwe meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring AIO, 
(5) de westzijde van het fietspad langs de museumtramlijn, (6) de westzijde van de 
Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, (8) midden van de 
Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg incl, Amstelveensewegno, 
575,

(10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot 
aan de noordzijde van de Overljsselweg, (11) Overljsselweg noordzijde, (12) Noordzijde 
Arent Jansz Ernststraat tot aan de oostzijde van de Bultenveldertseïaan, (13) de oostzijde 
Bultenveldertseïaan tot aan de zuidzijde van de hoofdr|jbaan van de Da Boelelaan, (14) de 
zuldz|jde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de oostzijde van de 
Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de ringweg AIO,

• Uitgesloten van de vergunnlnggebieden zijn die adressen die op de door het dagelijks 
bestuur vasfgesfelde garagelijst staan,

Artikel 3 Deelvergunninggebiedcn

Binnen de In artikel 2 genoemde vergunnlnggebieden worden de volgende deelgebieden
ondersoheiden: •

• Vergunninggebled Zuid~2J (WUlemspark-Caneerigebombuuri, Museumkwartier), 

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het 
midden van de Boerenwetering, (3) het midden van hetNoorderamstelkanaai, (4) het 
midden van dB Stadiongraoht tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de 
Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) 
Constantljn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad;

• Vergurminggebled Zuid-2,2 (Apollo en Stadionbuurl),

waarvan de grenzen Worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) 
de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Dlepenbrooksiraat, (3) 
het midden van de Boerenwetering, (4) het midden Van het Noorderamstelkanaal, (5) het 

midden van de Stadiongraoht tot aan het parkelland, (6) westelijke oeverlijn van de 
Schinkel (inclusief alle woonboten!, (7) de ring A1Ó, (8) het midden van de 
Amstelveenseweg tot aan het Zuideramstelkanaal en uitgezonderd het gebied dat begrensd 
wordt door; de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Bosstraat, tussen 

■ de Amstelveenseweg en de Hestiastraat; de voorzijde van de'gevels van de westelijke wand 
van de Hestiastraat, tussen de Bosstraat en de Laan der Hesperiden; de westelijke kant van 
het Stadionplein en het midden van de Stadiongraoht; de westelijke kant van de 
Amstelveenseweg tot aan de Bosstraat;

Verguminggebied Znid-2.3 (HoofddorppMn en Sehinkelbuuri),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het
Surinamepleln, (2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadiongraoht;
(4) de denkbeeldige lijn westwaarts over de Schinkel tot en met woonbootno. laan het 
Jaagpad, het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat (5) het 
Aaismeerplein Zuidzijde en (6) het midden van de Wesflandgraoht;

VergunninggebiedZuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion), 

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de voorzijde van de gevels van de 
noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat, (2) de 
voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en
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de Laan der Hesperiden, (3) de westelijke kant van het Siadionplein, (4) het midden van de 
Stadiongraoht en (5) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Bosstraat;

' Vergunninggebied Zuid-3,1 (Hoofdpijp),

waarvan de grenzen worden gevormd door; (1) het midden van de Singelgracht, (2) het 
midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van de 
Boerenwetering;

• Vergunninggebied Zuid-3,2 (Zuidpijp),

waarvan de grenzen worden gevormd door; (1) het midden van de Ceintuurbaan, (2) het 
midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) het midden van de 
Boerenwetering;

• Vergunninggebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Hoofd),

waarvan de grenzen worden gevormd door het Amstelkanaal, de Amstel, hef midden van 
de Vrjjheidslaan, het midden van de Rooseveltlaan, het Europaplein, het Soheldeplein, de 

'* Wielingenstraat (inclusief P9) en de Boerenwetering;

• Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) President 
Kennedy laan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het midden van de 
Rooseveltlaan, (5) het midden van de Vrijhejdslaan;

• VergunninggebiedZuid-4.3 (Veluwebuuri),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) noordelijke 
teen talud AIO, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de geyelljjn van de bebouwing aan de 
President Kennedylaan zuidzijde.

Artikel 4 Yergunningenplafond per (deeljvergunninggebied (niet zijnde 
milieuparkeervergunning).

Het vergunningenplafond voor bewonersvergunningen en bedrijftvergunningen gezamenlijk 
bedraagt:

• Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel); 1300

• Vergunninggebied Zuid-2.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier);
9500

• Vergunninggebied Zuid»2.2 (Apollo-Stadionbuurt): 8500

• Vergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein-Schinkelbuurt); 4600 

« VergunninggebiedZuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion):90

• Vergimninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp); 3550

• Vergunninggebied Zuid-3,2 (Zuidpijp); 4100

• Vergunninggebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Noord); 4500

• Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zutd); 3500

• Vergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt); 1300

' Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt); 1400

• Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas); 0

■ Vergunninggebied Zuid-7 (Buiienveldert): 12000

Artilcei 5 Mj'liouparkeervergunningenpJafond per vergunninggebied

1, In afwijking van de Parkeerverordening 2013 wordt het plafond voor 
milieuparkeervergunnJngen voor de vergunningsgebieden Zuid-1 t/in Zuid-5 en Zuid 
-7 vastgelegd op maximaal 5% ais aandeel van het vergunningenplafond;

2, Het vergurmingenpiafond wordt bij een aanvraag van een mUleupariceerverguuning 
voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 16 lid 1 van de 
Parkeerverordening 2013 rechtheeft op een milieuparkeervergunning voor bewoners 
met dén verhoogd;

3, Het Yergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een milieuparkeervergunning 
voor bedrijven, van een bedrijf die op grond van artikel 17 lid 1 vm de 
Parkeerverordening 2013 reoht heeft op een milieuparkeervergunning voor bedrijven 
met dén verhoogd;
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Na verlening van een milieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld ln lid 1 
van dit artikel of een milieuparkeervergunning voor bedrijven wordt het 
vergunningenplafond terstond met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals 
genoemd ln art 4;

5. Lid 2 tón 4 zijn niet van toepassing op een vergunninggebied, waar het
vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond 0 (nul) bedraagt,

Artikel 6 Mjocverhnlsregeling

1, Het vergunningenplafond, dan wel mllieuparkeervergunningenplafond wordt bij een 
aanvraag om een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor 
bewoners, van een bewoner die'op grond van artikel 34 lid 4 van de 
Parkeerverordening 2013 recht heeftop 1 parkeervergunning met 1 verhoogd;

2, Na verlening van een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor
■ bewoners als bedoeld in lid 1 Yan dit artikel wordt het vergunningenplafond dan wel 

mffieuparkeervergunnlngenplafond meteen met één verlaagd tot het oorspronkelijke 
niveau, aoals genoemd in artikel 4;

3, Lid 1 en 2 van dit artikel zijnniet van toepassing op een vergunninggebied, waar het 
Yergunnlngenplafond, dan wel mlUeuparkeervergunaingenplafond krachtens artikel 4 
of artikel 5 op nul is vastgesteld;

4, Lid 1, 2 en 3 zjjn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor een 
bedrijfsvergunning, dan wel een milieuparkeervergunning voor bedrijven,

Artikel 7 (Blok)tijden betaald parkeren.

Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (blok)t(jden:

• In vergunninggebied Zuld-1:

ma 1/m vrij van 09.00 uur -19.00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-2.1, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen worden 
gevormd door; Koninginneweg westzijde, Bmmastraat westzijde, het midden van het 
Noorder Amstelkanaal, het midden van de Stadiongraoht, het midden van het Zuidkanaal, 
Amsteiveenseweg wesfzjjde, tot talud Al 0, het midden van de Schinkel, noordgrens 
stadsdeel, Amsteiveenseweg oostzijde, zuidgrens van het Vondelpark'.

ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

• In vergunninggebied Zuid 2,1, voor het deel van het gebied, waarvan de grenzen worden 
gevormd door; het Zandpad zuidzjjde, het midden van de Singeigraobt, het midden van de 
Boerenwetering, het midden van het Noorder Amstelkanaal, Bmmastraat westzijde, 
Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark:

ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

• In vergunninggebied Zuid 2.2:

ma t/m za van 09.00 uur - 21,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid 2.3:

ma t/m za van 09,00 uur - 24.00 uur;

' In vergunninggebied Zuid 2.4:

ma 1/m za van 09.00 uur - 24,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-3:

ma t/m za van 09,00 uur - 24,00 uur;

■ In vergunninggebied Zuid-4.1; , ,

ma t/m za van 09,00 uur ■ 24,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-4.2:

ma t/m za van 09.00 uurtot21,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid 4,3;

ma t/m za van 09,00 uur tot 21,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-5:

ma t/m za van 09,00 uur - 21.00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-6: •

binnen de ringweg AIO: ma t/m za van 09,00 uur - 21,00 uur; 

buiten de ringweg AIO: ma 1/m vrij van 09,00 uur -19,00 uur;
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• In vergunninggebied Zuld-7:

ma1/m vrij van 09,00 uur -19.00 uur,

Artikel 8 Overloopgebieden.

1, Znid-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen als overloopgebied voor Zuid- 
2,3 (Boofddorppleln en Sohinkelbuurt) met een maximum van 500 vergunningen;

2, Zuid 2 ((Hoofddorppleinbmuf, Sohinkelbuuri; Willemspark-Conoertgebouwbuurt, 
Museumkwartier, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier), fungeert als 
overloopgebied voor vergunninggebied Zuid-3,1 (Pijp Noord) met een maximum 
van 200 vergunningen;

3, Zuid-4,3 (Rivierenbuurf/Veluwebuurt) wordt aangewezen als overloopgebied voor 
vergunninggebied 4.1, uitsluitend voor wat betreft de parkeerplaatsen aan de 
Mirandaiaan, de Zuidelijke wandelweg vanaf no, 1 tot aan no, 39 beide zjjden van de 
hoofdrijbaan (niet de ventweg), en vanaf no, 39 aan de zjjde van de rijbaan waar het . 
is toegesfaan, alsmede de parkeervakken op het gedeelte van de ventweg aan de 
President Kennedylaan zuidzijde tussen no, 5 en de inrit langs het Politiebureau
no, 11, met een maximum van 240 vergunningen,

Artikel 9 Aantal te verlenen bewoners- en milieuparkeervergunningen voor bewoners

1, Hef aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen
per zelfstandige Woning bedraagt:

a, maximaal 1 in de deelvergunninggebieden Zuid-2.1, Zuid-2.3, Zuid 3,1, Zuid 3,2, Zuid 4.1 
en Zuid 4.2,

b, maximaal 2 in vergunninggebied Zuid-1 en deelvergunninggebieden Zuid-2,2, Zuid-4,3 en 
Vergunninggebied Zuid-5;

o, maximaal 3 In vergunninggebied Zuid-7;

d, 0 in vergunninggebied Zuid-6 (Zuldas) en de deelvergunninggebieden Zuid 2.4 (Olympisch 
Stadion en Olympisch Kwartier);

2, Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen 
voor bewoners per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op 
hetzelfde adres verleende bedrijfsvergunningen en milieuparkeervergunningen voor 
bedreven;

3, Het aantal bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal op hetzelfde 
adres verleende milieuparkeervergunningen voor bewoners (conform artikel 9, lid 5 
van de Parkeerverordening2013);

4, Het aantal te verlenen milieuparkeervergunningen YOor bewoners wordt verminderd 
met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen (conform artikel 
16, lid 4 van de Parkeerverordening 2013);

5, ïndlen binnen een vergunninggebied hetvergunningenplafond is bereikt wordt per 
zelfstandige woning geen tweede bewonersvergunning, dan wel tweede 
milieuparkeervergunning voor bewoners verleend.

Artikel 10 Aantal te verlenen bedrijf- en milieuparkeervergunningen voor bodi'ijYen

1, Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milleuperkeervergunnlngen per
bedrijfbedraagt:

a, 1 per 10 werknemers In alle (deel)vergunninggebieden uitgezonderd vergunnlnggebleden 
Zuid 1 en Zuid 7, Bedrijven tot en met 10 werknemers

krijgen 1 vergunning, 11 tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, enz,;.

b. 1 per 4 werknemers in vergunninggebied Zuid-1 (bedrijventerrein
Schinkel) kentekengebonden of op code (niet kentekengebonden), waarbij bedrijven 

tot en met 4 werknemers 1 vergunning krijgen, 5 tot en met 8 werknemers 
2 vergunningen, enz,;

o, maximaal l per 2 werknemers in vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert);

d. 0 In veTgunninggebledZuid 6 (Zuidas);

2. Het aantai op basis van dit artikel te verlenen bedrijfsvergunningen wordt 
verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen op code, het aantal 
verleende hulpverlenervergurmingen en het aantal verleende 
milieuparkeervergunningen voor bedrijven conform arf,10Parkeeryerordening2013;
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3, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen milieuparkeervergunningen voor 
bedrijven wordt verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen, het 
aantal verleende bedrijfsvergunningen op code en het aantal verleende 
hulpverlenervergunningen conform art,17 Parkeerverordening 2013;

4, Indien het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met 
minder dan 15 werknemers in dienstverband maximaal 3 extra bedrijfsvergunningen 
dan wel milieuparkeervergunningen worden verleend;

5, Het aantal per bedrijf te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel 
milieuparkeervergunningen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal op 
hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen 
voor bewoners,

Artikel 11 Sportverenigingvergunning,

Gelet op artikel 13'lid 2 van de Parkeerverordening 2013 bedraagt het aantal te verlenen 
sportverenlgingvergunningen in alle vergunnln’ggebieden maximaal tien per sportorganisatie, 
waarbij het aantal af te geven vergunningen gerelateerd Is aan liet aantal leden met een 
uitglftenorm 1 parkeervergunning op 10 Ingeschreven en betalende leden.

Artikel 12 De vollisiuinvergunnlng.

1. Een volkstainvergunning wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon die 
volgens zijn statuten tot doel heeft een volkstuincomplex te beheren en tevens ook 
oyer een volkstuincomplex beschikt In een vergunninggebled;

2. Het aantal te verlenen volkstuinvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex 
maximaal 1 per 3 percelen.

Artikel 13 De maatschappelijke vergunning

1, Het dagelijks bestuur verleent maatschappelijke vergunningen aan zorginstellingen 
en aan bureaus van de Politie Amsterdam-Amstelland en aan onderwijsinstellingen 
behorend tot het basis- en/of voortgezet onderwijs;

2, Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau van de 
Politie, en/of zorg- en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 
10 van de Verordening te verlenen bedrijfsvergunningen,

Artikel 14 Vergunningen op code (niet kentekengebonden)

1. Het dagelijks bestuur kan op -gemotiveerd- verzoek yan aanvrager de 
volgende vergunningen op code verlenen:

a, De maatschappelijke vergunning;

b, De hulpverleningsvergunning als bedoeld in artikel 15 van de Verordening;

o, De milieuparkeervergunning voor bedrijven als bedoeld' In artikel 17 van de Verordening, 
indien is voldaan aan het ie lid onder a. of b, van artikel 18 van de Verordening;

d, De autodeelvergunning, als bedoeld In artikel 19 van de Verordening;

e, De bedrijfsYergunning als bedoeld in artikel 10 van de Verordening indien voldaan ls aan 
het le lid onder a. of b. van artikel 11 van de verordening;

2. Voor de vergunninggebieden Zuid-4, Zuid-5, Znid-6 pn Zuld-7 geldt tevens dat op 
verzoek van aanvrager de volgende vergunningen op code kunnen worden verleend:

a. De sportverenigingvergunning, als bedoeld ln artikel 13 van de Verordening;

b, De volkstuinvergunning, als bedoeld ln artikel 14 van de Verordening;

o, De belanghebbendenvergunning, ais bedoeld in artikel 25 van de Verordening,

Artikel 15 Ambulante handelaar.

De ambulante handelaar komt op basis van artikel 10 van de Parkeerverordening 2013 
slechts voor een bedrjjfsvergunning, dan wel een mllieuparkeervprgunning voor bedrijven ln 
aanmerking indien hij minimaal drie dagen werkzaam is in het vergunninggebied waarvoor 
de bedrijfsvergunning wordt gevraagd,

Artikel IS Beperking geldigheid parkcervorgunningen

I, Een bewonersvergunnlng, bedrijfsvergunning, overloopvergunning,
milieuparkeervergunning voor bewoners, milieuparkeervergunning voor bedrijven,
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sportverenigingvergunning, volkstuinvergunning, autodeelvergunnlng, 
maatschappelijke vergunning en mantelzorgvergunning zijn niet geldig van ma Pm 
za tussen 09.00 uur en 18.00 uur in de volgende (gedeelten) van straten, in de;

• Pieter Comellszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat;

• Van Baerlestraat, tussen de Vossiusstraat en de De Lairessestraat;

• Comells Sohuytstraat, tussen de Willemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de 
Johannes Verhulststraat;

• Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadionweg;

• Ferdinand Bolstraat; tussen de Stadhouderskade Pm het Comelis troostplein;

• De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatipark;

• Albert Cuypsfraat; Hoofddorpweg; Zeilstraat; Van Woustraat, Rijnstraat, Maasstraat 
tussen de Amsfelkade Uiterwaardenstraat en Soheldestraat;

2, In alle blauwe zones in Buitenveldert;

3. Aan de zuidzijde van de Fred Roeskesfraat tussen de percelen

huisnummers 91 en 103 (t.b.v. uitvaartcentrum),

Artikel 17 Pariceerduurbeperldng

1. Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de 
Parkeerverordenlng2013 van 60 minuten In da volgende straten of gebieden en

Hjdperioden:

1 Van Woustraat;.

ma t/m vrjj. 09.00 uur -16.00 uur en za 09.00 uur -18.00 uur;

• Zeilstraat:

ma t/m vrij. 09.00 uur -16,00 uur en za 09.00 uur -18,00 uur;

• Hoofddorpweg:

maVm vrij, 09,00 uur -16.00 uur en za 09,00 uur -18,00 uur;

• Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark;

mat/mza 09.00 uur -18,00 uur;

• Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan, tot en met het Comells Troostplein:

ma t/m za 09.00 uur -18.00 uur;

• Beethovenstraat tussen Apollolaan en Stadionweg:

ma t/m za 09.00 uur»18,00 uur;

• Rijnstraat:

ma t/m za. 09.00 uur -18.00 uur;

• Maasstraat tussen de Amstelkade en de Uiterwaardenstraat:

Ma t/m za 09,00 uur -18.00 uur;

• Soheldestraat:

mai/m za 09.00 uur -18.00 uur.

Artikel 18 Belanghebbendenparkeerplaaisen en parkeervergunningen.

Ben belanghebbendenparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend aan:

1, Hulpverleners In de eerste Hjnzorg (huisartsen, verloskundigen), indien er geen
beschikking Is over een bij het praktljkadres of huisadres gelegen stallingsplaats, • •

Voor deze doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 
belanghebbendenvergunningen op kenteken verleend;

2, Beroepsconsuls met een maximum van 1 gereserveerde parkeerplaats;

3, Autodeelorganisaties
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Artikel 19 Ingangsdatum parkeervergunuingen en bijzondere 
vergunningen

De ingangsdatum van parkeervergunningen en bijzondere vergunningen Is altijd de eerste 
dag van de maand,

Artikel 20 Hardheidsclausule,

Het dagelijks bestuur ls bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit iiltwerkingsbesluit 
naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken 
van het bepaalde In dit uitwerklngsbesluit,

Artikel 21 Inwerldngfreding

Dit uitwerldngsbesluittreedt In werking een dag na publicatie 

Artikel 22 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerldngsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2013,

Bijlage 1 Overzicht parkeervergunninggebieden 2013 HKlik hier om het document te
downloadenj
Bijlage 2 Overloopgebied van vereunninggebied 4,1 naar het aaneeeeven gebied HQik hier
om het document te downloaden!

kttD://decentrale,regelgeving,overheid,nl/cvdr/xiitinloutput/Historie/Axnsterdam%20-%,.. 20-6-2013





Mclok 17 | 1013 MM Amsterdam
Postbus 10100 | looi EC Amsterdam
t +81 (0)00 624 68 u
f+31 (0)00627 22 78
XCvK 34372239
www.wierlngn.nl

WIERINGA ADVOCATEN

Aangetekend met handtekening retour
Het dagelijks "bestuur van de bestuurscommissie
van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam
Afdelingjuridische Zaken
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Stichting Beheer GliëntengeWeu 

Wieringa Advocate»

ABN AMRO 40.06.83,g60 
IBAN: NI.37 ABNA 0402 6835 60 
BIC: ABNANl,aA

S, Levelt, advocaat 

T: O3H (0)20 - 53230 24 

E: levelt@wleringa,nl

Onze/Our ref: 

22626/cllt

Uw/Your ref: Amsterdam, 

28 mei 2014

Betreft: Bezwaar tegen Uitwerldngsbesluit Parkeren 2014 

Geacbt college;

Namens cliënten:

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg; H. Bosmanstraat 53;
Vereniging van Eigenaren Neptunus, J. Wbrpstraat 47-2)
Mr. G, Mosler, Pr. Marijlcestraat 5j 
T, Eemstman, W, Pijperstraat 73;
H.J. van Gijssel; Anton Verheijstraat 7-II;
G. D. Heij; Pr, Margrietstraat 19;
D. van Mourllt; H. Bosmanstraat 24;
H. M, Mongard; W. Pijperstraat 73;
M.J.W. Mutsaerts; H, Bosmanstraat 32;
P. Noodervliet; Pr, Marijlcestraat 29;
H.C. ten Berge, Joh, Worpstraat 23 lh;
M, Brummellcamp, Pr, Irenestraat 60;
RS, en B.S. Kalm, Pr, Marijlcestraat 19;
J,G, Wichers Hoeth, Pr, Marijlcestraat 4;
J, Keij, Pr, Marijlcestraat 23;
A, Deen, D. Scbaferstraat 63;
GJ.R. Mazeland, H. Bosmanstraat S8;
W, van Driel, W. Pijperstraat 70;
R Spiegel, W. Pijperstraat 7;
G.J, Vernooy, W, Pijperstraat 75;
J,D, Luyclcx, C, van Renessestraat 1;
W,H, Hintzen, Beethovenstraat 127;
M.J.P, van Spreeuwel, H, Bosmanstraat 54;

Elka aansprakelijkheid Is beperkt tot hel bedrag dal onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt ullgekaerd. 
Any llablllly shall lm llmllecl (o ihe amaunt whloh Is palcl out uncler out pro/esslonnl llablllly Insurance,
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M.A. Enthoven, H, Bosmanstraat 48;
M, Lewis, H. Bosmanstraat 52;
G, Hurwitz,.Pr. Margrietstraat 14;
H. Swierstra, Pamassusweg 115;
N. van Halm, Pamassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;
N, van Gelder, C, Dopperlcade 5-6A;
J,C, Leyten, C, Dopperlcade 5-6;
R Duursma, Pr. Marijlcestraat 18;
G.H.D, Wlllems, H. Bosmanstraat 34;
Bijlmer-Antons, C. van Renestraat 7j 
De Lara-De Jong, C. van Renestraat 9, en 
S, Stoffer, Pr. Margrietstraat 20,

maak ik hierbij bezwaar tegen bet Uitwerkingsb esluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014 (BD2014- 
000193), bekendgemaakt op 22 april 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. 21935), waarvan bijgaand 

een afschrift,

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het Uitwerkingsbeslult 
Parkeren 2014:

Het besluit is in strijd met het recht;
Het besluit had bij een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen niet kunnen 
worden genomen;
Het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van het (on)geschreven 

recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen en de 
kosten voor de bezwaarprocedure te vergoeden,

Mede onder verwijzing naar mijn brief van 23 januari 2012 merk ik nog het volgende op,

Cliënten waarderen het dat U de mogelijkheden voor het voortzetten van het 
belanghebbendeparkeren onderzoekt en dat per 1 maart 2014 een experiment is gestart om 
gedurende een jaar een vorm van belanghebbendeparlceren in de Prinses Irenebuurt te 
handhaven, Cliënten zijn uiteraard bereid omhierover met U van gedachten te wisselen,

De procedure bij de Rechtbank, het Hof, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
en de Hoge Raad zag op de bewonersbrieven van maart 2002 en het Uitwerldngsbesluit 2002, 
Geoordeeld is dat dit Uitwerldngsbesluit enkel fiscaal van aard is, Het besluit hield niet in het 
afschaffen van het belanghebbendeparlceren. Cliënten hebben steeds bezwaar gemaakt tegen 
besluiten met betrekking tot het afschaffen van belanghebbendeparlceren en het invoeren van een 
fiscaal systeem, De volgende bezwaren zijn aangehouden:

Bezwaar van 2 november 2004 tegen besluit DB van 21 september 2004;
Bezwaar van 18 mei 2005 tegen besluit DB van 22 maart 200S;
Bezwaar van 1 juli 200S tegen Uitwerldngsbesluit 2005 van 24 mei 2005, publicatie 8 juni 

2005;
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- Bezwaar van 7 november 2005 tegen besluit Stadsdeelraad van 27 september 2005j 
Bezwaar van 6 juli 2007 tegen Uitwerldngsbesluit 2007 van 12 juni 2007;

- Bezwaar van 2 juni 2009 tegen besluit van 21 april 2009 houdende vaststelling van de 
varianten bezoekersregeling;
Bezwaar van 15 januari 2009 tegen Uitwerldngsbesluit 2009 van 16 december 2008;

- Bezwaar van 31 januari 2012 tegen besluiten van 16 november 2011 en 14 december 
2011 inhoudende de vaststelling van het Uitwerldngsbesluit 2011;

- Bezwaar van 28 februari 2012 tegen Uitwerldngsbesluit 2012 bekendgemaakt op 23 
februari 2012;
Bezwaar van 21 juni 2013 tegen Uitwerldngsbesluit Parkeren 2013 bekendgemaakt op 10 

mei 2013,

De aangehouden bezwaren zijn op grond van art, 6:19 Awb tevens gericht tegen dit 
Uitwerldngsbesluit 2014. Cliënten verzoeken u al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hogerberoepsprocedures hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen,

Tot slot verzoeken cliënten u om de behandeling van het bezwaar tegen het Uitwerldngsbesluit 
Parkeren 2014 nader aan te houden.
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Uitwerlcingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014

Korte toelichting op het gevraagde besluit

Het Uitwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2013 Is door het DB vastgesteld op 23 april 2013, Op 2 
juli 2013 is een gewijzigde versie vastgasteld,
Ten opzichte van het Uitwerklngsbeslult Parkeren Stadsdeel Zuid 2013-gewljzlgd zijn In het Ultwerkings- 
beslult Parkeren Stadsdeel Zuid 2014 de volgende Inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:
A Instellen nieuw vergunninggebled 7.1 (Gelderlandpleln) met een nieuwe parkeervergunningnorm. 
Er wordt een nieuw deelvergunnlnggebied Ingesteld binnen Zuld-7 (Buitenveldert) waarbinnen het 
aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen wordt teruggebracht van 1:2 werknemers naar 1: B werknemers, 
Hiermee wordt beoogd om, vooruitlopend op de uitbreidingen van de winkels op en rond het Gelder
landpleln, het aantal te verlenen bedrijfsparkeervergunningen te beperken om het gebruik van de 
aanwezige garages te stimuleren, Hiermee wordt parkeren In da aangrenzende woonbuurten tegenge
gaan,
B, Vergunninggebled Zuld-3,2 (Zuldpljp):
In 2013 werd het vergunnlngenplafon,d teruggebracht naar 4100, Hierbij werd uitgegaan van een par
keerdruk van 8B %, Uit een parkeerdrukmetlng d.d. november 2013 blijkt dat Inmiddels de gemiddelde 
parkeerdruk in de avonduren 82% bedraagt (er zijn overigens verschillen in de parkeerdruk tussen de 
verschillende buurten: variërend van 69% In de Diamantbuurt tot 95% In de Cornells Troostbuurt),
Er is In vergunninggebled 3,2 een wachtlijst van ca, 227 aanvragen, Daarnaast zijn er nog ca, 90 vergun
ningen teveel uitgegeven tov het plafond (stand van zaken oktober 2013) a.g.v, de genoemde verlaging 
van het plafond in 2013 van 4800 naar 4100, Een gemiddelde parkeerdruk van 82 % laat ruimte voor 
meer vergunningen,
Het voorstel is daarom het vergunnlngplafond te verhogen met 200, naar 4300, Rekeninghoudend met 
het aantal teveel uitgegeven vergunningen (ca, 90), zal de parkeerdruk bij 110 extra vergunningen ge
middeld rond de 84% komen te liggen,
C, Vergunninggebled Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid):
De wachtlijst van Zuid-4,2 Is ca, 95, Er zijn nog ca, 75 overloopvergunningen beschikbaar in het over- 
loopgebled 4,3, De capaciteit wordt niet volledig benut, Onnodig wachten op een overloopvergunnlng 
is niet de bedoeling, Voorgesteld wordt om het bestaande overloopgebied Zuid 4.3 open te stellen voor 
dit vergunninggebled.
D, Parkeervergunnlngen zijn ook geldig op parkeerplekken bij elektrische oplaadpunten In winkelstraten 
Voorheen was in het uitwerklngsbeslult opgenomen dat parkeervergunningen Is winkelstraten niet 
geldig zijn. Met deze aanpassing zijn parkeervergunningen wel geldig op parkeerplekken bij elektrische 
oplaadpunten In winkelstraten,
E, Parkeerterrein Fred Roaskestraat
In artikel 16 lid 3 was opgenomen dat een parkeervergunnlng niet geldig Is aan de zuidzijde van de 
Fred Roeskestraat tussen de percelen huisnummers 91 en 103 (t.b.v, uitvaartcentrum), Dit parkeerterrein 
is opgeheven,
Het gedeelte van de Fred Roeskestraat (In noord-zuld richting) dat haaks ligt op de Fred Roeskestraat 
(oost-westrlchtlng) Is evenals het parkeerterrein aan het einde van deze straat aangewezen voor ver
gunninghouders van Het uitvaartcentrum, Het parkeerterrein ligt op prlvégrond en wordt daarom niet 
genoemd in dit uitwerklngsbeslult.
EExperlment parkeerduurbeperldng In Buitenveldert Noord,
In Buitenveldert Noord is een waarneembare hoge parkeerdruk In de woonbuurten die direct aan de 
Zuldas liggen, Stadsdeel Zuid streeft naar terugdringing van parkeeroverlast en heeft daartoe In een 
aantal woonbuurten in Buitenveldert Noord een parkeerduurbeperklng van 3 uur ingesteld. Vooralsnog 
heeft deze maatregel de status van experiment, Pas na evaluatie van de effecten van deze maatregel 
op de parkeerdruk in de betreffende gebieden maar ook daarbuiten, zal besloten worden of dit experiment 
aanpassing behoeft en-of een permanente status krijgt,
Kanttekeningen en risico's;
Geen, v.w.b, het experiment (zie F) bestaat er een risico van een ongewenste verschuiving van parkeer
druk naar andere woongebieden in Buitenveldert,
Belanghebbenden;
Vergunninggebled 3,2 (Zuidpijp)
In vergunninggebled 3,2 Is nu een wachtlijst van ca, 227 aanvragers en ca, 90 teveel uitgegeven vergun
ningen, Het plafond wordt verhoogd met 200, waardoor ca, 110 aanvragers een vergunning kunnen 
krijgen en nog 117 aanvragers op de wachtlijst blijven,
Overloopgebied 4,3 (Veluwebuurt) voor vergunninggebled 4,2
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Een deel van de wachtlijst (ca. 96 aanvragen) zal verdwijnen, omdat men nu een aanvraag kan doen 
voor een overloopvergunnlng, Betere benutting Van de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen dan 
nu het geval la,
BESLUIT

1. BI) de Inwerkingtreding van het Ultwerklngsheslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014 In te trekken het Ult- 
Werklngsbeslull Parkeren stadsdeel Zuid 2013 -gewijzigd- zobIb veelgesteld bij besluit ven hel dagelijks 
bestuur d,d, 2 Juli 2013;
2, Vast te stellen het Ullwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014, met als Inhoudelijke wijzigingen 
ten opzichte van hat ultwerklngsheslult 2013 -gewijzigd-;
ba, Instellen nieuw deelvergunn Inggebled 7,1 (Gslderlandpleln) waarbinnen een uitgift enorm voor be- 
drljfsvergunnlngen geldt van 1 vergunning per 6 werknemers;
bb, Verhogen van vergunningenplafond Zuld-3,2, Pljp-Zuld met 200 naar 4300 parkearvergunnlngen; 
bo,Instellen dat vergunnlnggebled 4,2 (deel Rivierenbuurt) gebruik mag maken van het bestaande over- 
loopgabled binnen vergunnlnggebled 4,3 (Veluwebuurt);
bd, Geldig verklaren van parkearvergunnlngen bij parkeerplaatsen bij elektrische oplaadpunten op locaties 
waar een parkeerduurbeperklng geldt of waar sprake Is van een beperking van de geldigheid van deze 
vergunningen conform art 16 van dit ultwerklngsbealult;
be, Ongeldig verklaren van parkeervargunnlngen voor een deel van de Fred Roeskestraat dat ligt naast 
da bebouwing van het Uitvaartcentrum;
bf, ln artikel 17 (parkeerduurbeperklng) la een lid 2 toegevoegd waarin de In Bultenveldert Noord Ingestelde 
parkeerduurbeperklng genoemd wordt.
UITWËRICINGSBESUJIT PARKEREN STADSDEEL ZUID 201 4 
Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit ultwerklngsheslult wordt verstaan onderr 
•Verordening; de Parkeerverordenlng 2013;
•Stadsdeel: het stadsdeel Zuid;
•dagelijks bestuur; het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,
De begrippen In dit ultwerklngsheslult worden In dezelfde betekenis gebruikt als In de Parkeerverordenlng 
2013, Het ultwerklngsheslult volgt artikelsgewijs de volgorde van de artikelen In de Parkeerverordenlng. 
Artikel 2
Vergunnlnggebleden
In hat stadsdeel bestaan de volgende vergunnlnggebleden;
•Vergunnlnggebled Zuld-1 (Bedrijventerrein Schfnte/J, waarvan da grenzen worden gevormd door (1) 
westelijke oeverlljn van de Schinkel (exclusief de woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat 
uitgezonderd het SpIJtellaantJe en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (3) da zuidelijke teen 
ven het talud van de Henk Sneevlletweg, (4) dB oostelijke teen Van het talud van de A10 west en (6) da 
noordelijke teen van het talud van de A10 zuid,
•Vergunnlnggebled Zuld-2 (Hoofddorpplelnbuurt, Sehlnkelbuurt, Wlllemspark-Concerigebouwbuurt, 
Museumkwartier, Apolla en Stedlonbuurt, Olympisch Kwartier), Waarvan de grenzen worden gevormd 
door (1) het midden van de Slngelgracht, (2) het midden van de Boeranwelarïng, (3) de zuidzijde van de 
Dlepenbrockstraat, (4) de achterzijde van de gevels van do zuidelijke bebouwing van de Dlepenbrockstraat, 
(6) het midden van het Zulderamstelkanaal, (6) het midden van de Amstelveanseweg, (7) de noordelijke 
teen van hettalud van de ring A10,
(8) westelijke oeverlljn van de Schinkel (Inclusief de woonboten) (9), de zuidzijde van da Rljnburgstreat 
en Inclusief het SpIJtellaantJe en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (10) het Aalsmeerpleln 
Zuidzijde, (11) het midden van da Westlandgracht, (12) de zuidzijde van het Surlnamepleln, (13) de 
zuidzijde van de Surlnamestraat, (14) het midden van da Schinkel tot aan de noordzijde Van het Vondelpark, 
(16) de noordgrens van het Vondelpark tot aan da (Eerste) Consfantljn Huygensstraaten (16) de zuidkant 
van het Zandpad doorgatrokken tot aan het midden van de Slngelgracht.
Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-2 Is ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-1 
•VergunnlnggebledZuld-3 (Noorden ZuldpIJp),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden 
van de Slngelgracht, (2| het midden van de Amstel, (3| het midden van hat Amstelkanaal en (4) het 
midden van da Boerenwetoring.
Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-3 Is ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-4. 
•Vergunnlnggebled Zutd-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt),
uitgezonderd hat wonlngenblok en het kantoor van het stadsdeel binnen het Zuldasgebled op da atads- 
deelkavel gelegen aan de Graafschapstraatan Gelrestraat èn de nieuwbouw op hat ROC kavel aan de 
Gelrastraat),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) hat midden van da Amstel, (2) de noordelijke teen van 
hat talud van de A10, (3) de westoever van de Boarenwetarlng denkbeeldig verlengd tot aan de noorde
lijke teen van het talud van de A10 en (4) het midden van het Amstelkanaal,
Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-4 Is ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-3 
•Vergunnlnggebled Zuld-B (Prinses Irenebuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstelveenseweg, (2) het midden 
van het Zulderamstelkanaal, (3) da achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de plepen- 
brockstraat, da zuidzijde van de Dlepenbrockstraat tot aan hel midden van da Boarenwetarlng, (4) tiet 
midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses 
Irenestraat, (6) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat, (6) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat tot aan 
het midden van de Amstelveenseweg, mat uitzondering van het parkeerterrein aan da zuidzijde van de 
Fred Roeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103,
• Vergunnlnggebled Zuld-B (Zuldas),waatvan dg grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde Van de 
Europaboulevard tussen da noordelijke teen van hettalud van de A10 en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde 
van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Bultenveldartselaan), (3) de oost
zijde van de Bultenveldartselaan tussen de De Boelelaan en de Arent Jansz Ernststraat, (4) noordzijde 
Arent Jansz.Ernststraat vanaf de Bultenveldartselaan langs de noordzijde van de Overljsselweg tot aan 
de rlngsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no, 627, (8) rlngsloot 1/m 
bebouwing Amstelveenseweg no, 576, (6) overzijde Amstelveenseweg, (7) het midden van de Amstel- 
veenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van da IJssloot en de IJssloot tot aan 
de westzijde van de Jaohthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke leen van het 
talud van da A10, (8) de zuidelijke teen van het talud van de A10, (9) de onderdoorgang van de A10 t.h.v, 
de Schinkel, (10) de noordelijke teen van het talud van de A1Ö tot aan da Amstelveenseweg, (11) het
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midden van de Amstalveanse weg tot aan de Fred Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred, Roeskeatraat, 
(13) de zuidzijde van de Prlnsea Irenestraat denkbeeldig verlengd tol aan de Boerenweterlngi (14) de 
westoevervan de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van hel talud van de 
A10 en (15) de noordelijke teen ven het talud van de A10,
•Vergunninggebled Zuld-7 (Bultenveldart)
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrene met 
Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe 
maar, (4) da zuidelijke taan van het talud van de ring A10, (6) da westzijde Van het fietspad lange de 
mueeumlramlljn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde pasloot,
(8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveanseweg Inol, Amstelvsenseweg 
no, 575,
(10) rlngsloot gelegen aan de oostzijde van da bebouwing Amatalvaenseweg no, 627 tol aan de noord
zijde van de Overljsselwag, (11) OverIJssalwag noordzijde, (12) Noordzijde Arent Jansz Ernststraat tot 
aan de oostzijde van de Bultenveldartaelaan, (13) da oostzijde Bultenveldertselaan tot aan de zuidzijde 
Van de hoofdrljbaan van de De Boelslaan, (14) de zuidzijde van da hoofdrijbaan van da De Boelelaan,
(15) de oostzijde van de Europaboulevard en (18) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10, . 
•Uitgesloten van de vargunnlnggebleden zijn die adressen <3Ib op de door het dagelijks bestuur vastge
stelde garagelljst slaan,
Artikel 3
Deelvergunnlnggableden
Binnen de In artikel 2 genoemde vargunnlnggebleden worden de volgende deelgebieden onderscheiden! 
•Vergunninggebled Zuld-2.1IWlllamspark-Concertgabouwbuurt., Museumkwartier), 
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Slngalgraeht, (2) het midden van de 
Boerenweterlng, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) het midden van de Stadlongracht tot 
aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het Von
delpark tot aan de (Eerste) ConstantIJn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad; 
•VargunnlnggebledZuld-2.2 (Apollo en Stadlonbuurt),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) 
het midden van het Zulderamstelkanaal, (2) de achterzijde van da gevels van da zuidelijke bebouwing 
van de Dlepenbrockstraat, (3) het midden van da Boerenweterlng, (4) het midden van het Noorderam
stelkanaal, (6) hst midden van de Stadlongracht tot aan het parkalland, (6) westelijke oeverlljn van de 
Schinkel (Inclusief alle woonboten), (7) de ring A10, (8) hel midden van de Amstelveenseweg tot aan het 
Zulderamstelkanaal en uitgezonderd het gebied dat begrensd wordt doori de voorzijde van de gevels 
van de noordelijke wand van de Bosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestlastraat; de voorzijde 
van de gevels van de westelijke wand van de Hestlastraat, tussen deEosatraatende Laan derHesparldan; 
da westelijke kant van het Stadlonpleln en het midden VBn de Stadlongracht; de westelijke kant van de 
Amstelveenseweg lot aan de Eosstraat;
•VargunnlnggebledZuld-2,3 (Hoofddorpplaln en Schlnkelbuurt),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het Surlnamepleln,
(2) de Amstelveanseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadlongracht, (4) de denkbeeldige lijn west
waarts over de Schinkel tot en mat woonboot no. laan het Jaagpad, het Spljtallaantje en de woonblokken 
aan de Generaal Vatterstraat (6) het Aalsmeerpleln Zuidzijde en (6) het midden van de Westlandgracht; 
•VargunnlnggablBdZuld-2.il (Olympisch Kwartieren Stadion), waarvan de grenzen Worden gevormd 
door (1) de voorzijde van da gevels van de noordelijke wand van de Bosstraat, tussen da Amstelveenseweg 
en de Hestlastraat, (2) de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestlastraat, tussen de 
Eosstraat en de Laan derHesperlden, (3) de westelijke kant van het Stadlonpleln, (4) het midden van de 
Stadlongracht en (6) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat;
•Vargunnlnggebled Zuld-3.1 (Noordpijp),waarvan de grenzen worden gevormd doori (1) het midden van 
de Slngelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van 
de Boerenweterlng;
•Vergunnlnggeblad Zuld-3,2 IZuldpIjp)/waarvan de grenzen worden gevormd door! (1) het midden Van 
de Ceintuurbaan, (2) het midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) het midden 
van de Boerenweterlng;
• Vergunnlnggeblad Zuld-d.llRivlerenbuurt Noord),'waarvan de grenzan worden gevormd door het Am- 
stalkanaal, de Amstel, het midden van de VrIJheldslaan, het midden van da Roosaveltlaan, het Buropapleln, 
het Scheldepleln, de Wielingenstraat (Inclusief P9) en de Boerenweterlng;
•Vergunninggebled Zuld-4.2 {RivierenbuurtZuid),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het 
midden van da Amstel, (2) President Kennadylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het 
midden Van de Roosaveltlaan, (5) het midden van de VrIJheldslaan;
•Vargunnlnggebled Zuld-d,3 (Veluwabuurt),waervan de grenzen worden gevormd door (1) het midden 
van de Amstel, (2) noordelijke teen talud A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn van de be
bouwing aan de President Kennadylaan zuidzijde,
•Vargunnlnggebled ZuldZ.1 (Qaldarlandpleln)
Waarvan de grenzen worden gevormd door (1) A,J, Ernststraat tussen de Willem van Woldammelaan en 
de Van Leljanbsrghlaan (2) de van Leljenberghlaan tussen de A.J, Ernststraat Bn Geervliet (3) Loowaard 
tussen de Willem van Weldammelaan en de van Leljenberghlaan (4) Willem van Weldammelaan tussen 
da A.J, Ernststraat en Loowaard,
Artikel 4
Vergunnlngenplafond per Ideellvergunnlnggebled (niet zijnde mlllauparkaarvergunnlng).
Het vergunnlngenplafond voor bewonersvergunnlngen en bedrljfsvergunnlngen gezamenlijk bedraagt; 
•Vergunnlnggeblad Zuld-1 (Bedrijventerrein Schinkel)! 1300 
•Vergunnlnggeblad Zuld-2.1
(Wlllemspark-Conoertgebouwbuurt, Museumkwartier)! 9500 
Vergunnlnggeblad Zuld-2,2 (Apollo-Stadlonbuurt)! 8500
Vergunnlnggeblad Zuld-2,3 (Hoofddorpplaln-Schlnkelbuurt): 4800 Vergunninggebled Zuld-2.4 (Olympisch
Kwartier en Stadion)! 90
•Vergunninggebled Zuld-3,1 (NoordpIJp); 3550
•Vargunnlnggebled Zuld-3,2 (Zuldpljp),' 4300
•Vergunninggebled Zuld-4.1 (Rivierenbuurt Noord)! 4500
•Vargunnlnggebled Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid): 3B00
•Vergunninggebled Zuld-4,3 (Veluwebuurt): 1300
•Vergunninggebled Zuld-5 (Prinses Irenebuurt): 1400
•Vergunninggebled Zuld-6 (Zuldae): 0
•Vergunninggebled Zuld-7 (Bultenveldert axel, Qaldarlandpleln)! 12000 
Artikel 5
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Ml/leuperkearvergunnlngenplafond per vergunnlnggebled
1,ln afwijking van da Parkeerverordenlng wordt het plafond voor mlllauparkaatvarflunnlngen voor da 
vargunnlngsgebleden Zuld-1 t/m Huld-3 an dealvergunnlnggebled Zuld-7,1 Vastgelegd op maximaal 6% 
ala aandeel van fiat vargunnlngenplafond;
2. Hat vargunnlngenplafond wordt bij aan aanvraag van aan mllleuparltBervergunnlng voor bewoners, 
van een bewoner dia op grond van artikel 16 lid 1 van de Parkeerverordenlng recht beeft op een mltleu- 
pattaetvergunning voor bewoners met dén verhoogd;
3, Het vargunnlngenplafond wordt bij een aanvraag van aan mlllauparkaervargunnlng voor bedrijven, 
van aan bedrijf die op grond van artikel 17 lid 1 van da Parkeerverordenlng recht heeft op eBn mllleupar- 
kearvergUnnlng voor badrl|van met dén verhoogd;
4. Na verlening van een mlllauparkaervergunnlng voor bewoners als bedoeld In lid 1 van dit artikel of 
een mllleuperkaarvergunnlng voor bedrijven wordt hal vargunnlngenplafond terstond met één VerlBagd 
tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd In art 4;
5, Lid 2 t/m 4 zijn niet van toepassing op oen vergunnlnggebled, waar hel vergunningenplafond, dan wel 
mllleuparkeetvargunnlnganplafond 0 (nul) bedraagt,
Artikel 6
Meavarhulsregellng
1, Het vargunnlngenplafond, dan wet mlllauparkaarvergunnlngenp/sfond wordt bij een aanvraag om een 
bewoneravergunnlng, dan wat mlllauparkaervergunnlng voor bewoners, van een bewoner die op grond 
van artikel 34 lid 4 van de Parkeerverordenlng reoht heeft op 1 parlteervergunnlng mei 1 verhoogd;
2, Na verlening van een bewoneravergunnlng, dan wel mlllauparkoervergunnlng Voor bewonere als bedoeld 
)n lid 1 van dit artikel wordt het vargunnlngenplafond dan wal mlllauparkeervergunnlngenplafond meteen 
met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoele genoemd In artikel 4i
3, Ud 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op een vergunnlnggebled, waar het vergunningenpla
fond, den wel mlIlBUparkBetvergunnlngenplafond krachtens artikel 4 of artikel 6 op nul Is vaslgesleldi
4, Ud 1,2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor een hedrljfsvargunnlng, dan 
we! een mllleuparkeervargunnlng voor bedrijven,
Artikel 7
(Blokjtljden betaald parkeren,
Binnen list stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (blok)tljdam 
»ln vergunnlnggebled 2u)d-1: ma t/m vrl) van 09,00 uur -19,00 uur;
«In vergunnlnggebled Zuld-2,1, voor hetdeel van het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door; 
Koninginneweg westzijde, Emmastraat wssfeljde, bet midden van het Noordar Amstelkanaal, het midden 
Van de Stadlongraoht, hel midden van bel Zulder Amstelkanaal, Amstelveansewag westzijde, tot talud 
A10, het midden van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveanseweg oostzijde, zuidgrens van het 
Vondelpark: ma t/m za van 09,00 uur - 21,00 uur;
•In vqrgunnlnggebled Zuld-2,1, voorbat deel van het gebied, waarvan de grenzen worden gevormd door, 
het Zandpad zuidzijde, het midden ven de Slngelgracht, het midden van da Boeranweterlng, het midden 
van het Noordar Amstelkanaal, Emmastraat Westzijde, Koninginneweg westzijde, zuldzlJdB Vondelpatk; 
ma t/m za van 09,00 uur- 24,00 uur;
«In vergunnlnggebled Zuld-2: ma t/m ze van 09,00 uur-21,00 uur,'
•In vergunnlnggebled Zuld-2,3: ma t/m za van 09,00 uur- 24,00 uur;
«In vergunnlnggebled Zuld-2,4: ma t/m za van 09,00 uur-24,00 uur,
•In vergunnlnggebled Zuld-3; ma t/m za van 09,00 uurr 24,00 uur;
•In vergunnlnggebled Zuld-4,1; ma t/m za ven 09,00 uur - 24,00 uur:
•In vergunnlnggebled Zuld-4,2: ma t/m za van 09,00 uur -21.0o uur:
•In vergunnlnggebled Zuld-4,3: ma t/m za van 09,00 uur tot 21,00 uur;
•In Vergunnlnggebled Zuld-St ma t/m za van 09,00 uur- 21.00 uur:
•In vergunnlnggebled Zuld-8;
binnen de ringweg A10; ma t/m za van 09.00 uur - 21,00 uur; 
bulten de ringweg A10: ma l/m vrij van 09,00 uur-19.00 uur;
•In vergunnlnggebled Zuld-7s ma t/m vtl| van 09,00 uur -19,00 uur.
Artikel 8
Over/oopgebledan,
1. VergunnlnggebledZuld-1 (Bedrijventerrein Schinkel! wordt aangewezen als overloopgebled voor Zuld- 
2,3 (Hoofddorppleln en Schlnkelbuurt) mat ean maximum van 600 vergunningen,'
2. VergunnlnggebledZuld-2 (fHoofddorpplelnbuurt, Seblnkalhuurt, WHhmspark-Conoerigebouwhuurt, 
Museumkwartier, Apollo en Stadlonbuurt, Ofympteeh KWart/erj, fungeert a|s overloopgebled voor ver- 
Bunnlnggebled Zuld-3,1 (Pijp Noord) met ean maximum van 200 vergunningen;
3. Vergunn)nggeb!edZuld-4,3 jRlvleienbuurt/Veluwebuurt) wordt aangewezen als overloopgebled voor 
vergunnlnggebled Zuld-4.1, Zuld-4,2, uitsluitend voorwat betreft de parkeerplaatsen aan de Mlrandalaen, 
de Zuidelijke wandelweg vanaf no, 1 tol ean no. 39 belde zijden van da hoofdrljbaan (niet de ventweg), 
en vanaf no, 39 aan da zijde ven de rijbaan Waar patkeren Is toegestaan tot aan da Vafuwalaan, alsmede 
de parkeervakken op het gedeelte van de ventWBg aan da President Kennedylaan zuidzijde tussen no, 6 
en de Inrit langs het Politiebureau no.11, mat Ben maximum van 240 vargunnlngen,
Artikel 9
Aantal te verlenen bewonere- en mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners
1, Het aantal te verlenen bewonersvergunnlngen dan wel mllleuparkeetvergunnlngen per zelfstandige 
woning bedraagt;
s, maximaal 11n de deelvergunnlnggebleden Zuld-2,1, Zuld-2,3, Zuld-3.1, Zuld-3,2,
Zuld-4,1 en Zuld-4,2,
b, maximaal 2 In vergunnlnggebled Zuld-1 en deelvergunnlnggebleden Zuld-2,2,
Huld-4.3 en vergunnlnggebled Zuld-B; 
o, maximaal 3 In vergunnlnggebled Zu!d-7;
d, 0 In vergunnlnggebled Zuid-6 (Zuldas), het deelvergunnlnggebled Zuid- 2.4 
(Olympisch Stadion en Olympisch Kwartier),
2, Het aantal ta verlenen bezeekeravergunningen per zelfstandige woning bedraagt In stadsdeel Zuid 
maximaal 1.
3, Hat aantal ta verlenen bewonersvetgunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners 
per zelfstandige woning wordt verminderd mei het aantal op hetzelfde adres verleende bedrljfavergun- 
nlngen en mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven;
4, Hat aantal bewonersvergunnlngen wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adrea verleende ml- 
(leuparkeatvargunnlngen voor bewoners (conform artikel 9, lid 6van de Parkeerverordenlng);
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6,Het Bentel te verlenen mllleuparlteetverflunnlnflen voor bewoners wordt verminderd met het aantal 
op hetzelfde adrea verleende bewonersvergunningen (conform artikel 16, lid 4 van de Parkeerverordenlng); 
6,Indien binnen een vergunnlnggeblad hel vergunningenplafond Is bereikt wordt per zelfstandige woning 
geen volgende bawonersvergunnlng, dan wel volgende milleuparkeervergunnlng voor bewoners verleend. 
Artikel 10
Aantal te verlenen badrljf- en mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven
1. Het aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen per bedrijf bedraagt!
a, 1 per 10 werknemers In alle (deeljvergunnlnggebleden uitgezonderd 
vergunnlnggebleden Zuld-1 en Zuld-7 (exolualef deelvergunnlnggebled Zuid 7,1 
(Qelderlandpleln), Bedrijven tot en met 10 werknemers krijgen 1 Vergunning, 11 
tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.i
b, 1 per 4 werknemers In vergunnlnggeblad Zuld-1 (bedrijventerrein Schinkel) 
kentekengebonden of met wisselend kenteken waarbij bedrijven tot en met 4 
werknemers 1 vergunning krijgen, B t/m 8 werknemers 2 vergunningen, enz,; 
o, maximaal 1 per 2 werknemers In vergunnlnggeblad Zuid 7 (Bultanveldert)
d, 1 per B werknemers In deelvergunnlnggebled Zuld-7,1 (Qelderlandpleln);
e. 0 In vergunnlnggebled Zuid 6 (Zuldas),
2, Hat aantal op basis van dit artikel te verlenan bedrljfsvergunnlngen wordt verminderd met het aantal 
verleende bedrljfsvergunnlngen met wisselend kenteken, het aantal verleende hulpvarlenervargunnlngen 
en het aantal verleende mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven;
5. verleande bedrljfsvergunnlngen, het aantal verleende bedrljfsvergunnlngen met wisselend kenteken 
en het aantal verleende hulpverlanervergunnlngen conform art,17 lid 4 Parkeerverordenlng;
4,lndlsn het bedrijfswagens met aan grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met minder dan 1B werk
nemers In dienstverband maximaal 3 extra bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen 
worden verleend;
B.Het aantal per bedrijf te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor be
drijven wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunnlngen en mlll- 
euparkearvergunnlngen voor bewoners,
6, Het Dagelijks Bestuur kan op art, 10 lid 7 van de Parkeerverordenlng (l,c, aantal te verlenen bedrljfsver
gunnlngen moet verminderd worden met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein) een 
uitzondering maken voor bedrijven met een voloontlnu bedrijfsproces die afhankelljkzljn van da fysieke 
aanwezigheid van klanten en beschikken over oongresfaollitelten voor meer dan honderd personen, en 
de bij het badrljf behorende of zich op het grondgebied van het bedrijf bevindende stalllngplaatsen en/of 
balanghebbendenparkeerplaatsen worden uitsluitend gebruikt door klanten en personeel van het bedrijf, 
tenzij het Dagelijks Bestuur expllolat toestemming heeft gegeven om voornoemde plaatsen ter beschikking 
te stellen aan darden.
Artikel 11
Sportverenlglngvergunnlng.
Gelet op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordenlng bedraagt het aantal te verlenan sportverenlglngvar- 
gunnlngen In alle vergunnlnggebleden maximaal tien per sport-organisatle, waarbij het aantal af te geven 
vergunningen gerelateerd Is aan het aantal leden meteen ultglftenorm 1 parkeervergunnlng op 10 Inge
schreven en betalende leden,
Artikel 12
Da volkshllnvergunnlng,
1, Een volkstulnvargunnlng kan worden verleend aan een rechtspersoon die blijkens zijn statuten tot doel 
heeft een volkstuincomplex te beheren en over een volkstuln-oomplex beschikt In een vergunnlnggebled 
Van stadsdeel Zuid;
2, Het aantal te verlenen volkstulnvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 1 per 3 percelen, 
Artikel 13
Da maatachappalljke vergunning
1, Het dagelijks bestuur verleent maatschappelijke vergunningen aan zorginstellingen en aan bureaus 
Van da Politie Amsterdam-Amstelland en aan onderwijsinstellingen behorend tot het basis- en/of voort
gezet onderwijs,
2, Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau van de Politie, enfof zorg
en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 van de Verordening te verlenan 
bedrljfsvergunnlngen,
Artikel 14
Vergunningen mat wisselend kenteken top code)
1, Hat dagelijks bestuur kan op -gemotiveerd- Verzoek van aanvrager de volgende vergunningenmet 
wisselend kenteken verlenen!
a, De maatschappelijke vergunning;
b, De hulpverlaningsvergunnlng als bedoeld In artikel 1B van de Verordening;
2, De milleuparkeervergunnlng voor badrljven als bedoeld In artikel 17 Van de Verordening, Indlan Is 
voldaan aan het 1e lid onder a. of b, van artikel 18 van de Verordening;
d. Da autodeelvergunnlng, als bedoeld In artikel 19 van de Verordening;
e, De bedrljfsvergunnlng als bedoeld In artlkal 10 van de Verordening Indien voldaan Is aan artikel 11 
eerste lid onder a of bvan da Verordening;
3, Voor de vergunnlnggebleden Zuld-4, Zuld-B, Zuld-6 en Zuld-7 (exclusief Zuld-7,1 Gelderlandpleln) geldt 
tevens dat opgemotiveerd verzoek van aanvrager de volgende vergunningen mat wisselend kenteken 
kunnen worden verleend!
a, De sportverenlglngvergunnlng, als bedoeld In artikel 13 van de Verordening;
b. De volkstulnvargunnlng, als bedoeld In artikel 14 van de Verordening;
0, De balanghebbendenvergunnlng, als bedoeld In artikel 2B van de Verordening.
Artikel 16
Ambulante handelaar.
Aan de ambulante handelaar wordt als extra voorwaarda voor vergunningverlening gesteld dat hij mini
maal drie dagen per week werkzaam Is ln het betrokken vergunnlnggeblad 
Artikel 16
Beperking geldigheid parkeervergunnlngen
1, Ben bewonersparkeervergunnlng, bedrljfsparkeervergunnlng, overloopparkeervergunnlng, mllleupar- 
keervergunnlng voor bewoners, milleuparkeervergunnlng voor bedrijven, sportverenlglngvergunnlng, 
volkstulnvargunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke vergunning en mantelzorgvargunnlng zijn 
niet geldig van ma tfm za tussen 09.00 uur en 18,00 uur In de volgende (gedeelten) van straten, -met 
uitzondering van de parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor het opladen van elektrische auto's-!
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Pleter Cornellszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerleslraat en de 
Hobbemastraat;
Van Baarlestraat, tussen de Vosslusstreat en de De Lalreseestraat!
Cornells Bohuytstraat, tussen de Wlllemsparkwag tot en met het pleintje ter 
hoogte van da Johannes Verhulststraat;
Beethovenstraat, tussen de Apollo/aan en da Stadlonwag;
Ferdlnand Bolstraat, tussen da Stadhouderskade Vm het Cornells 

Troostplein!
De Ceintuurbaan luasen de Ruysdaelkade en het Sarphatlpark;
Albert Cuypstraat; Hoofddorpwegj Zellstraati Van Woustraet, Rijnstraat,
Soheldestraat en Maasstraat timen Amstelkade en Ulterwaardenstraat)
1.ln alle blauwe zones In Bultenveldert;
2,ln de Fred Roeskostraat op het gedeelte dat ligt ten oosten Van de bebouwing van het uitvaartcentrum, 
Artikel 17
Parkeerduurbeperklng
I.BInnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperklng als bedoeld In artikel 31 van 
de Parkearverordenlng van 60 minuten In de volgende straten of gebieden, dagen van de waak an tijds
perioden!
•Van Wouatraat, Zellatraat en Hoofddorpweg;
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16,00 uur an zaterdag van 09,00 uurtat 18,00 uur)
•Ceintuurbaan tussen Ruysdaelltade en Sarphatlpark, Ferdlnand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan Vm het 
Cornells Troostplein, Beethovenstraat tussen Apollolaen en Stadlonweg, Rijnstraat, Maasstraat tussen 
da Amstelkade en Uiterwaardenstraat en de Soheldestraat! 
maandag Vm zaterdag van 09,00 uurtot 18,00 uur,
I.BInnen hel stadsdeel Is In delen van Bultenveldert Noord een parkeerduurbeperklng Ingestald van 3 
uur,
Artikel 18
Belanghebbendenparkeerplaatsen an perkeervergunnlngen,
Een belanghebbendenparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegakend aan!
1, Hulpverleners In de eerste lljnzorg (huisartsen, verloskundigen). Indien er geen beschikking Is over een 
bij het praktl|kadres of huisadres gelegen stalllngsplaats,
Voor deze doelgroep worden per belanghabbandenparkeerplaats maximaal 3 belanghebbendenvergun
ningen op kenteken verleend!
2, Beroepsoonsuls met een maximum van 1 gereserveerde belBnghebbenden-parkeerplaats per consul)
3, Autodeelorganlsatles 
Artikel 19
Ingangsdatum parkaervargunnlngen an bijzondere vergunningen
De Ingangsdatum van parkaervargunnlngen en bijzondere vergunningen Is altijd da eerste dag van de 
maand,
Artikel 20
Hardheidsclausule,
Het dagelijks bestuur Is bevoegd, In gevallen waarin toepassing van dit ultwarklngsbeslult naar zijn 
oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken Van het bepaalde In 
dit ultwarklngsbeslult,
Artikel 21 
Inwerkingtreding
Dit ultwarklngsbeslult treedt In werking een dag na publicatie
Artikel 22
Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Ultwerldngsbaslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014.

Bestuurlijke achtergrond

- De Parkeerverorderilng 2013 (vastgesteld op 3 april 2013);
- Parkeerbelastlngverordenlng 2014

Ultwarklngsbeslult Parkeren; Stadsdeel Zuid formuleert beleid op bet gebied van 
parkeervergunningverlenlng,

Namens deze,
S.Taeuwisse
afdelingsmanager Beleldsreallsatle Fysiek Domein
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond vah artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep 
instellen . Ingevolge artikel 7,1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te 
stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weksn na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant 
te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling 
Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een 
aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat tan minste uw naam en adres, een 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het 
bezwaar.
Het Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, In geval van onverwijlde spoed 
kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een 
dergelijk verzoek dient te worden Ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling 
Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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Voor hef vragen van een voorlopige voorziening Is grlfflegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank 
kan u daarover meer informatie geven.
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Aangetekend met handtekening retour
CoËege van burgemeester en wethouders van de gemeente
Amsterdam
t.a.v, de bezwaarschriftencommissie
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

IJdolr 17 11013 MM Amsterdam 

Postbus 10100 11001 EG Amsterdam 

t+31 (0)20 624 68 11 
f+31 (0)20 627 22 78

ICvIC 34372239
wvw, wieringa.nl

Stichting Beheer Cliëntengelden 

Wieringa Advocaten 

ABN AMRO 40.26,83,560 
IBANi NL37 ABNA 0402 6835 60 
BIC: ABNANL2A

S, Levelt, advocaat 

T: [+31] (0)20-53130 2 4 

E: levelt@wler!nga,nl

Onze/Our ref: Uw/Your lef:
22626/cllc

Amsterdam,
8 december 2015

Betreft: Bezwaar (van rechtswege) tegen besluit tot wijziging Uitwerldngsbesluit Parkeren 2014

Geacht college,

Namens cliënten:

0 De Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg, H. Bosmanstraat 53;

• Vereniging van Eigenaren Neptunus, J, Worpstraat 47-2;

« Mr. G. Mosler, Pr. Marijlcestraat 5;

• T. Bernstman, W. Pijperstraat 73;
• H.J. van Gijssel, Anton Verheijstraat 7-II;

« G.D, Heij, Pr, Margrietstraat 19;

® D. van Mourilc, H. Bosmanstraat 24;

» H.M, Mongard, W. Pijperstraat 73;

• M.J.W. Mutsaerts, H. Bosmanstraat 32;

• P. Noodervliet, Pr, Marijlcestraat 29;

« H.C. ten Berge,Joh. Worpstraat 23 lh;

• M. Brummellcamp, Pr. Irenestraat 60;

o R.S, en B.S, Kahn, Pr. Marijlcestraat 19;

• J.G, Wichers Hoeth, Pr, Marijlcestraat 4;

• J, Keij, Pr, Marijlcestraat 23;

• Deen, D, Schaperstraat 63;

» G.J.R, Mazeland, H. Bosmanstraat 5 8;

• W. van Driel, W, Pijperstraat 70;

• R. Spiegel, W. Pijperstraat 7;

• G ,J. Vernooy, W. Pijperstraat 75;

» J,D, Luyclcx, C. van Renessestraat 1;

Elke aansprakelijkheid Is beperkt lot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelljkheldsverzekerlng wordt ultgekeerd. 
Any llablllty shall ba llmlled lo the amount whloh Is pald out undar ourprofessional llablllly Insurance,
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« W,H. Hintzen, Beethovenstraat 127;

9 M.J.P, van Spreeuwel, H, Bosmanstraat 54; 

e MA, Enthoven, H. Bosmanstraat 48; 

o M, Lewis, H, Bosmanstraat 52; 

o G. Hurwitz, Pr. Margrietstraat 14; 

o H, Swierstra, Parnassusweg 115; 

o N, van Halm, Parnassusweg 111; 

a J, Nassenstein, Minervaïaan 113; 

e N, van Gelder, C. Dopperkade S-6A; 

e J.C, Leyten, G, Dopperkade 5-6;

8 R Duursma, Pr. Marijkestraat 18; 

o G.H.D, Willems, H. Bosmanstraat 34;

0 Bljlmer-Antons, C, van Renestraat 7; 

o De Lara-De Jong, C, van Renestraat 9, en 

0 S, Stoffer, Pr, Margrietstraat 20,

graag uw aandacht voor het volgende.

Cliënten hebben kennis genomen van uwbesluit bekendgemaakt op 29 oktober 2015 middels 
publicatie in Gemeenteblad 2015/101656. Een afschrift van het besluit treft u hierbij aan (bijlage 
1).

Voornoemd besluit houdt in een wijziging van het Uitwerldngsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 
2014, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2014/21935.

• Bij brief van 28 mei 2014 heb ik namens cliënten bezwaar gemaakt tegen het Uitwerldngsbesluit 
Parkeren stadsdeel Zuid 2014. Een afschrift van dit bezwaarschrift, met bijlage, treft u hierbij aan 
(bl)lage2).

Ingevolge art, 6; 19 Awb heeft het bij brief van 28 mei 2014 gemaakte bezwaar van rechtswege 
mede betrekking op het wijzigingsbesluit gepubliceerd op 29 oktober 2015, Ikverzoeku de 
genoemde bezwaargronden als herhaald en ingelast te beschouwen, en de behandeling van het 
bezwaar zoals verzocht in de brief van 28 mei 2014 nader aan te houden.

Tot slot verzo ek ik u met Idem om cliënten volledig geïnformeerd te houden omtrent de 
ontwikkelingen rond het belanghebbendeparkeren in de Prinses ïrenebuurt,





X

X

Gemeente
Amsterdam

Offlolële uitgave van gemeente Amsterdam,

Mr. W.U5S6 

29 oktober 

2015

Ultweikïngsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2Q14(3B, 2015,213)

Afdeling 3B 

Nummer 213

Publicatiedatum 27 oktober2015 

Onderwerp

Ultwerklngsbeelult Parkeren stadsdeel Zuid 2014 

De RVE-manager Parkeren 

Gelet op;

* Hoofdstuk 2 van de Parkeerverordenlng 2013 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 april 
2013 (Gemeenteblad 2013, afdeling 3B, nr, 117);

• het Bevoegdhedenbeslult ambtelijke organisatie Amsterdam van 16 december 2014 (Gemeenteblad 
2014, afdeling 3B, nr. 267), waarbij de RVE-manager Parkeren rechtstreeks Is gemandateerd om namens 
het college van Burgemeester en Wethouders nadere regels vastte stellen conform artikel 4 eerste lid, 
artikel 6 aarste lid, artikel 6 eerste lid en artikel 24 derde lid Parkeerverordenlng 2013.

Overwegende dat;

«Op 1 november 2013 Is bij wijze van experiment op basis van artikel 46 Parkeerverordenlng In vier 
woonbuurten in Bultenveldert-Noord door stadsdeel Zuid een parkeerduurbeperklng van drie uur Inge
voerd;

«Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid heeft, op basis van het evalua
tierapport 'Evaluatie experiment parkeerduurbeperklng In Buitenveldert-Noord', op 18 februari 2016 
het college geadviseerd het experlmentgebied uit te bralden;

♦In de raadsvergadering van 22 april 2016 is tijdens de behandeling van de Verordening Parkeerbelas
tingen 2016-11 (Gemeenteblad 2016, afdeling 3A, nr. 86/293) unaniem een motie aangenomen van de 
raadsleden Toonk (VVD), Boldewljn (PvdA) en Vroege (D66) waarin het college werd verzocht om 
overeenkomstig de wens van dè gemeenteraad de huidige parkeerduurbeperklng In Buitenveldert uit 
te breiden tot aan het midden van de NIJenrodeweg en dit zo spoedig mogalijk in te laten gaan;

* In de collegevergadering van 29 september 2016 Is kennisgenomen van de uitkomsten van de evalu
atie parkeerduurbeperklng Bultenveldert-Noord en ingestamd met het ultbrelden van het gebied expe
riment parkeerduurbeperklng Bultenveldert-Noord;

♦ In het besluit van het college van 29 september 2016 Is benadrukt dat één van de onderdelen van het 
experiment Is dat parkeervergunnlngen Inclusief de bezoekersvergunning wel geldig zijn, in afwijking 
van de Parkeerverordenlng 2013;

• In dezelfde collegevergadering van 29 september 2016 een gewijzigde stratentabel als bijlage van ar
tikel XII van het door het collage op 19 mei 2016 vastgestelde Ultvoerlngs- en Aanwijzingsbesluit (Ge
meenteblad 2016, afdeling 3B, nr, 167) op grond van de per 2 juli 2016 door de gemeenteraad vastge- 
stelde Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2016-11 (Gemeenteblad 2016, 
afdeling 3A, nr, 157/636) de hierboven genoemde uitbreiding van de parkeerduurbeperklng In Bulten- 
veldert-Noord nader Is omsohrevan als geldend per 2 november 2016;

♦ het Uitwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid per 2 november 2016 gewijzigd dient te worden ten 
gevolge van het besluit van het College op 29 september 2015 tot wijziging van de Stratentabel als 
bijlage van het Ultvoerlngs- en Aanwijzingsbesluit op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 
2016-11 en Parkeerverordenlng 2013;

Brengt ter algemene kennis dat hij op 26 oktober 2016 heeft besloten;
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I. vaet te stellen de volgende wijzigingen In het Uitwerklngsbeslult parkeren stadsdeel Zuid 2014 zoals 
vastgesteld door hetdagelijks bgstuurvan stadsdeel Zuid op 21 januari 2014(Gemeenteblad 2014/21935);

In artikel 17 wordt lid 2 gewijzigd dat als volgt komtte luiden;

Binnen het stadsdeel Is In Bultenveldert-Noord een parkeerduurbeperklng Ingesteld van 3 uur binnen 
de volgende grenzen; (1) het midden van de Van Nljenvodeweg, (2) het midden van de Europaboulevard, 
(3) de noordzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (4) de westzijde van de Buitenveldertselaan, 
(6) de noordzijde van de Arent Janezoon Ernststraat In westelijke richting, (6) de denkbeeldige lijn van 
de noordzijde van de Arent Janezoon Ernststraat naar de noordzijde van de Overljsselweg, Inclusief 
het noordelijk deel van de Van der Boechorststraat, tot aan de ringsloot gelegen aan da oostzijde van 
de bebouwing Amstelveenseweg nummer 627, (7) een denkbeeldige lijn richting het zuiden tot aan het 
midden van de Van NIJenrodeweg en (8) alsmede de ventweg Amstelveenseweg ter hoogte van even 
nra, 712-768,

In artikel 17 wordteen nieuw lid 3 Ingevoegd dat als volgt komtte luiden;

In afwijking van artikel 31, vijfde lid van deParkeerverordenlng 2013 zijn parlceervargunnlngen, vermeld 
In artikel 7, eerste lid, onder a tot en met e, en g tot en met I van de Psrkeerverordenlng 2013 wel geldig 
in het tweede lid genoemde gebied.

In artikel 17 wordt een nieuw lid 4 Ingevoegd dat als volgt komtte lulden;

In het in hettweede lid genoemde gebied geldt de parkeerduurbeperklng niet voor parkeervergunningen 
als bedoeld In het derde lid en parkeerreohten als bedoeld In artikel 26, eerste lid onder b van de Par- 
keerverordening 2013.

II. dat dit besluit wordt gepubliceerd in gemeenteblad 3B;
III. dat dit besluit In werking treedt op 2 november 2016.

Onderbouwing besluit

Stadsdeel Zuid heeft 18 februari 2016 aan het college verzocht om uitbreiding van het experiment 
parkeerduurbeperklng Bultenveldert-Noord naar aanleiding van een evaluatie van debestaande regeling, 
De gemeenteraad heeft op 22 april 2016 unaniem een motie aangenomen dat de parkeerduurbeperklng 
in Bultenveldert-Noord zo spoedig mogelijk moet worden uitgebreid, Het college van B&W beeft hl.ertoe 
besloten op 29 september 2016 en bepaald dat de uitbreiding In werking treedt per 2 november 2016, 
De wijziging van dit Uitwerklngsbesluft geschiedt op basis van het besluit van het college van 29 sep
tember 2016.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

De rve manager parkeren voornoemd,

H.(Herman) Navis 

Bèzwaarmogelljkheld

Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u, op grond van artikel 7:1 Awb, binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaarmaken door hat Indienen van een bezwaar
schrift bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v, de bezwaarschriftencommissie, Postbus 
202,1000 AE Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de In
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht, alsmede 
de gronden van bezwaar.

Het Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschrlftenprooedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorelenlngenrechtar 
van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Algemeen, Postbus 76860,1070 AW Amsterdam. 
Aan het Indianen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden,

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gevraagd. Dat kan vla httpd/loket.racht- 
spraak.nl/bestuurBrecht, Daarvoormoet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DlgiD). 
De precieze voorwaarden staan op genoemde site,
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Bijlage 1 bij besluit rve-managar parkeren d.d. 28 oktober 2016 (Gemeenteblad 2016, afd. 3B, 213), 

Ultwerklngsbeslult parkeren stadsdeel Zuid 2014 

(geconsolideerde versie, geldig vanaf 21-2-2014)

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie deelgemeente Amsterdam - Zuid

.Officiële naam Ultwerklngsbeslult parkeren stadsdeel Zuid 2014

Citeertitel Ultwerklngsbeslult parkeren stadsdeel Zuid 2014

Vastgesteld door gedelegeerde functionaris

Type regeling nadere regels

Onderwerp Infrastructuur, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t, de regeling

Datum ondertekening Inwerklngtredingsbesluit;

Bron bekendmaking Inwerklngtredingsbesluit; Stadsdeelkrant Zuid, Jaargang 6, nummer 4,20 februari 
2014; en http://www.zuld.amsterdam.nl/, officiële bekendmakingen, 21 februari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop dB regeling Ie gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling Is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van In de tekst verwerkte wijzigingen

21-2-2014

nieuwe regeling

21-1-2014

' Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 6, nummer 4,20 februari 2014; en www.zuld.amsterdam.nl, officiële 
bekendmakingen, 21 februari 2014

Ultwerklngsbeslult parkeren stadsdeel Zuid 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit ultwerklngsbeslult wordt verstaan onder;

• Verordening; de Parkeerverordenlng 2013;

• Stadsdeel; het stadsdeel Zuid;

• dagelijks bestuur; het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

De begrippen In dit ultwerklngsbeslult worden In dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordenlng 
2013, Het ultwerklngsbeslult volgt artikelsgewijs ds volgorde van de artikelen In de Parkeerverordenlng.

Artikel 2 Vergunnlnggebieden

In het stadsdeel bestaan de volgende vergunninggebladen:
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* Vergunnlnggebled Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) westelijke oeverlljn van de Schinkel (exclusief de 
woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het Spljtellaantje en de woonblokken 
aan de Generaal Vetterstraat, (3) de zuidelijke teen van het talud van de Henk Sneevlletweg, (4) de 
oostelijke teen van het talud van de A10 west en (B) de noordelijke teen van het talud van da AlOzuld,

• Vergunnlnggebled Zuld-2 (Hoofddorppjelnbuurt, Schlnkelbuurt, Apollo en Stadlonbuurt, Olympisch 
Kwartier),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Boerenwetering, (2) de zuidzijde van 
de DIepenbrookstraat, (3) de achterzijde van de,gevels van de zuidelijke bebouwing van da Dlepenbrock- 
straat, (4) het midden van hetZuideramstelkanaal, (6) het midden van de Amstelveenseweg, (6) de 
noordelijke teen van het talud van de ring A10, (7) westelijke oeverlljn van de Schinkel (inclusief de 
woonboten) (8), de zuidzijde van de Rijnburgstraat en Inclusief het Spljtellaantje en de woonblokken 
aan de Generaal Vetterstraat, (9) het Aalsmeerplein Zuidzijde, (10) het midden van de Weetlandgracht,
(11) de zuidzijde van het Surlnamepleln, (12) de zuidzijde van de Surlnamestraat, (13) het midden van 
de Schinkel tot aan de noordzijde van het Vondelpark, (14) het midden van de Amstelveenseweg, (1B) 
het midden van het Noorder Amstelkanaal,

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-2 Is ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-1 en 
Zuld-8

♦ Vergunnlnggebled Zuid-3 (Noord en Zuldpljp),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Slngelgraoht, (2) het midden van de 
Amatel, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het midden van de Boerenwetering.

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-3 Is ook geldig in vergunnlnggebled Zuld-4,

* Vergunnlnggebled Zuid-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt),

uitgezonderd het woningenblok en het kantoor van het stadsdeel binnen het Zuldasgebied op de 
stadsdeelkavel gelegen aan de Graafschapstraat en Gelrestraat èn de nieuwbouw op het ROC kavel 
aan de Gelrestraat),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de noordelijke teen van 
het talud van de A10, (3) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noor
delijke teen van het talud van de A10 en (4) het midden van het Amstelkanaal.

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-4 is ook geldig In vergunnlnggebled Zuid-3
* Vergunnlnggebled Zuid-6 (Prinses Irenebuurt), J

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstelveenseweg, (2) het midden ! 
van hetZuideramstelkanaal, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Die- j
penbrockstraat, de zuidzijde van de DIepenbrookstraat tot aan het midden van de Boerenwetering, (4) i
het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses i
Irenestraat, (8) de zuidzijde van da Prinses Irenestraat, (8) de zuidzijde van deFred, Roaskestraattot j
aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde ;
van de Fred Raeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103. !

♦ Vergunnlnggebled Zuld-6 (Zuidas),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van da Europaboulevard tussen de noorde
lijke teen van het talud van de A10 en da De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De 
Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Bultenveidertselaan), (3) de oostzijde van de Buitenveld- 
ertselaan tussen de De Boelelaan en da Arent Jansz Ernststraat, (4) noordzijde Arent Jansz,Ernststraat 
vanaf de Bultenveidertselaan langs de noordzijde van de Overljsselwag tot aan de ringsloot gelegen 
aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no, 627, (B) ringsloot t/m bebouwing Amstelveen- 
eeweg no, 676, (6) overzijde Amstelveenseweg, (7) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het 
verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van deljsslooten de IJssloottotaan de westzijde van de 
Jachthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen Van het talud van deA10,
(8) de zuidelijke teen van het talud van de A10, (9) de onderdoorgang van de A10 t,h.v, de Schinkel,
(10) de noordelijke teen van het talud van de A1Q tot aan de Ametelveenseweg, (11) het rtilddan van
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de Amstelveense weg tot aan de Fred Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred, Roeskestraat, (13) 
de zuidzijde van de Prinses Irenbstraat denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (14) de west
oever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van het talud van de A10 
en (16) de noordelijke teen van het talud van de A10,

• Vergunnlnggebied Zuid-7 (Bultenveldert)

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met 
Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe 
meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring A10, (B) de westzijde van het fietspad langs de 
museumtramlijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, 
(8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveensaweg Inch Amstelveanseweg 
no, 676,

(10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveensaweg no. 627 tot aan de 
noordzijde van de Overijsselweg, (11) Overijsselweg noordzijde, (12) NoordzijdeArent Jansz Ernststraat 
tot aan de oostzijde van de Bultanveldertselaan, (13) de oostzijde Bultenveldertselaan tot aan de zuid
zijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (14) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De 
Boelelaan, (16) de oostzijde van de Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de 
ringweg A10,

«Vergunnlnggebied Zuid-8 (Museumkwartier, Wlllemspark-Conosrtgebouwbuurt)

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgraoht, (2) het midden van de 
Boerenwetering, (3) het midden van hetNoorderAmstelkanaal, (4) hetmidden van de Amstelveensaweg, 
(6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygansstraat en(6) de zuidkant 
van het Zandpad doorgetrokken tot aan het midden van de singelgraoht.

Een vergunning geldig voor vergunnlnggebied Zuld-8 Is ook geldig In vergunnlnggebied Zuid-2 en 
Zuid-1

Artikel 3 Deelvergunnlnggebleden

• Vergunnlnggebied Zuld-2.2 (Apollo en Btadionbuurt),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van hetZulderamstelkanaal, (2) de achter
zijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Dlepenbrockstraat, (3) het midden van de 
Boerenwetering, (4) het midden van het Noorderamstelkanaal, (6) het midden van de Stadiongracht 
tot aan het parkeiland, (6) westelijke oeverlljn van de Schinkel (inclusief alle woonboten), (7) de ring 
A10, (8) het midden van de Amstelveenseweg tot aan hetZulderamstelkanaal en uitgezonderd het gebied 
dat begrensd wordt door: de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen 
de Amstelveenseweg en de Hestlastraat; de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de 
Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperlden; de westelijke kant van het Stadlonplein 
en het midden van de Stadiongracht; de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat,

•VergunnlnggebiedZuid-2,3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het Surlnameplein, 
(2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadiongracht, (4) de denkbeeldige lijn 
westwaarts over de Schinkel tot en met woonboot no. laan het Jaagpad, het Spijteliaantje en de 
woonblokken aan de Generaal Vetterstraat (6) het Aalsmeerplain Zuidzijde en (6) het midden van de 
Westlandgracht,

• Vergunnlnggebied Zuld-2,4 (Olympisch Kwartier en Stadion),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand 
van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat, (2) de voorzijde van de gevels van 
de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperlden, (3) de westelijke 
kant van het Stadionplein, (4) hetmidden van de Stadiongracht en (6) de westelijke kant van deAmstel- 
veenaeweg tot aan d$ Eosstraat met uitzondering van vergunnlnggebied Zuid 2.6,

• Vergunnlnggebied Zuid 2,6 (Bedrijfsbestemmlngen Laan der Hesperlden),

waarvan de grenzen worden gevormd door Laan der Hesperlden 18,40,82,64,66,68,90,112,114,116, 
118,120,142, 144,166,168 en 170.
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• Vergunninggebled Zuid-3,1 (Noordpljp),

waarvan ds grenzen worden gevormd door; (i) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van 
de Amstel, (3} het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering 
van vergunninggebled Zuid 3,3,3.4,3.6,3,6,3,7,3,9;

• Vergunninggebled Zuld-3.2 (Zuldpljp),

waarvan de grenzen Worden gevormd door; (1) het midden van de Ceintuurbaan, (2) het midden van 
de Amstel; (3) het midden van het Ametelltanaal, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering 
van vergunninggebled Zuid 3.8.an 3,10;

5 Vergunnibggebied Zu!d-3,3,(De Stadslantaarns),

waarvan de grenzen worden gevormd door 1 e Jan van der HeIJdenstraat 129A, 129B, 129C, 129D, 131A, 
131B-, 131C, 131D, 131Ë, 131 F, 131Q, 131H,

• Vergunninggebled Zuid 3,4 (Verbfndlngsblok),

waarvan de grenzen worden gevormd door Kulpsrsstraat 167 t/m 199 pneven, Rustenburgerstraat 1 SOA, 
130B, 130C, 130 D, 166 en 168.

»Vergunninggebled Zuid 3.6,

waarvan de grenzen worden gevormd door Govert Fincltstraat 61,63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 66A, 66B, 
66C, 66D, 66E, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E,

•Vergunninggebled Zuid 3.6,

waarvan de granzen worden gevormd door Daniël Stalpertstraat 98 t/m 104 (even),

0 Vergunninggebled Zuid 3,7 (De Daan),

waarvan de grenzen worden gevormd door Daniël Stalpertstraat 36 t/m 47 (oneven). 

•VergunninggebledZuid 3,8 (DeWolk),

waarvan de grenzen worden gevormd door Van Ostadestraat 61-77 (oneven)

• Vergunninggebled Zuid 3,9,

waarvan de grenzen worden gevormd door 1e Jan Steenstraat 4,6,8A, 8B, 8C,8D, 8E, 60,62,64A, 64B, 
64C, 64D, 66, 68, 60

•Vergunninggebled Zuid 3,10,

waarvan de grenzen worden gevormd doorWHIlbrorduastraat 99-103 (oneven)

•Vergunninggebled Zuid-4,1 (Rivierenbuurt Noord)

,waarvan de grenzen worden gevormd door het Amstelkanaal, de Amstel, het midden van de Vrijheid
sman, het midden van de Rooseveltlaan, het Europapleln, het Scheldepleln, de Wielingenstraat (Inclusief 
P9) en de Boerenwetering;

• Vergunninggebled Zuld-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) President Kennadylaan 
zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het midden van de Rooseveltlaan, (6) het midden van de 
Vrijheidslaan;

• Vergunninggebled Zutd-4.3 (Veluwebuurt),

waarvan de grenzen wórden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) noordelijke teen talud 
A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn van de bebouwing aan de President Kennedylaan 
zuidzijde,
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waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amatel, (2) de gemeentegrens met 
Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe 
meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring A10, (6) de westzijde van liet fietspad langs de 
museumtramlijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, 
(8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg Incl. Amstelveanseweg 
no. 676, (10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no, 627 tot aan 
de noordzijde van de Overljgselwag, (11) Overljsselweg noordzijde, (12) Noordzijde Arent Jansz Ernst
straat tot aan da oostzijde van de Bultenveldertselaan, (13) de oostzijde Bultenveldertselaantot aan de 
zuidzijde van de hoofdrijbaan van de Dg Boelelaan, (14) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De 
Boelelaan, (16) de oostzijde van de Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de 
ringweg A10, met uitzondering van vergunnlnggebied Zuid 7,2 en Zuid 7,3;

0 Vergunnlnggebied Zuid 7,2 (Gelderlandpleln),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) A.J. Ernststraattussen de Willem van Weldammelaan 
en de Van Leijenberghlaan (2) de Van Leijenberghlaan tussen de A,J, Ernststraat en Geervliet (3) 
Loowaard tussen de Willem van Weldammelaan en de van Leijenberghlaan (4) Willem van Weldam
melaan tussen de A.J. Ernststraat en Loowaard; •

«Vergunnlnggebied Zuid 7.3, (Crystal Court),

waarvan de grenzan worden gevormd door Willem van Weldammelaan 61 t/m 133;

«Vergunnlnggebied Zuld-8.1 (WIHemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier),

waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Slggelgracht, (2) het midden van de 
Boerenwatering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) hetmidden van de Stadlongracht 
tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het 
Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygenstraaten (7) dezuidkantvan hetZandpad met uitzon
dering van vergunnlnggebied Zuid 8,2

«Vergunnlnggebied Zuid 8,2,

waarvan de grenzen worden gevormd door Pleter de Hoochstraat 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, Hobbemakade 
30A, 30B, 30C, 30D, 30E.

Artikel 4 Vergunningenplafond per (deel)vergunninggebied (niet zijnde milleuparkaervergunnlng),

Het vergunninganplafond voor bewoners- en bedrljfsvargunnlngen gezamenlijk bedraagt:

»Vergunnlnggebied ZukM (Bedrijventerrein Schinkel): 1300 

•Vergunnlnggebied Zuld-2.2 (Apollo-Stadlonbuurt): 8600

• Vergunnlnggebied Zuld-2.3 (Hoofddörppleln-Schlnkelbuurt): 4600

• Vergunnlnggebied Zuld-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion): o

• Vergunnlnggebied ZuId-2,6 (Bedrljfebestemmlngen Laan der Hesperlden):

60 bedrljfsvargunnlngen

• Vergunnlnggebied Zuld-3,1 (Noordpljp): 3660

• Vergunnlnggebied Zuid-3,2 (Zuldpijp); 4300

»Vergunnlnggebied Zuid 3,3 (De Stadslantaarns): 0 

«Vergunnlnggebied Zuid 3.4 (Verbindlngsblok): 0

• Vergunnlnggebied Zuid 3,6:0

• Vergunnlnggebied Zuid 3,6; 0
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«Vergunnlnggebied Zuid 3,7 (De Daan); O

•Vargunninggebied Zuid 3,8 (Da Wolk); 0

«Vergunnlnggebied Zuid 3,9:0

• Vargunninggebied Zuid 3,10: o

•Vergunnlnggebied Zuld-4.1 (Rivierenbuurt Noord): 4600

• Vergunnlnggebied Zuld-4,2 (Rivierenbuurt Zuid); 3600

• Vargunninggebied Zuld-4,3 (Veluwebuurt): 1300

• Vergunnlnggebied Zuld-6 (Prinses Irahebuurt): 1400

• Vergunnlnggebied Zuld-6 (Zuldas); 0

• Vergunnlnggebied Zuld-7,1 (Buitenveldert exol, Zuid 7,2 en 7,3): 11600

• Vergunnlnggebied Zuid 7,2 (Gelderlandplein): 400

• Vergunninggeb.led Zuid 7.3 (Crystal Court): 0

• Vergunnlnggebied Zuid-8,1 (Wlllemspark-Conoertgebouwbuurt-

Museumkwartler): 9500

• Vergunnlnggebied Zuld-8,2:0

Artikel 5 Mllieuparkearvergunningehplafond per vargunninggebied

1. In afwijking van de Parkeerverordening wordt het plafond voor milieuparkeervergunnlngen voor 
de vergunningsgabieden Zuid-1 t/m Zuld-6 en deeivergunninggebled Zuld-7,1 vaatgelegd op 
maximaal 6% als aandeel van het vergunningenplafond;

2, Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een mlliauparkeervergunning voor bewoners, 
van een bewoner die op grond van artikel 16 lid 1 van de Parkeerverordening recht heeftop een 
mlliouparkeervergunning voor bewoners met één verhoogd;

3. Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een mllieuparkeervergunning voor bedrijven, 
van een bedrijf die op grond van artikel 17 lid 1 van de Parkeerverordening recht heeft op een 
mllieuparkeervergunning voor bedrijven met één verhoogd;

4, Na verlening van een mllieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld In lid 1 van dit artikel 
of een mllieuparkeervergunning voor bedrijven wordt het vergunningenplafond terstond met één 
verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in art 4;

6. Lid 2 t/m 4 zijn niet van toepassing op een vergunnlnggebied, waar het vergunnlnganplafond, 
dan wel mlllauparkeervergunningenplafond 0 (nul) bedraagt.

Artikel 6 Meevarhuisregellng

1. Hetvergunnlngenplafond, dan wel milleuparkeervergunningenplafond wordt bij een aanvraag 
om een bewonersvergunning, dan wel mllieuparkeervergunning voor bewoners, van een bewoner 
die op grond van artikel 34 lid 4 van da Parkeerverordening recht heeft op 1 parkeervergunnlng 
met 1 verhoogd;

2, Na verlening van een bewonersvergunning, dan wal mllieuparkeervergunning voor bewoners 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt hetvergunnlngenplafond dan wel mllieuparkeervergun- 
nlngenplafond meteen met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in artikel 
4/

3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op een vergunnlnggebied, waar het vergunnin- 
geriplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond krachtens artikel 4 of artikel 6 op nul is 
vastgesteld;

4, Lid 1,2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij aen aanvraag voor e'en bedrijfsvergunnlng, 
dan wel een mllieuparkeervergunning voor bedrijven.

Artikel 7 (Blok)tijden betaald parkeren.

Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (biok)tljden’,
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»lnvergunninggebied Zuld-1; ma t/m vrijvar» 09,00 uur-19,00 uur;

• In vergunninggebied Zuid-8, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door; 
Koninginneweg westzijde, Emmastraat westzijde, het midden van hat Noorder Amstelkanaal, het midden 
van de Stadlongracht, het.mldden van het Zuider Amstelkanaal, Amstelveenseweg westzijde, tot talud 
A10, het midden van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg oostzijde, zuidgrens van 
het Vondelpark; ma t/m za van 09,00 uur - 21.00 uur;

»In vergunninggebied Zuld-8, voor het deel van het gebied, waarvan de grenzen worden gevormd 
door; het Zandpad zuidzijde, het midden van de Slngelgracht, het midden van de Boerenwetering, het 
midden van het Noorder Amstelkanaal, Emmaetraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde 
Vondelpark: ma t/m za van 09.00 uur- 24,00 uur;

»In vergunninggebied Zuld-2,2: ma t/m za van 09,00 uur - 21,00 uur;

o In vergunninggebied Zuid-2,3; ma t/m za van 09,00 uur - 24.00 uur;

• In vergunninggebied Zuld-2,4; ma t/m za van 09,00 uur - 24,00 uur;

• (n vergunninggebied Zuid-3: ma t/m za van 09,00 uur - 24.00 uur;

«In vergunninggebied Zuld-4.1: mai/m za van 09.00 uur-24,00 uur;

«In vergunninggebied Zuld-4,2: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

»In vergunninggebied Zuld-4,3; ma t/m za van 09.00 uur tot 21.00 uur;

0 In vergunninggebied Zuld-6; ma t/m za van 09,00 uur - 21,00 uur;

1 ln vergunninggebied Zuld-6;

binnen de ringweg A10: ma t/m za van 09,00 uur - 21.00 uur; 

buiten de ringweg A10: ma t/m vrij van 09.00 uur -19.00 uur;

" In vergunninggebied Zuid-7; ma t/m vrij van 09.00 uur -19.00 uur,

Artikel 8 Overloopgebleden.

1, Vergunninggebied Zuld-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen als overioopgebled voor 
Zuid-2,3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt) met een maximum van BOQ vergunningen;

2, VergunninggebledZuld-2 (Hoofddorpplelnbuurt, Schinkelbuurt, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch 
Kwartier) en vergunninggebied Zuld-8 (Wlllemspark-Concartgebouwbuurt-Mueeumkwartlar) 
fungeren als overloopgebleden voor vergunninggebied Zuld-3,1 (Pijp Moord) met een maximum 
vari 200 vergunningen;

3, Vergunninggebied Zuld-4,3 (Rlvierenbuurt/Veluwebuurt) wordt aangewezen als overioopgebled 
voor vergunninggebied Zuld-4.1, Zuid-4.2, uitsluitend voor wat betreft de parkeerplaatsen aan de 
Mirandalaan, de Zuidelijke wandelweg vanaf no, 1 tot aan no, 39 beide zijden van de hoofdrijbaan 
(niet de ventweg), en vanaf no, 39 aan de zijde van de rijbaan waar parkeren is toegestaan tot aan 
de Veluweiaan, alsmede de parkeervakken op het gedeelte van de ventweg aan de President 
Kennedylaan zuidzijde tussen no. 5 en de inrit langs het politiebureau no.11, met een maximum 
van 240 vergunningen,

Artikel 9 Aantal te verlenen bewoners- en mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners

1, Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen per zelfstan
dige woning bedraagt;
a, maximaal 1 in de deelvergunninggebiedenZuid-8.1, Zuid-2,3, Zuid-3,1, Zuid-3.2, Zuld-4.1 

en Zuld-4.2,
b, maximaal 2 in vergunninggebied Zuid-1 en deelvergunnlnggebleden Zuid-2,2, Zuld-4,3 en 

vergunninggebied Zuid-S;
c, maximaal 3 in vergunninggebied Zuid-7 (exclusief deelvergunninggebled Zuld-7,1);
d, 0 in vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas), het deelvergunninggebled Zuid- 2.4 (Olympisch 

Stadion en Olympisch Kwartier),
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2, Het aantal te verlenen bezoekersvergunnlngen per zelfstandige woning bedraagt In stadsdeel 
Zuid maximaal 1,

3, Het aantal te verlenen bewonarsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners 
per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende badrljfs- 
vergunnlngen en mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven;

4, Het aantal bewonarsvergunnlngen wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende 
mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners (conform artikel 9, lid 6 van de Parkeerverordenlng);

B, Het aantal te verlenen mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners wordt verminderd met het 
aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunnlngen (conform artikel 16, lid 4 van de 
Parkeerverordenlng);

6, Indien binnen een vergunnlnggebied het vergunningenplafond is bereikt wordt per zelfstandige 
woning geen volgende bewonersverguhnlng, dan wel volgende mllleuparkeervergunnlng voor 
bewoners verleend,

Artikel 10 Aantal te verlenen bedrijf- en mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven

1. Het aantal te verlenen bedrijfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen per bedrijf be
draagt:
a, 1 per 10 werknemers In alle (deel)vergunnlnggabieden uitgezonderd vergunnlnggebleden 

Zuld-1 en Zuld-7 (exclusief deelvergunnlnggebled Zuid 7.1 (Gelderlandplein), Bedrijven tot 
en met 10 werknemers krijgen 1 vergunning, 11 tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, 
enz,;

b, 1 per4werknemers In vergunnlnggebied Zuld-1 (bedrijventerrein Schinkel) kentekengabon- 
den of met wisselend kenteken waarbij bedrijven tot en met 4 werknemers 1 vergunning 
krijgen, B t/m 8 werknemers 2 vergunningen, enz.;

c, maximaal 1 per 2 werknemers In vergunnlnggebied Zutd-7 (Buitenveldert)
d, 1 per B werknemers In deelvergunnlnggebled Zuld-7.1 (Gelderlandplein);
e, 0 In vergunnlnggebied Zuid 6 (Zuldas).

2. Het aantal op basis van dit artikel te verlenen bedrijfsvergunnlngen wordt verminderd met het 
aantal verleende bedrijfsvergunnlngen met wisselend kenteken, het aantal verleende hulpvsrle- 
nerevergunnlngen en het aantal verleende mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven;

3, Het aantal op basis van dit artikel te verlenen mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven wordt 
verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunnlngen, het aantal verleende bedrijfsvergun
nlngen met wisselend kenteken en het aantal verleende hulpverlenersvergunnlngen conform 
art,17 lid 4 Parkeerverordenlng;

4, Ihdlen het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een' bedrijf met minder dan 16 
werknemers in dienstverband maximaal 3 extra bedrijfsvergunnlngen dan wel milleuparkeerver- 
gunningen worden verleend;

B. Het aantal per bedrijf te verlenen bedrijfsvergunnlngen dan wel mllleuparkeervergunnlngen voor 
bedrijven wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunnlngen 
en milieuparkeetvergunnlngen voor bewoners.

6, Het Dagelijks Bestuur kan op art. 10 lid 7 van de Parkeerverordenlng (l.o. aantal te verlenen be- 
drijfevergunnlngen moet verminderd worden met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen 
terrein) een uitzondering maken voor bedrijven met een volcontlnu bedrijfsproces die afhankelijk 
zijn van da fysieke aanwezigheid van klanten en beschikken over congresfacilitelten voor meer 
dan honderd personen, en de bij het bedrijf behorende of zich op het grondgebied van het bedrijf 
bevindende stallingplaatsen en/of belanghebbendenparkeerplaatsen worden uitsluitend gebruikt 
door klanten en personeel van het bedrijf, tenzij het Dagelijks Bestuur expliolet toestemming heeft 
gegeven om voornoemde plaatsen ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 11 Sportverenlglngvergunnlng.

Gelet op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordenlng bedraagt het aantal te verlenen sportveranigingvar-
gunnlngen In alle vergunnlnggebleden maximaal tien per sport-organlsatle, waarbij het aantal af te
geven vergunningen gerelateerd Is aan het aantal leden met een uitglftenorm 1 parkeervergunnlng op
10 ingeschreven en betalende leden,

Artikel 12 De volkstulnvergunnlng.

1, Hen volkstulnvergunnlng kan worden verleend aan een rechtspersoon die blijkens zijn statuten 
tot doel heeft een volkstuincomplex te beheren en over een volkstuincomplex beschikt In een 
vergunnlnggebied van stadsdeel Zuid;

2. Het aantal te verlenen volkstuinvergunnlngen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 1 per 3 
percelen.
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Artikel 13 De maatschappelijke vergunning

1, Het dagelijks bestuur verleeht maatschappelijke vergunningen aan zorginstellingen en aan bu reaus 
van de Politie Amsterdam-Amstelland en aan onderwijsinstellingen behorend tot het basis- en/of 
vo'ortgezet onderwijs,

2, Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen' bedraagt per bureau van de Politie, en/of 
zorg- en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 van de Verordening 
te verlenen bedrljfsvergunnlngen,

Artikel 14 Vergunningen met wisselend kenteken (op code)

1. Het dagelijks bestuur kan op -gemotiveerd- verzoek van aanvrager de volgende vergunningen 
met wisselend kenteken verlenen!
a, De maatschappelijke vergunning;
b, De hulpverleningsvergunning als bedoeld in artikel 16 van de Verordening;

2. De mllleuparkeetvergunnlng voor bedrijven els bedoeld In artikel 17 van de Verordening, Indien 
Is voldaan aan het 1e lid onder a, of b. van artikel 18 van de Verordening;
a, De autodeelvergunnlng, als bedoeld ln artikel 19 van de Verordening;
b, De bedrljfsvergunnlng als bedoeld in artikel 10 van de Verordening Indien voldaan Is aan 

artikel 11 eerste lid onder a of b van de Verordening;

3. Voor de vergunnlnggebleden Zuld-4, Zuid-B, Zuld-6 en Zuld-7 (exclusief Zuid-7,1 Gelderlandplein) 
geldttevensdatop gemotiveerd verzoek van aanvrager de volgende vergunningen met wisselend 
kenteken kunnen worden verleend;
a, De sportverenlgingevergunnlng, als bedoeld in artikel 13 van de Verordening;
b, De volkstulnvergunnlng, als bedoeld in artikel 14 van de Verordening;
c, De belanghebbendenvergunning, als bedoeld in artikel 26 van de Verordening,

Artikel 14A Bezoekersregellng

1, Aan da bewoner van een zelfstandige woning, gelegen In een vergunnlnggebled binnen het 
stadsdeel, kan op verzoek een bezoekersvergunnlng worden verleend.

2, De bezoekersvergunnlng geeft de bewoner recht om diens bezoek gedurende maximaal 30 uren 
per maand tegen een gereduceerd tarief te laten parkeren in het vergunnlnggebled van de zelf
standige woning van da vergunninghouder,

3, Het gereduceerde tarief bedraagt:
a, voor de vergunnlnggebïeden Zuld-1, Zuld-2, Zuld-3, Zuld-4, Zu!d-6, Zuld-8 en Zuld-8 60%, 

en
b, voor hét vergunnlnggebled Zuld-7 nihil,

4, De bezoekersvergunnlng Is geldig gedurende alle bloktijden dat betaald parkeren van kracht is, 

Artikel 16 Ambulante handelaar,

Aan de ambulante handelaar wordt als extra voorwaarde voor vergunningverlening gesteld dat hij 
minimaal drie dagen per week werkzaam Is In het betrokken vergunnlnggebled,

Artikel 16 Beperking geldigheid parkeervergunnlngen

1. Een bewonersparkeervargunning, bedrljfsparkeervergunnlng, overloopparkeervergunnlng, mlll- 
euparkeervergunnlng voor bewoners, milleuparkeervergunning voor bedrijven, sportvereniglng- 
vergunnlng, volkstulnvergunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke vergunning en mantel- 
zorgvergunn'mg zijn niet geldig van ma t/m za tussen 09,00 uur en 18,00 uur in de volgende (ge
deelten) van straten -met uitzondering van de parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor het op
laden van elektrische auto's-:
- Pletar Cornellszoon Hooftstraat, tussen da Van BaerJestraat en da Hobbemastraat;
► Van Baerlestraat, tussen de Vosslusstraat en de De Lalreasestraat;

Comelis Schuytstraat,.tussen de Wlllemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de 
Johannes Verhulststraat;

- Beethovenetraat, tussen de Apollolaan en de Stadlonweg;
- Ferdinand Bolstraat, tussen de Stadhouderskade t/m het Cornells Troostplein;
- De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatlpark;
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■ Albert Cuypstraat; Hoofddorpweg; Zeilsiraat; Van Woustraat, Rijnstraat, Soheldestraat en 
Maasstraat tussen Amstelkade en Uiterwaardsnstraat;

2, In alle blauwe zones in Buitenveldert;
3, lh de Fred Roeskestraat op het gedeelte dat ligtten oosten van da bebouwing van het uitvaartcen

trum,

Artikel 17 Parkeerduurbeperklng

1, Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperklng als bedoeld In artikel 31 van de Parkeerveror
dening van 60 minuten In de volgende straten of gebieden, dagen van de week en tijdsperioden.'

Van Woustraat, Zeilstraat en Hoofddorpweg! maandag t/m vrijdag van 09,00 uurtot 16,00 uur en zaterdag 
van 09,00 uur tot 18,00 uur;

Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark, Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan t/m het 
Cornella Troostplein, Beethovanstraat tussen Apollolaan en Stadlonweg, Rijnstraat, Maasstraat tussen 
da Amstelkade en Uiterwaardenstraat en de Soheldestraat! maandag t/m zaterdag van 09.00 uurtot 
18,00 uur,

2, Binnen het stadsdeel Is In Buitenveldert Noord een parkeerduurbeperklng Ingesteld van 3 uur 
binnen de volgende grenzen: (1) het midden van de Van Nljenrodeweg, (2) het midden van de 
Europaboulevard, (3) de noordzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (4) de westzijde 
van de Bultenveldertselaan, (6) de noordzijde van de Arent Janszoon Ernststraat In westelijke 
richting, (6) de denkbeeldige lijn van de noordzijde van de Atent Janszoon Ernststraat naar de 
noordzijde van de Overljsselweg, Inclusief het noordelijk deel van de Van der Boechorststraat, 
tot aan de rlngsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amatelveenseweg nummer 627, 
(7) een denkbeeldige lijn richting het zuiden tot aan het midden van da Van Nijenrodeweg en (8) 
alsmede de ventweg Amst.elveenseweg ter hoogte van even nre, 712-758,

3, In afwijking van artikel 31, vijfde lid van de Parkeerverardenlng 2013 zijn parkeervergunnlngen, 
vermeld In artikel 7, eerste lid, ondera toten mete, en gtoten met I van de Parkeerverordening 
2013 wel geldig In hettweede lid genoemde gebied,

4, In het In hettweede lid genoemde gebied geldt de parkeerduurbeperklng niet voor parkeerver
gunnlngen als bedoeld in het derde lid en parkeerrechten als bedoeld In artikel 26, eerste lid onder 
b van de Parkeerverordening 2013,

5, Binnen het stadsdeel geldleen parkeerduurbeperklng als bedoeld In artikel 31 van de Parkeerver
ordening van 240 minuten Inde volgende straten of gebieden, dagen van de week en tijdsperioden: 
- Olympiapleln, op zaterdag van 09.00 tot 21,00 uur op de parkeerplaatsen aan de lange zijde

van de sportvelden (niet aan de huizenkant) tussen Olympiaplêln 34-116 even en Olympla- 
pleln 6-73 oneven

TWeede Van der Helststraat, op zaterdag van 09,00 tot 24,00 uur op de parkeerplaatsen op het straatge- 
deelte tussen Tweede van der Helststraat nummers 46-103 oneven en nummers 66 en hoger even 
(tussen de Jozef Israëlskade en Lutmastraat),

6,De In het derde lid bedoelde parkeerduurbeperklng geldt niet voor degenen die gebruik maken van 
een sportverenlglngsvergunning, GA»parkeervergunn!ng en hulpverlenervergunnlng.

Artikel 18 Belanghebbendenparkaerplaatsan en parkeervergunnlngen,

Een belanghebbendenparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend aan;

1, Hulpverleners In de eerste lijn zorg (huisartsen, verloskundigen), Indien er geen beschikking Is over 
een bij het praktljkadres of huisadres gelegen stalllngsplaats,

Voor deze doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 balanghebbendenvergun- 
nlngen op kenteken verleend;

2, Beroepsconsuls met een maximum van 1 gereserveerde belanghebbenden-parkeerplaats per 
consul;

3, Autodeelorganisaties

Artikel 19 Ingangsdatum parkeervergunnlngen en bijzondere vergunningen
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De'lngangsdatum van parkeervergunnlngen en bijzondere vergunningen Is altijd de eerste dag van de 
maand,

Artikel 20 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur Is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit uitwarklngsbeslult naar zijn 
oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde 
in dit uitwerklngebesluit,

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit ultwerklngebesluittreedt Inwerking een dag na publicatie 

Artikel 22 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwarklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014,
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Aangetekend met handtekening retour 
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie 
van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam 
MdeÜngJmldische Zaken 
Postbus 74019 
1070 BAAmsterdam

(Wok )71 xoi3 MM Amsterdam 
l’ostlnm imoo | looi EC Arostarclam 
t +31 (0)20 6au 68 u 
f+31 (0)20 62722 78 
KvK 34372239 
wtvw.wterlngn.nl

SliühtfagMteerCWiföiigetóeu 
Wieling» Advocaten 
ABN AMRO 40,26,83,660 
IBANl NL3? ABNA 040a 6886 60 
DICl ABMANLaA

S, Levelt, advocaat 

T: [+31] (0)20-53a 30 24 

E: levelt@wlerlnga.nl

Onze/Our ref: Uw/Your ref;

2262 6/elk
Amsterdam, 

28 mei 2014

Betrefti Bezwaar tegen Uitwerldngsbeshilt Parkeren 2014 

Geacht college;

Namens cliënten!

De VerenigingBeethovenstraat/Parnassusweg, H, Bosmanstraat S3j 
Vereniging van Eigenaren NeptunuS; J.Worpstraat 47-2;
Mr, G. Moslei'; Pr. Marijkestraat 5 j
T. Eernstman, W. Pijperstraat 73 j 
H ,J. van Gijssel; Anton Verheijstraat 7-II;
G, D. Heij, Pr, Margrietstraat 19 J
D, van Mourik; H. Bosmanstraat 24;
H. M, Mongard; W, Pijperstraat 73;
MJ.W, Mutsaefts; H, Bosmanstraat 32;
P, Noodervliet, Pr, Marijkestraat 29)
H,C. ten Berge; Joh, Worpstraat 23 lh;
M, Brummelkamp, Pr. Irenestraat 60;
R.S, enB.S, Kahn; Pr, Marijkestraat 19;
J.G, Wlchers Hoeth; Pr, Marijkestraat 4;
J. ICelj; Pr, Marijkestraat 23;
A, Deen; D, Schaferstraat 63;
GJ.R, Mazeland; H, Bosmanstraat 58;
W, vanDriel; W, Pijperstraat 70;
R, Spiegel; W. Pijperstraat 7j 
GJ, Vernooy, W, Pijperstraat 7Sj 
J,D, Luycloc; C, vanRenessestraat 1;
W.H, Hlntzen; Beethovenstraat 127;
M J,P, van Spreeuwel; H. Bosmanstraat 54;

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tol hel bedrag dal onder onze baroepsaansprakelljkheldsverzekering v/ordl ul/gekaard. 
Any Ifeblllly shall ho llmllocl lo //re amount w/i/oh Is polei out imdorow professional llablllly Insumao,

mailto:levelt@wlerlnga.nl
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M,A, Enthoven, H, Bosmanstraat 48;
M, Lewis, H. Bosmansttaat 52;
G, Hurwitz,.Pr, Matgtietstraat 14;
H, Swierstra, Pamassusweg 115;
N, van Halm, Pamassusweg 111;
J, Nassenstein, Minervalaan 113;
N, van Gelder,, C, Dopperkade 5-6A;
J,C, Leyten, C, Dopperkade 5-6;
R Duursma, Pt, Marijlcestraat 18;
G,H,D, Willems, H, Bosmansttaat 34;
Bijlmer-Antons, C, van Renestraat 7;
De Lata-Dejong, C, van Renestraat 9, en 
S, Stoffer, Pr, Margrietstraat 20,

maalc ik hierbij bezwaar tegen het Uitwerldngsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014 (BD2014- 
000193), bekendgemaakt op 22 april 2014 (Gemeenteblad 2014, nr, 21935), waarvan bijgaand 
een afschrift,

Cliënten kunnen zich om de navolgende redenen niet verenigen met het Uitwerldngsbesluit 
Parkeren 2014i

- Het besluit is in strijd met het recht;
- Het besluit had bij een zorgvuldige aiwegingvan alle betrokken belangen niet kunnen 

worden genomen;
- Het besluit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel,

Cliënten zijn van mening dat het besluit zich niet verdraagt met regels van het (on)geschreven 
recht en verzoeken u derhalve het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen en de 
kosten voor de bezwaarprocedure te vergoeden.

Mede onder verwijzing naar mijn brief van 23 januari 2012 merk ik nog het volgende op.

Cliënten waarderen het dat U de mogelijkheden voor het voordzetten van het 
belanghebbendeparkeren onderzoekt en dat per 1 maart 2014 een experiment is gestart om 
gedurende een jaar een vorm van belanghebbendeparkeren in de Prinses Irenebuurt te 
handhaven. Cliënten zijn uiteraard bereid om hierover met U van gedachten te wisselen,

De procedure bij de Rechtbank, het Hof, de Afdelingbestuursrechtspraakvan de Raad van State 
en de Hoge Raad zag op de bewonersbrieven van maart 2002 en het Uitwerldngsbesluit 2002, 
Geoordeeld is dat dit Uitwerldngsbesluit enkel fiscaal van aard is, Het besluit hield niet in het 
afschaffen van het belanghebbendeparkeren, Cliënten hebben steeds bezwaar gemaakt tegen 
besluiten met betrekking tot het afschaffen van belanghebbendeparkeren en het invoeren van een 
fiscaal systeem, De volgende bezwaren zijn aangehouden!

- Bezwaar van 2 november 2004 tegen besluit DB van 21 september 2004;
- Bezwaar van 18 mei 2005 tegen besluit DB van 22 maart 2005;
- Bezwaar van 1 juli 2005 tegen Uitwerldngsbesluit 2005 van 24 mei 200S, publicatie 8 juni 

2005j
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- Bezwaar van 7 november 200S tegenbesluit Stadsdeelraad van 27 september 2005j
- Bezwaar van 6 juli 2007 tegen Uitwerldngsbeslult 2007 van 12 juni 2007)
- Bezwaar van 2 juni 2009 tegen besluit van 21 april 2009 houdende vaststelling van de 

varianten bezoekersregelingj
■ Bezwaar van 15 januari 2009 tegen Uitwerldngsbeslult 2009 van 16 december 2008;
- Bezwaar van 31 januari 2012 tegen besluiten van 16 november 2011 en 14 december 

2011 Inhoudende de vaststelling van het Uitwerldngsbeslult 2011;
■ Bezwaar van 28 februari 2012 tegen Uitwerldngsbeslult 2012 bekendgemaakt op 23 

februari 2012;
- Bezwaar van 21 juni 2013 tegen Uitwerldngsbeslult Parkeren 2Ó13 bekendgemaakt op 10

De aangehouden bezwaren zijn op grond van art, 6sl9 Awb tevens gericht tegen dit 
Uitwerldngsbeslult 2014. Cliënten verzoeken u al hetgeen zij in het kader van die 
bezwaarschriften en daaropvolgende beroeps- en hogefberoepsprocedures hebben aangevoerd 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen,

Tot slot verzoeken cliënten u om de behandeling vanhet bezwaar tegen het Uitwerldngsbeslult 
Parkeren 2014 nader aan te houden,

mei 2013,
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UitwerldngsbesluSt Parkeren stadsdeel Zuid 2014

Korte toelichting op het gevraagde besluit

Het Ultwarklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2013 Is door het DB vastgesteld op 23 april 2013, Op 2 
Juli 2013 ls aan gewijzigde versie vastgesteld,
Ten opzlohte van het Ultwerklngabeslultparkeren Stadsdeel Zuid 2013-gewlJzlgd zijn In het Ultwerklngs- 
besluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2014 de volgende Inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd!
A Instellen nieuw vergunnlnggebled 7,1 (Gelderlandpleln) met een nieuwe parkeervergunnlngnorm.
Er wordt een nieuw deelvergunnlnggabled Ingesteld binnen Zuld-7 (Bultenveldert) waarbinnen het 
aantal te verlenen bedrljfsvergunningen wordtteruggebrachtvan 1i 2 werknemers naarl: B werknemers, 
Hiermee wordt beoogd om, vooruitlopend op de uitbreidingen van de winkels op en rond het Gelder» 
landpleln, het aantal te verlenen bedrljfsparkaarvergunnlngen te beperken om het gebruik van de 
aanwezige garages te stimuleren. Hiermee wordt parkeren In de aangrenzende woonbuurten tegenga» 
gaan,
B, Vergunnlnggebled Zuld-3.2 (Zuldpljp)i
In 2013 werd het vergunnlnganplafon.d teruggebracht naar 4100, Hierbij werd uitgegaan van een par
keerdruk van BB %, Uiteen parkeerdrukmetlng d,d, november 2013 blijkt dat Inmiddels de gemiddelde 
parkeerdruk In de avonduren 82% bedraagt (er zijn overigens verschillen In de parkeerdruk tussen de 
verschillende buurten! variërend van 69% In da Diamantbuurt tot 9B% In de Cornells Troostbuurt),
Er Is In vergunnlnggebled 3,2 een wachtlijst van ca, 227 aanvragen, Daarnaast zijn er nog oa, 90 vergun

ningen teveel uitgegeven tov het plafond (stand van zaken oktober 2013) a,g,v, de genoemde verlaging 
van het plafond In 2013 van 4BOO naar 4100, Een gemiddelde parkeerdruk ven 82 % laat ruimte voor 
meer vergunningen,
Het voorstel Is daarom hetvergunnlngplafondte verhogen met 200, naar 4300, Rekeninghoudend met 
het aantel teveel uitgegeven vergunningen (ca, 90), zal de parkeerdruk bij 110 extra vergunningen ge
middeld rond de 84% komen te liggen.
C, Vergunnlnggebled Zuld-4,2 (Rivierenbuurt Zuid)!
Da wachtlijst van Zuld-4,2 Is oa, 9B, Er zijn nog oa, 7B overloopvergunnlngen beschikbaar In het over- 
loopgebied 4,3, Da cépaoltelt wordt niet volledig benut, Onnodig wachten op een ovarloopvergunnlng 

, Is niet de bedoeling, Voorgeateld wordt om het bestaande overloopgebled Zuid 4.3 open te stellen voor 
dit vergunnlnggebled,
D, Parkearvergunnlngen zijn ook geldig op parkeerplekken bij elektrlsohe oplaadpunten In winkelstraten 
Voorheeh was In het ultwerklngsbealult opgenomen dat parkaarvargunnlngen Is winkelstraten niet 
geldig zijn, Met deze aanpaaalng zijn parkaarvargunnlngen wel geldig op parkeerplekken bij elektrische 
oplaadpunten In winkelstraten,
E, Parkeerterrein Fred Roeskestraat
In artikel 16 lid 3 was opgenomen dat een parkeervergunnlng niet geldig Is aan de zuidzijde van de 
Fred Roeskestraat tussen de peroelan huisnummers 91 en 103 (t.b.v, uitvaartcentrum), Dit parkeerterrein 
Is opgeheven,
Het gedeelte van de Fred Roeskestraat (In noard-zuld richting) dat haaks ligt op de Fred Roeskestraat 
(oost-wastrlchtlng) Is evenals het parkeerterrein aan het.elnde van deze straat aangewezen voor ver
gunninghouders van het uitvaartcentrum, Het parkeerterrein ligt op prlvégrond en Wordt daarom niet 
genoemd In dit ultwerklngsbealult,
EExperlmeni parkeerduurbeperklng In Bultenveldert Noord,
In Bultenveldert Noord Is een waarneembare hoge parkeerdruk In de woonbuurten die dlreot aan de 
Zuidas liggen. Stadsdeel Zuid streeft naar terugdringing van parkeeroverlast en heeft daartoe In een 
aantal woonbuurten In Bultenveldert Noord esh parkeerduurbeperklng van 3 uur fngesteld, Vooralsnog 
heeft deze maatregel de status van experiment, Pas na evaluatie van de effeoten van deze maatregel 
op de parkeerdruk In de betreffende gebieden maar ook daarbuiten, zal besloten worden of dit experiment 
aanpassing behoeft an-of een permanente status krijgt,
Kanttekeningen en risico's;
Geen, V,w,b, het experiment (zie F) bestaat er een risico van een ongewenste verschuiving van parkeer- 
druk naar andere woongebieden in Sultenveldert,

Belanghebbenden;
Vergunnlnggebled 3,2 (ZuldpIJp)
In vergunnlnggebled 3,2 Is nu een wachtlijst van ca, 227 aanvragers en oa, 90 teveel uitgegeven vergun
ningen, Hat plafond wordt verhoogd met 200, waardoor oa, 110 aanvragers een vergunning kunnen 
krijgen en nog 117 aanvragers op da wachtlijst blijven.
Overloopgebled 4,3 (Veluwabuurt) voor vergunnlnggebled 4,2
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Een deel van de wachtlijst (ca, 9G aanvragen) zal verdwijnen, omdat men nu een aanvraag kan doen 
voor een overloopvergunnlng, Betere benutting van de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen dan 
nu het geval la,
BESLUIT

1, BI| do Inwerkingtreding van hol Ultwerklngsbeslull Parkeren stadsdeel Zuid 2014 In te trekken hel Uit- 
werklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2013 -gewijzigd- zoals veelgesteld bij besluit van hel dagelijks 
bestuur d,d, 2 |ull 2013|
2, Vaal te stellen het Ultwerklngabaslull Parkeren stadsdeel Zuid 2014, met als Inhoudelijke wijzigingen 
tan opzichte van het ultwerklngabeslult 2013 -gewijzigd-1
ba, Instellen nieuw daBlvargunnlnggebled 7.1 (Geldarlandpleln) waarbinnen aan uitgiftenarm voor be- 
drljfsvergunnlngen geldt van 1 vergunning per B werknemers;
bb, Verhogen Van Vergunningenplafond Zuld-3,2, PIJp-Zuld met 200 naar 4300 parkeervergunnlngenj 
bo,Instellen datvergunnlnggebled 4,2 (deel Rivierenbuurt) gebruik mag maken van het bestaande over- 
loopgebled binnen vergunnlnggebled 4,3 (Valuwebuuri!l
bd.Qoldlg verklaren van palkearvergunnlngen bij parkeerplaatsen bij elektrische oplaadpunten op locaties 
waar een parkaerduurbeperklng geldt of waar sprake la van een beperking van de geldigheid ven deze 
vergunningen conform art 16 ven dit' ultwerklngsbeslultj
ba,Ongeldig verklaren van parkeervergunnlngen vooraan deal van daprad Roaakaatraat dat ligt naast 
de bebouwing van het UHvaartaentrumj
bf.ln artikel 17 (parkaerduurbeperklng) Is een lid 2 toagevoegd waarin de In BultenVeldert Noord Ingeatalde 
parkaerduurbeperklng genoemd wordt,
UITWERKINQSBESLUIT PARKEREN STADSDEEL ZUID 2014 
Artikel 1
Begripsbepalingen
In alt ultwarkfngabealult wordt verstaan onder;
«Verordening! da Parkeetvarordanlng 2013;
•Stadsdeel) het BtadBdael Zuid;
•dagelijks bestuur; het dagelijks bealuurvan sladadeel Zuid,
De begrippen In dit ultwerklngsbeslultworden In dezelfde betekenis gebruikt als In de Parkeerverordanlng 
2013, Het ullwerklngsbeslult volgt artikelsgewijs de volgorde van da artikelen In de Parkaerverordenlng, 
Artikel 2
Vergunnlnggebleden
In het stadsdeel beatnan da volgende vergunnlnggebladeni
•Vergunnlnggebled Zuld-1 (Bedrijventerrein SchinkelI, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) 
Westelijke oeverlljn Van de Schinkel (exclusief da woonboten), (2) da zuidzijde van da Rljnburgstraat 
uitgezonderd hot Spljtellaantje en de Woonblokken aan da Generaal Vettarstraal, (3) da zuldalijke taan 
van het talud van do HenkSneavlIetweg, (4) de ooatelljketaen Van hel talud van da AIO West en (B) de 
noordelijke taan van het talud van da A10 zuid,
•Vergunnlnggebled Zuld-2 (Hoofddorpplelnbuurl, Sohlnkelbuurt, Wlllemsperk-Conaerlgebouwbuurt, 
Museumkwartier, Apollo en Sledlonbuurl, Olympisch Kwerller), waarvan da grenzen worden gavormd 
door (1) het midden ven de Slngelgracht, (2) het midden van do Boerenwelerlng, (3) de zuidzijde van de 
Dlepanbrockstraat, (4) da achterzijde van da gavala van da zuidelijke bebouwing van de Dlapanbrackatraat, 
(B) het midden van hetZuldaramatelkanaal, (6) het midden van da Amslalveenaoweg, (7) da noordelijke 
taan van het talud van de ring AIO,
(8) westelijke oeverlljn van da Schinkel (Inolualef da woonboten) (8), de zuidzijde van do RIJnburgatraal 
en Inolualef het Spljtellaantje en de woonblokken aan da Generaal Vettarstraal, (10) hatAalamaarpleln 
Zuidzijde, (11) het midden van de Westlandgraoht, (12) de zuidzijde van het surlnamepleln, (13) de 
zuidzijde van de Surlna maatraat, (14) hat midden van de Schinkel tot aan da noordzijde van het Vondelpark, 
(18) da noordgrens van hetVondelparktotaan da (Eerste) ConatantIJn Huygenastraaten (16) de zuidkant 
van hat Zandpad doorgatrokken lot aan het midden van de Slngelgracht,
Een vergunning geldig voorvargunnlnggeblad Zuld-2 la ook geldig In vargunnlnggablad Zuld-1 
•VergunnlnggebledZuld-3 (Noord en Ztildpljp),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) hst midden 
van da slngelgracht, (2) hat midden van da Amstel, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het 
midden van da Boerenwetering.
Een vergunning geldig voor vergunnlnggebled Zuld-3 la ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-4, 
•Vergunnlnggebled Zuld-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt),
uitgezonderd het wonlngenblolt en hat kantoor van het stadsdeel binnen hat Zuldasgabled op da stade- 
deelkaval gelegen aan de Graafachapatraat en Gelraslraat èn da nieuwbouw op hel ROC kavel een dB 
Gelreslraat),
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) hat midden van de Amstel, (2) de noordelijke leen van 
hat talud van de A10, (3) de westoever van da Boeranwalarlng denkbeeldig verlengd lot aan da noorda
lijke teen Van het talud van de A10 en (4) het midden van hat AmstalkanBal,
Een Vergunning geldig voor vergunnlnggebled zuld-4 la ook geldig In vergunnlnggebled Zuld-3 
•Vergunnlnggebled Zuld-B (Prinses Irenebuurt},
waarvan dB grenzen worden gavormd door (1) het midden van dB Amstolveanaewag, (2) hat midden 
Van hal Zulderamatelkanaal, (8) de aohterzljdavan da gevels van da zuidelijke bebouwing van daDlepah- 
brookalraat, de zuidzijde van da Dlapenbrookstraat lol aan hat midden van de Boerenwatering, (4) hot 
midden van de Boarenwatorlng tot de hoogta van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses 
iranestraat, (6) da zuidzijde van de Prinsas Iranaatraat, (6) da zuidzijde van da Frad, Roaakaatraat tot aan 
hal midden van de AmatelveonaeweB, met uitzonderlng van hat parkeerterrein aan da zuidzijde van de 
Fred Roaakaatraat tussen daperOBlan mat huisnummer 31 en 103,
•Vergunnlnggebled Zulde (ZuldesJiwaarvan da grenzen worden gavormd door (1) de oostzijde ven de 
Europaboulavardluasen de noordelijke teen van het talud van da A10 en de Da Boeielaan, (2) aezuldzljde 
ven de rijweg van de De Boalalaan (tussen de Europabaulevard en da Bultenveldertealaan), (3) da oost
zijde van de BuKenveldortsaJaan tussen de De Boeielaan en de Arent Jansz Ernststraat, (4) noordzijde 
Arent Jansz.Ërnatstreat vanaf de Bultenveldartsalaan langs da noordzijde van da Ovarljaselwag tot aan 
da rlngsloot gelegen aan da oostzijde van da bebouwing Amstelvaenaewag no, 627, (6) rlngalaol 1/m 
bebouwing Amstelveenseweg no, 676, (6) overzijde Amstelveensoweg, (7) het midden van de Amatal- 
vaenseweg tot aan het Verlengde van de IJssloot, (fl Jhst verlengde van de IJssloot en de IJssloat tot aan 
de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van hat 
talud van da A10, (8) de zuidelijke taan van hel talud van da A10, (8) de onderdoorgang van de A1o t.li.v, 
de Schinkel, (10) de noordelijke teen van hot talud van de A10 tot aan de Amstelveenseweg, (11) het
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midden ven de Amstelveenee weg tot aan da Fred Roeskoatraet, (12) da zuidzijde van da Frad, Roaslie6traat, 
(13) da zuidzijde van da Pflnaaa Irenaalraat denkbeeldig verlengd tot aan da Boerenwaterlng, (14) de 
westoever van de Boerenwaterlng denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van hal talud van da 
A10 en (18) da noordelijke taan van het talud van de AIO.
•Vargunnlnggebled Zuld-7 iBullanveldait)
waarvan da grenzen worden gevormd door (1) hal midden van da Amstel, (2) de gemeentegrens met 
Amstelveen volgend tot aan de gamaantegrena mat Haarlemmermeer, (3) hot midden van het Nieuwe 
maar, (4) do zuidelijks toen Van hot talud Van da ring AlO, (8) da westzijde van hot fietspad langs do 
museumltamlljn, (6) da was(zl|de van do Jachthavenweg, (7) de naordzl|da vati da verlengde Maeloot, 
(0) midden Van de Amstalvaensewag noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg Inol, Amatalveonsewag 
no, B7B,
(10) rlngsloot golagen aan de oostzijde van da bebouwing Amalelvaansawag no. 627 lot aan de noord
zijde van da Overljasalwag, (11) Overljeselwag noordzijde, (12) Noordzijde Arent Janoz Ernetotraat tot 
aan de oostzijde van da BultenVelderteelaan, (13) de oostzijde Bultenvaldartselaan tol aan da zuidzijde 
van da hoofdrljbaan van de Da Boeleiaan, (14) de zuidzijde van da hoofdrljbaan van de Da Boelelaan, 
(13) de ooslzljda van da Europaboulevard en (16) da noordalijke taan van het talud van de ringweg A10, 
•Uitgesloten van da vargunnmggebtsden zijn die adreaaen die op de door het dagelijks bestuur Veelge
stelde garagelljst staan,
Artikel 3
Deelvergunnlnggebladen
Binnen da In artikel 2 ganoamde vergunnlnggableden worden da volgende deelgebieden onderscheiden! 
•Vergunnlnggebled Zuld-2,1 (Wlllemeperk-Conaorlgabouwbuurt, Museumkwartier), 
waarvan de grenzen worden gevormd door (1) hetmlddan Van da Slngelgracht, (2) hol midden Van da 
Boerenwaterlng, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) liet midden van da Stadlongraohttot 
aan da Amstalveansewag oostzijde, (B) de Amstelveenseweg oostzijde, (0) da noordgrens Van het Von
delpark tot aan do jBarsta) ConstBntljn Huyganalraat en (7) da zuldkantvan hat Zandpsdj 
•Vargunnlnggablad Zuld-2,2 (Apollo en Stadlonbuurt);waarvan de grenzen worden gevormd door (1) 
hat midden van hst Zuldaramatalkanaal, (2) da aehtetzljda van de gevats van da zuidelijke bebouwing 
van de Dlepenbrookstraat, (3) het midden van da Boarenweterlng, (4) liet midden Van het Noorderam
stelkanaal, (B) hel midden van de Stadlongraoht lot aan hatparkalland, (6) westelijke oevarlljn van de 
Schinkel (Inoluslaf allo woonboten), (7) do ring A10, (8) hot midden van da Amstalvaansawag tol aan het 
Zuldaramatalkanaal en uitgezonderd het gebied dat begrensd wordt doori da voorzijde van de gevels 
van da noordelijke wand van da Eosstraat, tussen do Amstalveenaeweg an da Hastlastraat| da voorzijde 
van da gavsla van da westelijke wand van do Hastlastraal, tussen de Eosstraat andeLaandar Hesperlden; 
do westelijke kent van hel Stadlonpleln en het midden van da Stadlongreshtj da westelijke kant van da 
Amstalvaansawag lol aan de Bosstraat!
•Vergunnlnggebled Zuld-2,3 (Hoofddorppleln en Schlnkelbuurt),
waarvan da grenzen warden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op hel Surlnamepleln,
(2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden ven de Stadlongracht, (4) da denkbeeldige lijn west
waarts over da Schinkel tot en met woonboot no. laan hat Jaagpad, het Spljtellaanfje en de woonblokken 
aan de Generaal Vettaratrael (6) het Aelemeerpleln Zuidzijde en (6) het midden van de Weatlandgrachti 
‘VergunnlnggBblBdZuld-2.il (Olympisch Kwartieren Stadion), waarvan de granzeh worden gevormd 
door (1) de voorzijde van de gevels van do noordelijke wand van da Eoastraat, tussen da Amstelveenseweg 
en da Heatlastraat, (2) da voorzijde van da gevels van de westelijke wand van de Hestlaetraat, tussen de 
Eosstraat on da Laan der Hesperlden, (3) de westelijke kant van hel Bladlonpleln, (4) hal midden van de 
Stadlongracht en (8) da westelijke kentvan de Amstelveenseweg totaan de Bosstraat! 
•Vargunnlnggebled Zuld-2,1 (NoordpIJp),waarvan de grenzen worden gevormd door! (1) hetmlddan van 
da Slngalgraqht, (2) het midden Van da Amstel, (3| het midden van da Ceintuurbaan, (4) het midden Van 
de Boerenwaterlng!
•VargunnlnggabladZuld-3,2 (Zuldpljp);waarvan de grenzen worden gevormd doori (1) het midden van 
da Ceintuurbaan, (2) hot mlddon van da Amstel/ (3) hel midden van het Amatalkanaal, (4) hot midden 
van de Boerenwaterlng/
<Vargunnlnggablad Zuld-d,1(Rlvleranbuuri Noord),waarvan de grenzen Worden gevormd door hat Am- 
etelkanaal, da Amstel, hat mlddon van do Vrljhaldslaan, hat midden van da Rooseveltlaan, het Europaplaln, 
hot Schaldapleln, de Wielingenstraat (Inoluslaf P8) an da Boerenwetarlng/
•VargunnlnggabladZuld-4,2 (Rivierenbuurt Zuid),waarvan da granzon worden gevormd door (.1) het 
midden van da Amstel, (2) Prasldant Kennadylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het 
midden van de Roosaveltlaan, (8) het midden van de Vrljhaldslaan/
• Vargunnlnggablad Zuld-d.S (Valuwabuutt),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden 
van da Amstel, (2) noordelijke leen talud A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn Van de be
bouwing aan da President Kennadylaan zuidzijde,
• Vargunnlnggablad Zuid'/, 1 (Qaldetlandnleln)
waarvan da grenzen wordan gevormd door (1) A.J, Ernststraat tussen de Willem van Wsldammalaan en 
de Van Leflonberghlaan (2) de van Leljenberghlaan tussen da A.J, Ernststraat Bn Geervliet (3l Loowaard 
tussen de willam van Wsldammaiaan on de van Leljenberghlsan (4) Willam van Wsldammalaan tussen 
da A.J. Ernststraat an Loowsord,
Artikel 4
Vergunningenplafond per (daal)vargunnlnggabled Inlat iljnda mlllauparkaarvergunnlng),
Het vergunningenplafond Voor bawonarevergunnlngsn an bedrl|fsvergunnlngen gezamenlijk bedraagt! 
•Vargunnlnggeblsd Zuld-1 (Bedrijventerrein Sohlnkel)! 1300 
•Vargunnlnggablad Zuld-2,1
(W/llamsperk-Conoertgsbouwbuurt, Museumkwartier)/ SB00 
Vargunnlnggablad Huld-2,2 (Apollo-Stadlonbuurt)i 8BOO
Vergunnlnggebled Zuld-2,3 (Hoofddorppleln-Schlnkelbuurt)i 4600 VergunnlnggebladZuld-2,4 (Olympisch
Kwartier en Stadion)! 90
•Vargunnlnggeblsd Zuld-3,1 (Noordpljp)i 3BB0
•Vargunnlnggablad Zuld-3,2 (Zuldpljp)r 4300
•Vargunnlnggebled Zuld-4,1 (Rivierenbuurt Noord)! 4600
•Vergunnlnggebled Zuld-4,2 (Rivierenbuurt Zuld)i 3800
•Vargunnlnggebled Zuld-4.3 (Veluwebuurt)! 1300
•VergunnlnggabjedZuld-S (Prinses Iranebuurt)! 1400
•Vergunnlnggebled Zuld-B (Zuidaa)i 0
•Vargunnlnggebled zuld-7 (Bultenvaldert exol, Qaldarlandpleln)! 12000 
Artlkal B
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Mllleuperkearvergunnlngenplefond per vergunnlnggebled
1iln afwijking van da Parkeerverordenlng wordl Hat plafond voormllleuparkeetvargunnlngen voor de 
vsrgunnlngsgebledBn Zuld-1 t/m Zu|d-8 an dealvorgunnlnggebled Zu)d>7.1 vaelgelogd op maximaal 6% 
ala aandaal van hal vargunnlnganpiefond;
2, Hal vergunningenplafond wordt bij aan aanvraag van oen mlllauparkaervargiinnlnB voor bewoners, 
van oan bewoner dia op grond van artlkal 16 lid 1 van da Parkeerverordenlng raolit haefl op oen milieu» 
parkoarvorgunnlng voor bewoners met één verhoogd;
3, HatvargunnlnB0nplafond wordt bl) een aanvraag van oen mlllauparkaorvorgunnlng voor bedrijven, 
van aen bedrijf dia op grond van artikel 17 lid 1 Van da Parkeerverordenlng raoM heeft op een mlllaupar- 
keorvergunnlng voor bedrijven met één vorhoogdi
4, Na verlening van oen mllleuparkearvargunnlng voor bewoners als bedoeld In lid 1 van dit artikel of 
oen mlllauparkearvergunnlngvoor bedrijven wordt hel vargunnlnganplafondtaratand metéén verlaagd 
tot hel oorspronkelijke niveau, zoals genoemd In art 4|
6,Ud 2 t/m 4 zijn nlei van toepassing op een vergunnlnggablad, waar hot vargunnlngenplnfond, dan wol 
mllleuparkasrvargunnlnganplafond 0 (nul) bedraagt,
Artikel 6
Meeverhularegellng
1, Hbt Vergunnlnganplafond, dan wel mlllsuparkservargunnlngenplsfond wordt bij een aanvraag om een 
bawonorsvergunnlng, dan wel mlllauparkeervergunnlng voor bewoners, van oan bav/oner dia op grond 
van artlkal 34 lid 4van de parkeerverordenlng raoht heeft op 1 parkaorvergunnlng met 1 verhoogd;
2, Na verlening van aan bawonaravargunnlng, dan wal mllleuparkearvargunnlng voor bewoners alB bedoeld 
In lid t van dit artikel wordt hot vergunningenplafond dan wol mllletiparkeervergunnlngenplafond meteen 
metéén verlaagd tot hat oorspronkelijke niveau, zoals genoemd In artikel 4)
3, Lid 1 on 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op oen vergunnlnggebled, waar het vorgunnlnganpla- 
fond, dan wel mllleuparkeervorgunnlngenplafond krachtens artikel 4-of artikel 6 op nul Is vastgaalald;
4, Ud 1,2 en 3 zijn van overeenkomstigs toepassing bij een aanvraag voor een bedrljfsvergunnlng, dan 
wel een mlllauparkeervergunnlng voor bedrijven.
Artikel 7
(Blokjtljdgn betaald parkeren,
Binnen het atadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende da volgende (bfok)tljdenl 
dn vergunnlnggebled Zuld-1) ma t/m vrij van 09,00 uur-18,00 uur;
dn vergunnlnggebled Zuld-2,1, voor het deel van het gebied waarvan da grenzen worden gevormd doorl 
Koninginneweg westzijde, Emmsatraat weslzllde, hat midden van het Noorder Amatolkanaol, het midden 
Van de Stadlongraoht, hel midden Van het Zulder Amstelkanaal, Amstelveenaeweg westzijde, tot talud 
A1o, hot midden ven da Schinkel, noordgrens atadsdeel, Ametalvaensewag oostzijde, zuidgrens van hel 
Vondelpark! ma t/m za van 09,00 uur-21,00 uur;
•In vergunnlnggabledZuld-2,1, voor hel dselvan Ir et gebied, waarvan da grenzen worden gavormddoorr 
bet Zandpad zuidzijde, liet midden van da Slngelgraoht, hat midden Van da Boeranwoterlng, het midden 
Ven het Noorder Amstelkanaal, Emmastraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark! 
ma t/m za van 09,00 uur - 24,00 uur;
•In vergunnlnggablad Zuld-2i ma t/m za van os.oo uur-21.00 uur;
•jn vergunnlnggablad Zuld-2,31 ma t/mza van 09,00 uur-24,00 uur;
■In Vergunnlnggebled Zuid-2,4r ma t/m za van 0B.00 uur- 24,00 uur;
•In vergunnlnggablad Zuld-3i ma t/m za van 09,00 uur-24,00 uur;
•In vergunnlnggebled Zuld-4,1r ma t/m za van 09,00 uur ■ 24,00 uur;
•In vergunnlnggablad Zuld'4,2l ma t/m za van 09,00 uur -21,00 ,uur;
•In Vergunnlnggablad Zuld,4,3r ma t/m za van 09,00 uur tot 21,00 uur;
•in vergunnlnggebled Zuld»Si ma t/m zs Van 09,00 uur - 21,00 uur;
•In vergunnlnggebled Zuld'Oi
binnen da ringweg A10i ma l/m za van 09,00 uur - 21,00 uur; 
bulten de ringweg A10i ma t/m vrij van 09,00 uur -18,00 uur;
•In vergunnlnggablad Zuld-7: ma t/m vrij van 08,00 uur -19,00 uur,
Artikel 8
Overloopgebleden,
1, VergunnlnggebladZu|d-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen ale ovarloopgebled voor Zuid» 
2,3 (Hoofddorppleln en Sohlnkelbuurt) mot aan maximum van 900 vergunningen;
2, VergunnlnggebledZuld»2 UHoofddorpplelnbuurt, Sohlnkelbuurt, Wlllamspark-Canoertgebouwbuuri, 
Museumkwartier, Apolh en Stedhnbuurl, Olympisch Kwartier}, fungeert ala ovarloopgebled voor Ver
gunnlnggebled Zuld-3,1 (Pijp Noord) mat een maximum van 200 vergunningen;
3, VergunnlnggabledZuld-4,3 (Rlvlsrenbuuri/Valuwebuurt) wordt aangewezen ale ovarloopgebled voor 
vergunnlnggablad Zuld-4,1,Zuld»4.2, uitsluitend voorwal betreft de parkeerplaatsen aan da Mlrandalaan, 
da Zuidelijke wandelweg vanaf no, 1 tot aan no, 39 bolde zijden van da hoofdrijbaan (nlat da vantwegl, 
en vanaf no. 39 aan de zijde van de rijbaan Waar parkeren la tosgestaan tot aan do Valuwelaan, alemoda 
de parkeervakken dp het gedeelte van de vantweg Ban de President Ksnnadylaan zuidzijde tussen no, B 
on de Inrit langs hat Politiebureau no,11, met een maximum van 240 vergunningen,
Artikel 9
Aantal te verlenen bewoners- en mllleuperkeervergUnnlngen voor bewoners
1, Hat aantal te verlenen bewonarevergunnlngen dan wel mllleupatkeervargunnlngen perzalfatendlge 
woning bedraagt!
a, maximaal 11n dadealvergunnlnggebledsn Zuld-2,1, Zuld-2,3, Zuld-3,1, zuld»3,2,
Zuld-4,1 en Zukh4,2,
b, maximaal 2 In vergunnlnggebled Zuld-1 en deslvergunnlnggebleden Zuld-2,2,
Zuld-4,3 en vergunnlnggablad Zuld-B;
o, maximaal 3 In vergunnlnggebled Zuld-7;
d, 0 In vergunnlnggebled Zuld-8 (Zuldaa), het dealvergunnlnggablad Zuid- 2,4 
(Olympisch Stadion an Olympisch Kwartier),
2, Hat aantal te verlenen bezoekeravergunnlngen per zelfstandige woning bedraagt In atadsdeel Zuid 
maximaal 1,
3, Het aantal te verlenen bawoneraveegunnlngen dan wal mllleuparkeervergunnlngen voor bewoners 
per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adraa verleende bedrljfsvergun» 
nlngen en mlllauporkeervergunnlngen voor bedrijven!
4, Het aantal bewonersvargunnlngen wordt Verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende ml- 
llouparkaervergunnlngen voor bewoners (oonform arjlkel 9, lid Bvan de Parkeerverordenlng);

Gemaanteblad 2QM nu 2193B 22 april2014



Gemeente
Amsterdam

6,Hot aantol to vorlonon mllleuparkeervsrgunnlngen voor bewoners wordt vormlndsrd mal het aantal 
op hetzelfdo adres Vorleanda beWonersvergunnlngen (conform artikel 16, lid 4 van de Parkeerverordenlng); 
6,Indien binnen een vergunnlnggebled het vergunnlngenplafond la bereikt wordt parzelfatondlga woning 
geen volgende bawoneravorgunnlng', dan wal volgende mllleuparksarvargunnlng voor bewonara varloond, 
Artikel 10
Aantal fa var/enan bedrijf- on mllleuparkeervergunnlngen voor bedrijven
1, Het aantal te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wol mllleuparkeervergunnlngen por bedrijf bedraagt!
o. 1 par 10 werknemers In alle (dooljvargunnlnggobledon ullgezendard
vargunnlnggebledon Zuld-1 en Znld-7 (exolualaf doelvergunnlnggebled Zuid 7,1 
(Qelderlandploln), Bodrljvon tot en met 10 werknemers krijgen 1 vergunning, 11 
tol en mat 20 werknemers 2 vergunningen, anz,|
b, 1 per 4 Werknemers In vergUnnlnggeblad Zuld-1 (bedrijventerrein Schinkel) 
kentekengebonden of met wisselend kenteken waarbij bedrijven tot en met 4 
werknemers 1 vergunning krijgen, 6 Um 0 werknemers 2 vergunningen, enz,! 
o, maximaal 1 per 2 werknemers In vergunnlnggebled Zuid 7 (Bultenveldert)
d, 1 per B werknemers In daelvergunnlnggebled Zuld-7,1 (Qeldarlandpleln)f
e, 0 In vergunnlnggebled Zuid 6 (Zuldas),
2, Het aantal op basis van dit artikel to verlenen bedrljfsvergunnlngen wordt verminderd mat het aantel 
yerleande bedrljfsvergunnlngen met wisselend kenteken, hetaantal verleende hujpverlenervergunnlngen 
én het aantal verleende mllleuparkaarvargunnlngen voor badrljven|
3, verleende bedrljfsvergunnlngen, hetaantal verleende bedrljfsvergunnlngen mol wisselend kenteken 
en hot aantal verleende hulpvarlenorvergunnlngon eonform art,17 lid 4 Parkeerverordenlng!
4,lndlen het bedrijfswagens met een grlja kenteken betreft kan aan een bedrijf met minder dan 1B werk
nemers In dienstverband maximaal 3 extra bedrljfsvergunnlngen dan wol mllleuparltoervergunnlngen 
worden varloondj
B.Het aantal par bedrijf te verlenen bedrljfsvergunnlngen dan wel mlllouparkeervergunnlngan voor be
drijven wordt verminderd mot het aantal op hetzelfde adres verleende bawonersvergunnlngon en mlll- 
euparkeorvorgunnlngan voor bewoners,
S.Het Dagelijks Bestuur kan op art, 10 lid 7 van da Parkeerverordenlng |l,o, aantal te verlenen bedrllfaver- 
gunningen moetvermlnderd worden met hst aantal aanwezige parkeerplaatsen op algen terrein) een 
uitzondering maken voor bedrijven met een voloontlnu bedrijfsproces die afhankelijk zijn van defysleke 
aanwezigheid van klanten en hesohlkksn over oongresfaollltolton voor meer dan honderd personen, en 
de bij het hadrl|f behorende of zloh op het grondgebied van het bedrijf bevindende stalllngplaalsen en/of 
belanghebbendenparkoerplaatsan worden uitsluitend gebruikt door klanten en personeel van het bedrijf, 
tenzij het Dagelijks Bestuur expllolot toestemming heeft gegeven om voornoamde plaatsen ter beschikking 
ta stellen aan derden,
Artikel 11
Sportverenlglngvergunnlng.
Gelat op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordenlng bedraagt het aantal te verlenen aportvarenlglngver- 
gunnlngen In alle vergunnlnggebladen maxlmaaltlan per sport-organlsatle, waarbij het aantal afta geven 
vergunningen gerelateerd Is aan het aantal leden met een ultglftenorm 1 parkeetvargunnlng op 10 Inge- 
aohraven en betalende leden.
Artikel 12
De volkatulnvergunnlng,
1, Ean volkstulnvorgunnlng kan worden verleend een een raohtapereoon die blijkens zijn statuten tot doel 
hoeft een volkstuincomplex te behoren en over aan volkstuln-oamplex beschikt In een vergunnlnggebled 
Ven stadsdeel Zuid;
2, Het aontalte Verlenen volkalulnvergunnlngen bedraagt per Volkstuincomplex maximaal 1 pBr3 percelen, 
Artikel 13
Da maatschappelijke vergunning
1, Hat dagelijks bestuur Verleent msateohappolljke vergunningen ann zorginstellingen en aan buraoua 
van de Politie Amsterdam-Amelalland en aan onderwijsinstellingen behorend tot het basis- en/of voort» 
gezet onderwijs,
2, Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau van de Politie, en/of zorg
en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 Van de Verordening te Verlenen 
bedrilfsvergunningen.
Artikel 14
Vergunningen met wisselend kenteken top oodej
1,Het degelijks bestuur kan op -gamotlveard-verzoek van aanvrager de volgende vergunnlnganmat 
wisselend kenteken varlsnem

i Verordening, Indien le
voldaan aan het Ie lid onder s, of b. van artikel 18 van de Verordening; 
d, Ds autodoalvorgunnlng, als bedoeld In artikel 1a van da Verordening! 
o, De bedrljfavsrgunnlng ala bedoeld In artikel 10 van de Verordening fndlen voldaan le aan artikel 11 
eerste lid ouders of bvan de Verordening!
3,Voor de vergunnlnggebladen Zuld-4,Zuld-B,Zuld-6 en Zuld-7(exolualef Zuld-7,1 Gelderlandpleln) geldt 
tevens dat opgemotiveerd verzoek van aanvrager da volgende vergunningen met wlsaalend kenteken 
kunnen worden verleend!
a, De eportvarenlglngvergunnlng, als bedoeld In artikel 13 van de Verordening)
b, De volkstulnvergunnlng, ala bedoeld In artikel 14 van de Verordening!
0, De belanghebbandenvergunnlng, ala bedoeld In-artlkel 28 van de Verordening.
Artikel 1B
Ambulants handelaari
Aan da ambulante handalsarwordt ala extra v.oorwsarde voorvergunnlngverlenlng gesteld dat bij mini
maal drie dagen per week werkzaam le In het betrokken vergunnlnggebled 
Artikel 16
Beperking geldigheid parkeetvargunnlngen
1, Ean bewonersparksarvargunnlng, bedrljfsparkeervergunnlng, overloopparkaervergunnldg, mllleupar- 
kearvergunnlng voor bewoners, mllleuparkeervergunnlng voor bedrijven, sportverenlglngvargunnlng, 
volkstulnvergunnlng, autodeelvergunnlng, maatschappelijke vergunning en mantolzorgvargunnlng zijn 
niet geldig van ma t/m za tussen 08,00 uur en 18,00 uur In de volgende (gedaellen) van straten, -mat 
uitzondering van de parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor het opladen ven elektrische auto'a-t
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Plelar Cornsllszoon Hooftstroal, tussen da Van Baortoslraot an da 
Hobbomaotraat;
Van Baarleatraat, tusaan do Vossluaalraat on do Da Lalresaastraat)
Cornallo eohuytatraat, tussen do Wlllemsparkweg lol on mat hot pleintje tot 
hooato van da Johannea Vorhulslatraati ’
Boothovenotroat, tussen do Apollolaan on da Sladlonwegf 
pordlnond Bolalraal, tusaan do Stadhoudarakada t/m hol Cornells 

ïïooatplalnj
Do Ceintuurbaan luoaon do Ruysdoolkada an hot Sarphallpork;
Albort cuypstraotf Hoofddorpwagj Zellatraat; Vnn Wouotraat, Rijnstraat,
Boholdaslraaton Maasstraat tusoan Amatelkoda an Ullorwaordonotraalj 
1,In alle blauws zones In Bultanveldert;
2,In da Frod Booakaslroat op Hat flodaolta dat lipt tan oosten van de bebouwing van hot ultvaartoontrum, 
Altlkal 11
Patkearduurbaperklng
1,-Binnen hot stadsdeel geldt een parkaarduurbaporklng als bedoeld In artikel 31 van 
de Parkaerverordanlng van 80 minuten In do volgende straten of gebieden, dagen van de week en tijds
perioden!
•Van Wouotraat, Zellatraat an Hoofddorpwagi
maandag t/m vrijdag van 09,00 uur tot 16,00 uur en zaterdag van 08,00 uur tot 18,00 uurf 
‘Ceintuurbaan tussen Ruyadaelkade en Sarphatlperk, Ferdlnand Bolstraat, tusaan Ceintuurbaan t/m Hot 
Cornells Troostplein, Baethovenatraat tussen Apollolean an Stadlonwag, Rijnstraat, Maasstraat tussen 
de Amstelkade en Ulteiwaardenetraat en de Soheldaetraati 
maandag t/m zaterdag Van 09.00 uur tot 18,00 uur,
1,Binnen het stadsdeel la In dalen van Bultenveldert Noord een parkeerduurbeperklng Ingeatald van 3 
uur,
Artikel 1B
Belonghebbendenparkeerpleelson en perkeervargunnlngen,
Ben belanghebbendenparkeerplaata wordt op aanvraag op kenteken toegekand aan!
1, Hulpverleners In de eerste lljnzorg (huisartsen, verloskundigen), Indien ergean beschikking Is over een 
bij het praktljkadrae of huisadres gelegen etalllngepleata,
Voor deze doelgroep wordan per belanghebbendenparkeorplaats maximaal 3 belanghebbendenVergun- 
nlngen op kenteken verleend;
2, Beroepsconsuls meteen maximum van 1 gereserveerde belanghabbenden-parkaarplaats per consul;
3, Autodeslorganlsatles 
Artikel 19
Ingangsdatum perkeervargunnlngen an bl/zondera vergunningen
De Ingangsdatum van paikaarvargunnlngen en bijzondere vergunningen Is altijd de eerste dag van de 
maand,
Artikel 20
Hardheidsclausule,
Het dagelijks bestuur Ie bevoegd, In gevallen waarin toepassing van dit ultwarklngabaalult naar zijn 
oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager of te wijken Van het bepaalde In 
dltultwerklngsbaslull,
Artikel 21 
Inwerkingtreding
Dit ultwerklngsbeslult treedt In vzerklng een dag na publicatie
Artikel 22
Citeertitel
Dit besluit wordt aangahaald als Ultwerklngsbeslult Parkeren stadsdeel Zuid 2014,

Bestuurlijke achtergrond

■ Ds Parkeerverordenlng 2013 jvastgesteld op 3 april 2013);
- Parkaerbelastlngverordanlng 2014
- llltwerklngsbaalult Parkeren! Stadsdeel Zuid -formuleert beleid op het gebied van 

parkeervergunnlngverlenlng,

Namens deze,
S.Teeuwlsse
afdelingsmanager Beleldsreallsatle Fysiek Domein
MEDEDELINGEN
Bezwaar* of beroepsolausule
Een -belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel20 van de W egenverkeerswet 1394 beroep 
instellen, ingevolge artikel 7,1 van ds Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te 
stellen, tegen het besluit bezwaarte maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit In de Staatscourant 
te worden Ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling 
Juridische Zaken, postbus 74019,1070 BA Amsterdam, Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een 
aantal vooraohrlfteni het dient te worden ondertekend en bevatten minste uw naam en adres, een 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het 
bezwaar,
Het Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, In geval van onverwijlde spoed 
kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening Indienen. Een 
dergelljk verzoek dient te worden Ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling 
Voorlopige Voorzieningen, postbus 768B0,1070 AW Amsterdam,
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Voor het vragen van een voorlopigs voorziening Is grlfflegeld verschuldigd. De griffier van de reohtbank 
Iran u daarover meer Informatie geven,
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13 juli 2009

Inzake: VerenigingBeethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel 

Geachte heer Donker,

Ter zitting van het Gerechtshof Amsterdam op 26 juni jl. is door mevrouw ICortleve namens het 
stadsdeel bevestigd dat de besluiten met betrekking tot de invoering van het systeem van fiscaal 
betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt niet feitelijk zullen worden uitgevoerd voordat de 
lopende (bezwaar)procedures over de besluiten tot intrekking van het systeem van 
belanghebbendenparkeren zijn afgerond. De huidige situatie verandert niet.

Zij liet weten dat de lopende bezwaarprocedures momenteel zijn aangehouden en dat deze, nadat 
het Hof arrest heeft gewezen, voortgezet zullen worden. Ik verzoek hierbij vriendelijk om een 
gezamenlijke behandeling van deze procedures. Zou u mij op de hoogte kunnen stellen zodra de 
bezwaarschriftencommissie de zaalc voortzet, zodat ik tijdig verhinderdata voor de hoorzitting 
kan doorgeven?

Met vriendelijke groet,

WElke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any liability shall be llmlted to the amount whlch Is paid out under ourprofessional liability Insurance,

mailto:lamme@wieringa.nl
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Vereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg 

Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam 
www.irenebuurt.nl

Aan wethouder P. Slettenhaar 
Stadsdeel Zuideramstel 

Postbus 74019 

1070 BA AMSTERDAM

Amsterdam, 22 juli 2009

Geachte heer Slettenhaar,

In vervolg op onze bespreking op 27 mei 2009 willen wij hierbij benadrukken dat de bewoners 

van de Prinses Irenebuurt menen dat de garantie van de Gemeente dat de parkeeroverlast zoveel 
als mogelijkbeperlct zal worden, gestand moet worden gedaan.

Indien blijkt dat een ander parkeersysteem een zelfde garantie biedt als het huidige systeem van 
belanghebbendenparkeren, dan is dit uiteraard ook bespreekbaar. Het bestaande financiële 
voordeel dat de bewoners van de Prinses Irenebuurt nu hebben zou daarbij opgeheven kunnen 

worden.

De bezwaarprocedure tegen de besluiten tot beëindiging van het systeem van 
belanghebbendenparkeren loopt nog. Namens het stadsdeel ter zitting van 26 juni jl. en tijdens 
ons gesprek van 27 mei jl. is toegezegd dat zolang de procedures lopen geen feitelijke 
invoeringsmaatregelen ten behoeve van fiscaal betaald parkeren zullen worden genomen,

Wij zullen ondertussen de experimenten van het stadsdeel in andere buurten van 
parkeersystemen metbezoelcersregelingen en tariefdifferentiatie met belangstelling volgen en 
blijven graag in gesprek over alternatieve systemen.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

de heer T. Eerstman 

mevrouw J.D.M. Meurs

http://www.irenebuurt.nl
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Amsterdam,
25 september 2009

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg/Zuideramstel 

Geachte heer Donker en mevrouw Kortleve,

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in de uitspraak van 17 september 2009 conform het arrest van 
de Hoge Raad geoordeeld dat het bezwaar uitsluitend zag op een fiscaal besluit en dat hiertegen 
geen bezwaar en beroep open staat. Het beroep tegen het oordeel dat het bezwaar niet 

ontvankelijk is, is door het Hof ongegrond verklaard.

U heeft tijdens de zitting bevestigd dat het belanghebbendenparlteren door middel van een 

vergunning een uitwerking is van de Parkeerverordening. Deze uitwerking valt niet onder een 
fiscaal besluit, De procedure tegen het intreldcen van het belanghebbendenparkeren loopt nog in 
bezwaar en wordt momenteel aangehouden. Ter zitting is tevens toegezegd dat de besluiten met 

betrekking tot de invoering van het systeem van fiscaal betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt 
niet feitelijk zullen worden uitgevoerd voordat de lopende (bezwaar)procedures over de 

besluiten tot intrelddng van het systeem van belanghebbendenparkeren zijn afgerond, Ik had dit 

schiftelijk bevestigd in mijn brief van 13 juli 2009.

De lopende bezwaarprocedures die momenteel zijn aangehouden zouden, zo liet mevrouw 
Kortleve na de zitting weten, in oktober voortgezet zullen worden. Ik verzoek hierbij vriendelijk 
om een gezamenlijke behandeling van deze procedures. Zou u mij op de hoogte kunnen stellen 
zodra de bezwaarschriftencommissie de zaak voortzet, zodat ik tijdig een nadere motivering van 
de bezwaren en de verhinderdata voor de hoorzitting kan doorgeven?

efl v/iendelijke groet,

/Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any iiability shall be limited to the amount which is paid out under ourprofessional liability Insurance.

mailto:lamme@wierlnga.nl
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Geachte heet Donker «a mevrouwXnitUve,

Het GerechbhofAmJ tenlam hetdkta denltipnikYanl7ieptemb*f2009 ceofonnheticrtrt van 
da Hoga Raad geoordeeld dathetbeiwaaruitiluitendMg op een fiieailberiult« dithl ertegen 
geen besvaar en beroep openitutHetbereep tegen het oordeel dathetbuwaarnlei 
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1 ooq ae Amsterdam '• Aan bewoners' van de Prinses Irenebuurt.
Telefoon 14020

Datum

Ons kenmerk 

Onderwerp

15 Juni 2016

Vervolg proces experiment fiscaal belanghebbendenparkeren Prinses Irenebuurt 

Geachte mevrouw, heer,' •

Met deze brief Informeer Ik u over de voortgang van het experiment fiscaal 
belanghebbendenparkeren In de Prinses Irenebuurt,

Experiment belanghebbendenparkeren . ' -
Belanghebbendenparkeren betekent dat In een gebied alleen geparkeerd kan 
worden door vergunninghouders. Bezoekers kunnen er niet zonder vergunning 
parkeren. Het doel van dit experiment Is de parkeeroverlast van bezoekers aan 
de Zuldas'te beperken, ' ...
Uit monltorlng van het experiment blijkt dat handhaving op'het hebben van de 
geldige belanghebbendenparkeervergunnlng door Cltlon juridisch geen stand 

houdt, De handhaving wordt daarom vanaf 15 juni 2015 uitgevoerd door boa's 
(buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente,

Vervolg proces
In september 2016 neemt het college van B en W een voorlopig besluit over 
het definitieve parkeerr'eglme, Dit voorlopig besluit wordt vrijgegeven voor 
Inspraak en maatschappelijke consultatie. Na het definitieve besluit gaat het 
definitieve regime per 1 maart 2016 In. De communicatie over het 
Inspraakproces verloopt te zijner tijd via de gebruikelijke Inspraakprocedure.

Wat betekent dit voor u?
Er verandert voor u niets, Als u een parkeervergunnlng heeft blijft deze geldig, 
Een parkeervergunnlng aanvragen of wijzigingen doorgeven, gebeurt nog- 
steeds vla Cltjon: www.cltlon.nl/parkeewerqunningen

Méér informatie
ll< hoop u hierme^'Voïdoende te hebben geïnformeerd, Heeft u nog vragen?, 
Bel dan met 14^20. hetjlnformatlenummer van de Gemeente Amsterdam.

"Metvriendelljke groet

Drs P.J.M, Lltjefis””1'"' i
Wethouder Verkeer, Vervoer en orgioisajtie

http://www.cltlon.nl/parkeewerqunningen
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Stichting Beheer Cliëntangelden 

Wieiinga Advocaten 
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S, Levelt, advocaat 

T: [+313(0)20-53130 24 

E: levelt@wlerlnga.nl

Amsterdam,

12 november 2014

Betreft: belanghebbendenparlceren Prinses Irenebuurt

Geacht college;

Namens cliënten zijn bezwaarschriften aanhangig tegen (mogelijlce) besluiten met betrekking tot 
het afschaffen van het systeem van parkeren voor belanghebbenden (zoals ingevoerd bij 
raadsbesluit van 20 maart 1985 en gewijzigd vastgesteld bij besluit van de stadsdeel raad van 29 
juni 1999) en het invoeren van een fiscaal systeem, Laatstelijk is nog bij brief van 28 mei jl. 
bezwaar gemaakt, U treft bijgaand een kopie aan van dit bezwaarschrift (bijlage l), •

De behandeling van de bezwaarschriften is op verzoek van cliënten steeds aangehouden, De 
aanhouding is de afgelopen periode in het bijzonder voortgezet met het oog op het experiment 
fiscaal belanghebbendenparlteren dat thans gaande is, Cliënten berichten u separaat aangaande 
dit experiment,

Cliënten hechten er aan onder uw aandacht te brengen dat uit de voortgezette aanhouding van de 
behandeling van deze bezwaarschriften niet kan worden afgeleid dat zij daarbij geen belang meer 
hebben en/of daarvan hebben afgezien, Reeds uit het feit dat tegen iedere wijziging van het 
Uitwerldngsbesluit een nieuw bezwaarschrift wordt ingediend volgt dat cliënten nog steeds 
belang hechten aan deze procedures, Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen cliënten 
tezijnertijd verzoeken de behandeling ervan voort te zetten, Voor cliënten zullen mede de 
resultaten van de evaluatie van het experiment belanghebbendenparlceren daarvoor bepalend 
kunnen zijn,

In het onverhoopte geval dat op grond daarvan mocht worden besloten aan het fiscale 
belanghebbendenparlceren geen permanent karakter te geven, zal wat betreft cliënten op grond 
van een heroverweging in bezwaar de afschaffing van het reguliere systeem van

Elke aansprakelijkheid Is beperkt lol hal bedrag dat onder onze beroepsaansprakelljkheldaverzekerlng wordt uitgekeerd. 
Any llahlllly shall ba llmlled lo the amounl whlch Is pald out ander ourprofessional llablllly Insurance.

mailto:levelt@wlerlnga.nl
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WIERINGA ADVOCATEN

belanghebbendenparkeren - welk systeem destijds op goede gronden is ingevoerd en waarvan 
zijdens de gemeente bij herhaling de noodzaak en het nut zijn bevestigd - te worden herroepen.

Deze brief strekt ertoe te voorkomen dat rechten verloren kunnen gaan. Het is geen verzoek de 
behandeling te hervatten, Cliënten verzoeken u de aanhouding van de behandeling voort te 

zetten.

Hoogachtend;

S. Levelt

bijlage

w
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Uitspraak

Zaaknummer: 200601827/1
Publicatie datum: woensdag 3 januari2007
Tegen: het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel
Proceduresoort: Hoger beroep

Rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Verordeningen

200601827/1.
Datum uitspraak: 3 januari 2007 

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van:

de verenigingen "Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg" en "Vereniging van Eigenaren 
Neptunus”, beide gevestigd te Amsterdam, [appellant] en anderen, allen wonend te 
[woonplaats], 
appellanten,

tegen de uitspraak In zaak no. AWB 03/1685 van de rechtbank Amsterdam van 25 januari 
2006 In het geding tussen:

appellanten

en

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel,

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel 
(hierna: het dagelijks bestuur) het Ultwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 
vastgesteld en bepaald dat dit besluit In werking treedt op 1 april 2002.

Bij brief van maart 2002, die op 23 maart 2002 is verspreid onder diegenen die wonen of 
werken In de Prinses Irenebuurt heeft de Afdeling Communicatie van het stadsdeel 
medegedeeld dat de verleende parkeervergunnlngen geldig blijven tot 1 april 2003.

Bij besluit van 7 mei 2002 heeft het dagelijks bestuur het besluit van 26 februari 2002 
ingetrokken, het Ultwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 
vastgesteld en bepaald dat dit besluit in werking treedt op 2 april 2002.

Bij besluit van 15 april 2003 heeft het dagelijks bestuur het bezwaar van appellanten niet- 
ontvankelljk verklaard voor zover dat is gericht tegen het ultwerkingsbesluit van 26 februari 
2002, het bezwaar gegrond verklaard voor zover het Is gericht tegen de verkorting van de 
geldigheidsduur van de verleende parkeervergunnlngen en bepaald dat die vergunningen 
geldig zijn tot 31 maart 2004.

Bij besluit van 13 januari 2004 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van appellanten om 
vergoeding van de in verband met de behandeling van het bezwaar gemaakte kosten 
afgewezen.

Bij besluiten van 23 maart 2004, 21 september 2004 en 22 maart 2005 heeft het dagelijks 
bestuurde beëindiging van de bestaande parkeerregellng in de Prinses Irenebuurt en de 
Invoering in die buurt van een regime van betaald fiscaal parkeren bevestigd, de feitelijke 
invoering van dat regime opgeschort tot - laatstelijk - 1 januari 2006, en de geldigheidsduur 
van de aan de bewoners van de buurt verstrekte parkeervergunnlngen verlengd tot -
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laatstelijk -1 januari 2006.

Bij besluit van 24 mei 2005 heeft het dagelijks bestuur het besluit van 7 mei 2002 en het 
besluit "Belanghebbenden parkeren in Zuideramstei” van 29 juni 1999 Ingetrokken, het 
Uitwerkingsbesluit Parkeerverordenlng 2005 stadsdeel Zuideramstei" vastgesteld en tevens 

. bepaald dat dit besluit in werking treedt op 2 januari 2006.

Bij uitspraak van 25 januari 2006, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank 
Amsterdam (hierna: de rechtbank) het beroep dat op 14 april 2003 is Ingesteld tegen het 
niet tijdig door het dagelijks bestuur nemen van een beslissing op bezwaar nlet-ontvankelijk 
verklaard. Verder heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard voor zover dit Is 
gericht tegen de nlet-ontvankelljkverklarlng van’ de bezwaren van appellanten tegen het 
besluit van 26 februari 2002. Het beroep is gegrond verklaard voor zover dit is gericht tegen 
het besluit van 15 april 2003 voor zover daarbij Is beslist over de parkeervergunnlngen van 
appellanten. De rechtbank heeft het besluit van 15 april 2003 vernietigd voor zover daarbij is 
nagelaten een besluit te nemen op het verzoek van appellanten tot vergoeding van de 
proceskosten in bezwaar. Deze uitspraak Is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brief van 7 maart 2006, bij de Raad van State 
ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 
2 mei 2006. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij besluit van 25 april 2006 heeft het dagelijks bestuur voormeld besluit van 24 mei 2005 
aangepast,

Bij brief van 6 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van antwoord gediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van het college, Deze zijn 
aan de andere partij toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 november 2006, waar [secretaris] en 
[bestuurslid] van de vereniging "Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg", bijgestaan door 
mr. S. Levelt (hierna: mr. Levelt) en mr. J.J.W. Lamme, advocaten te Amsterdam, en het 
dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door mr. M. van Muijen, mr. M.C.A. Donker en ir, O. 
van het Groenewoud, werkzaam bij het stadsdeel, zijn verschenen.

Bulten bezwaren van partijen zijn nog nadere stukken in het geding gebracht.

Bij brief van 20 november 2006 heeft het dagelijks bestuur de Parkeergeldverordening en 
besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam (hierna: het college) van respectievelijk 20 maart 1985 en 20 december 1985 
aan de Afdeling gezonden. Vervolgens is het onderzoek met door partijen verleende 
toestemming voor het achterwege laten van een nadere behandeling ter zitting gesloten.

2, Overwegingen

2.1. Ten aanzien van de ultwerklngsbeslulten.

2.1.1. Ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder g, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
de Awb), zoals dat artikel luidde ten tijde en voor zover hier van belang, kan geen beroep 
worden ingesteld tegen een besluit genomen op grond van een wettelijk voorschrift Inzake 
belastingen.

Ingevolge artikel XXIII, eerste lid, van de Wet belastlngrechtspraak in twee feitelijke 
instanties, welke wet op 1 januari 2005 in werking is getreden, blijft op het beroep tegen 
een uitspraak op een bezwaarschrift die Is gedagtekend voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet het recht zoals dit gold voor dat tijdstip van toepassing.

Ingevolge artikel 225, eerste lid, van de Gemeentewet kunnen In het kader van de 
parkeerregulering de volgende belastingen worden geheven:
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a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de 
belastlngverordenlng dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen 
gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b, een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het 
parkeren van een voertuig op de In die vergunning aangegeven plaats en wijze,

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder ae, van de Parkeerverordenlng 2002 wordt in die 
verordening en de daarop berustende bepalingen verstaan onder vergunnlnggebied: gebied 
waarbinnen parkeervergunningen kunnen worden verleend Indien en voor zover in dat 
gebied voor parkeren parkeerbelasting wordt geheven.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening 2002, voor zover thans van belang 
en gelezen in samenhang met artikel 26, tweede lid, van de Verordening op de stadsdelen, 
stelt het dagelijks bestuur met Inachtneming van het bepaalde in deze verordening nadere 
regels vast aangaande de indeling in vergunninggebieden en de grenzen daarvan,

Ingevolge artikel 1 van de Verordening Parkeerbelastingen 2002 worden onder de naam van 
parkeerbelastingen de volgende belastingen geheven;

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij deze 
belastingverordening (inclusief de bijlagen) te bepalen plaats en tijdstip dan wel krachtens 
deze belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van 
burgemeester en wethouders te bepalen wijze;

b. een belasting terzake een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren 
van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze,

Ingevolge artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen 2002 geschiedt de aanwijzing van 
de plaats waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in 
artikel 1, onderdeel a, mag worden geparkeerd, bij besluit van het college van burgemeester 
en wethouders, gehoord de stadsdelen,

In de bijlage, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2002 is onder meer de 
Prinses Irenebuurt aangewezen als plaats waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in 
artikel 1, onderdeel a, mag worden geparkeerd.

2.1.2. De rechtbank heeft geoordeeld dat het bezwaar van appellanten tegen het 
uitwerkingsbesluit van 26 februari 2002 terecht nlet-ontvankelljk is verklaard.

De Afdeling stelt ten aanzien van het besluit van 26 februari 2002 voorop dat dit besluit 
hangende het daartegen Ingediende bezwaar bij besluit van 7 mei 2002 is ingetrokken. De 
rechtbank is er In navolging van het dagelijks bestuur van uitgegaan dat het bezwaar 
uitsluitend was gericht tegen het besluit van 26 februari 2002.

Het besluit van‘7 mei 2002 is evenwel een besluit als bedoeld in artikel 6:18, eerste lid, van 
de Awb, waartegen het door appellanten gemaakte bezwaar op grond van artikel 6:19, 
eerste lid, van de Awb geacht wordt mede tegen te zijn gericht Nu de Intrekking van het 
besluit van 26 februari 2002 slechts is geschied ter correctie van enige onjuistheden In dat 
besluit die in dit geding niet van belang zijn, gaat de Afdeling ervan uit dat het besluit tot 
niet-ontvankelijkverkiarlng van het tegen het besluit van 26 februari 2002 gemaakte 
bezwaar, geacht moet worden mede betrekking te hebben op het uitwerkingsbesluit van 7 
mei 2002 (hierna: het uitwerkingsbesluit).

2.1.3. Aan haar oordeel dat het bezwaar tegen het uitwerkingsbesluit terecht niet- 
ontvankelijk is verklaard heeft de rechtbank ten grondslag gelegd dat voor zover het 
uitwerkingsbesluit is gebaseerd op de Verordening Parkeerbelastingen 2002 daartegen 
ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder g, van de Awb geen beroep, en derhalve evenmin 
bezwaar, open staat, Voor zover het uitwerkingsbesluit niet op de
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Parkeerbelastingverordenlng Is gebaseerd, is volgens de rechtbank sprake van een algemeen 
verbindend voorschrift. De aanwijzing van de Prinses Irenebuurt als vergunninggebled voor 
fiscaal betaald parkeren is, aldus de rechtbank, geen algemeen verbindend voorschrift, maar 
hangt zo nauw samen met andere bepalingen in het besluit dat die aanwijzing niet 
zelfstandig voor beroep vatbaar is,

2.1.4. Appellanten zijn tegen het uitwerkingsbeslult opgekomen voor zover dit inhoudt dat in 
de Prinses Irenebuurt een parkeerregime wordt ingevoerd waarbij een ieder na betaling van 
belasting zijn voertuig kan parkeren. In hoger beroep stellen zij zich primair op het 
standpunt dat de rechtbank heeft miskend dat het tegen het ultwerklngsbesluit gemaakte 
bezwaar ontvankelijk moest worden verklaard.

2.1.5. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraken van 19 september 2001 
(JB 2001, 277) en 22 mei 2002 (JB 2002, 171) vindt een verordening strekkende tot het 
heffen van parkeerbelasting haar grondslag In artikel 225 van de Gemeentewet, waarin de 
bevoegdheid van de gemeente om parkeerbelasting te heffen is neergelegd. Het 
ultwerklngsbesluit vindt zijn grondslag in artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening 
2002 en bevat de In dat artikel bedoelde nadere regels aangaande de indeling in 
vergunnlnggebieden voor fiscaal betaald parkeren als bedoeld In artikel 225 van de 
Gemeentewet. Appellanten zijn tegen het bij besluit van 15 april 2003 gehandhaafde 
ultwerklngsbesluit opgekomen voor zover dit de invoering van een regime van fiscaal betaald 
parkeren in de Prinses Irenebuurt met zich brengt. Nu het besluit van 15 april 2003 in 
zoverre op een wettelijk voorschrift Inzake belastingen berust, staat daartegen ingevolge 
artikel 8:4, aanhef en onder g, van de Awb, gelezen in samenhang met artikel XXIII, eerste 
lid, van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties, geen beroep bij de 
administratieve rechter open. De rechtbank was dan ook In zoverre niet bevoegd van het 
beroep tegen het bestreden besluit kennis te nemen en had het beroep behoren door te 
zenden naar het Gerechtshof Amsterdam opdat dit een oordeel had kunnen geven over de 
bevoegdheid van de belastingrechter ter zake. De aangevallen uitspraak komt in zoverre in 
aanmerking voor vernietiging en de Afdeling zal het beroep alsnog doorzenden naar het 
Gerechtshof Amsterdam,

2.1.6. Gelet op het vorenstaande komt de Afdeling niet toe aan een beoordeling van het 
betoog van appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat bij de administratieve rechter 
tegen het ultwerklngsbesluit beroep openstaat omdat dat besluit een besluit Inhoudende een 
algemeen verbindend voorschrift Is, De Afdeling komt evenmin toe aan een beoordeling van 
het betoog van appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat het dagelijks bestuur In het 
verlengde van de besluitvorming door de gemeenteraad en het college heeft beslist tot het 
invoeren van een regime van fiscaal betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt.

2.2. Ten aanzien van de verlenging van de geldigheidsduur van de aan appellanten 
verleende parkeervergunningen.

2,2.1. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de bij besluit van 18 april 1984 door de 
gemeenteraad vastgestelde Parkeergeldverordening, voorzover thans van belang, kunnen 
weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren In de bijlage, behorend bij de 
Parkeerverordening, worden aangewezen als parkeerplaats voor belanghebbenden.

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Parkeergeldverordening, voor zover thans van 
belang, stelt het college van burgemeester en wethouders vast gedurende welke tijden 
parkeren op een parkeerplaats voor belanghebbenden slechts is toegestaan tegen betaling 
van parkeergeld.

Ingevolge artikel 2, derde lid, van de Parkeergeldverordening, voor zover thans van belang, 
wijst het collage van burgemeester en wethouders binnen de gebieden die in de bijlage zijn 
aangewezen voor parkeren door belanghebbenden de weggedeelten aan waarop 
parkeerplaatsen kunnen worden gereserveerd voor belanghebbenden.

Bij besluit van 20 maart 1985, dat In werking Is getreden op 1 december 1985, heeft de 
gemeenteraad Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Parkeergeldverordening het gebied,
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omgeven door het Zulder Amstelkanaal, de Willem Pljperstraat, de Peter van Anrooystraat, 
de Dirk SchSferstraat, de Fred. Roeskestraat, de Prinses Irenestraat en het Prinses 
Beatrixpark, met uitzondering van de Beethovenstraat, hoofdrijbaan en oostelijke 
parallelweg, aangewezen voor parkeren voor belanghebbenden.

Bij besluit van 20 december 1985 heeft het college binnen voornoemd gebied een aantal 
wegen aangewezen waarop parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor belanghebbenden en de 
tijd waarbinnen dit besluit geldt vastgesteld op: van 9.00 uur tot 16.00 uur op werkdagen.

2.2.2. Met ingang van het jaar 1986 is in de Prinses Irenebuurt een parkeerregime ingevoerd 
waarbij op bepaalde tijden enkel door bewoners kon worden geparkeerd. Naar ter zitting van 
de Afdeling door partijen is bevestigd, werden aan de bewoners van de Prinses Irenebuurt 
parkeervergunningen verstrekt met een geldingsduur van twee jaar. Voor verstrekking van 
die vergunningen zijn leges verschuldigd.

2.2.3. Het door appellanten bij de rechtbank ingestelde beroep was mede gericht tegen het 
in bezwaar genomen besluit om de geldingsduur van de aan appellanten verleende 
parkeervergunningen voor belanghebbenden tot 31 maart 2004 te verlengen. Appellanten 
hebben zich In beroep op het standpunt gesteld dat de geldingsduur van de 
parkeervergunningen ook na die datum moest worden verlengd.

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting van de Afdeling, stelt de Afdeling vast dat 
de geldingsduur van de aan appellanten verleende parkeervergunningen voor 
belanghebbenden tot op heden is verlengd. Ten tijde van de uitspraak van de rechtbank was 
bij besluit van 22 maart 2005 voorzien In een verlenging van de geldingsduur tot 1 januari 
2006, waardoor te dien tijde de periode waarover de vergunningen gelding hadden, de 
initiële duur van twee jaar reeds met enkele jaren te boven ging. Derhalve hadden 
appellanten ten tijde van de aangevallen uitspraak geen belang meer bij een beoordeling van 
de in beroep bestreden rechtmatigheid van het besluit van 15 april 2003 voor zover dat 
besluit de verlenging van de geldingsduur van de aan appellanten verleende 
parkeervergunningen betreft. Zoals in 2.3.1. zal worden overwogen, kon evenmin belang bij 
een beoordeling van dat beroep worden ontleend aan het gegeven dat In dat besluit niet Is 
beslist op het verzoek van appellanten om vergoeding van de in verband met de behandeling 
van het bezwaar gemaakte kosten. Derhalve had de rechtbank het beroep van appellanten, 
gericht tegen het besluit van 15 april 2003 voor zover daarbij Is beslist over de geldingsduur 
van de parkeervergunningen van appellanten, niet-ontvankelljk moeten verklaren. De- 
aangevallen uitspraak moet in zoverre worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou 
behoren te doen, zal de Afdeling het door appellanten bij de rechtbank ingestelde beroep in 
zoverre alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

2.3. Ten aanzien van de vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 
bezwaar.

2.3.1. De rechtbank heeft aangenomen dat appellanten procesbelang hebben bij een 
beoordeling van het beroep tegen het besluit van 15 april 2003 omdat het dagelijks bestuur 
bij dat besluit geen beslissing heeft genomen op het verzoek van appellanten om vergoeding 
van de in verband met de behandeling van het bezwaar gemaakte kosten. Bij de door haar 
In zoverre verrichte beoordeling Is de rechtbank ervan uitgegaan dat het besluit van 15 april 
2003 strekte tot stilzwijgende afwijzing van dat verzoek.

De Afdeling stelt vast dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het verzoek om vergoeding 
van de in verband met de behandeling van het bezwaar gemaakte kosten bij afzonderlijk 
besluit van 13 januari 2004 Is afgewezen. Gelet op dit besluit heeft de rechtbank ten 
onrechte aangenomen dat appellanten belang hadden bij de beoordeling van hun beroep 
tegen het besluit van 15 april 2003. Die afwijzing van het verzoek om vergoeding Is vervat in 
het besluit van 13 januari 2004, welk besluit een besluit is als bedoeld in artikel 6:18, eerste 
lid, van de Awb, waartegen het beroep van appellanten ingevolge artikel 6:19, eerste lid, 
van de Awb mede Is gericht.

2.3.2. Appellanten betogen dat de rechtbank de kosten, die appellanten in verband met de
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behandeling van het bezwaar hebben moeten maken/ onjuist heeft vastgesteld door geen 
punt als bedoeld in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht toe te kennen voor 
de door mr. Levelt in bezwaar verleende bijstand.

Gelet op de betrokkenheid van mr. Levelt bij de opstelling van het door een deel van de 
appellanten Ingediende pro forma bezwaarschrift en bij de Indiening van de gronden van het 
bezwaar, slaagt dit betoog,

2.3.3, Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen zal de Afdeling het beroep van 
appellanten tegen het besluit van 13 januari 2004 alsnog gegrond verklaren en dat besluit 
vernietigen. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van 
de Awb zelf in de zaak te voorzien, De Afdeling zal bepalen dat door het dagelijks bestuur 
aan appellanten de in bezwaar redelijkerwijs gemaakte proceskosten, zijnde een punt voor 
het verschijnen ter hoorzitting en een punt voor het Indienen van het bezwaarschrift, dienen 
te worden vergoed,

2.4, Het hoger beroep is gegrond, De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd In 
zoverre de rechtbank zich bevoegd heeft geacht kennis te nemen van het beroep in zoverre 
dat is gericht tegen het besluit van 15 april 2003 In zoverre dat betrekking heeft op het 
bezwaar tegen de uitwerkingsbesluiten, Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, 
zal de Afdeling de rechtbank in zoverre onbevoegd verklaren om van het beroep kennis te 
nemen en het beroepschrift doorsturen naar het Gerechtshof Amsterdam, De aangevallen 
uitspraak dient voorts te worden vernietigd voor zover daarbij Is bepaald dat het besluit van 
15 april 2003 wordt vernietigd voor zover daarbij is nagelaten een besluit te nemen op het 
verzoek van appellanten tot vergoeding van de proceskosten in bezwaar. Doende hetgeen de 
rechtbank had behoren te doen zal de Afdeling het beroep van appellanten tegen het besluit 
van 13 januari 2004 alsnog gegrond verklaren en dat besluit vernietigen. De Afdeling zal zelf 
op de In 2.3.3. vermelde wijze in de zaak voorzien en bepalen dat deze uitspraak in de 
plaats treedt van het vernietigde besluit van 13 januari 2004, Voor het overige dient de 
aangevallen uitspraak te worden bevestigd.

2.5. Het dagelijks bestuur behoort op na te melden wijze In de proceskosten te worden 
veroordeeld,

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin:

X, verklaart het hoger beroep gegrond;

II, vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25 januari 2006 in zaak no,
AWB 03/1685 behoudens voor zover het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstei is 
veroordeeld in de proceskosten in verband met de behandeling van het beroep tot een 
bedrag van € 724,50 (zegge: zevenhonderdvierentwintig euro en vijftig cent) en voorzover 
is bepaald dat het dagelijks bestuur (de gemeente Amsterdam) aan appellanten het 
griffierecht vergoedt;

III. verklaart de rechtbank onbevoegd om kennis ten nemen van het beroep in zoverre dit Is 
gericht tegen het besluit van 15 april 2003 In zoverre dat betrekking heeft op het bezwaar 
tegen de uitwerkingsbesluiten;

IV, verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep niet-ontvankeiijk voorzover dit is 
gericht tegen het besluit van 15 april 2003 in zoverre daarbij Is beslist over de geldingsduur 
van de parkeervergunningen;

V. verklaart het bij de rechtbank tegen het besluit van 13 januari 2004 van het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel Zuideramstei, kenmerk 04/564, Ingestelde beroep gegrond;

kttp://www.i'aadvanstate,rd/verdicts/vei'dict_details.asrp?verdict_id==l5908 3-1-2007
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VI, vernietigt het besluit van 13 januari 2004;

VII, bepaalt dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel aan appellanten In 
verband met de voor de behandeling van het bezwaar gemaakte proceskosten een bedrag 
van € 644,00 (zegge; zeshonderdvlerenveertlg euro) betaalt;

VIII, bepaalt dat deze uitspraak In de plaats treedt van het vernietigde besluit van 13 januari 
2004;

IX, veroordeelt het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel tot vergoeding van de 
bij appellanten In verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen 
proceskosten tot een bedrag van € 663,07 (zegge: zeshonderddrieënzestlg euro en zeven 
cent), waarvan een gedeelte groot € 644,00 Is toe te rekenen aan door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Amsterdam aan 
appellanten onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

X, gelast dat de gemeente Amsterdam aan appellanten het door hen betaalde griffierecht ten 
bedrage van € 414,00 (zegge: vierhonderdveertlen euro) voor de behandeling van het hoger 
beroep vergoedt,

Aldus vastgesteld door mr, M, Vlasblom, Voorzitter, en mr. P.A. Offers en mr, C,W. Mouton, 
Leden, in tegenwoordigheid van mr, G.J, Michiels van Kessenich, ambtenaar van Staat.

w,g, Vlasblom w.g. Michiels van kessenich 
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 januari 2007

450

terug naar overzicht.. | print uitspraak..
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Amsterdam,

9 maart 2018

Inzake: gronden bezwaar belanahebbendenparkeren Prinses Irenebuurt

Geacht college,

Bij brief van 9 februari 2018 heeft u mij in de gelegenheid gesteld om de gronden van de bezwa
ren tegen de besluiten als verwoord bij brief van 19 januari 2018 binnen vier weken na verzending 
van de brief in te dienen. Namens de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg (VBP) en 
omwonenden verwijs ik naar al hetgeen reeds is aangevoerd in de brief van 19 januari jl. en de 
daarin genoemde bezwaarschriften en correspondentie. Voorts wordt het navolgende aange
voerd.

1. Omwonenden zijn woonachtig in de Prinses Irenebuurt; een rustige woonwijk met een 
binnen Amsterdam uniek karakter. De samenhang in de buurt en een gezellig en kleinschalig 
karakter staat centraal. Juist deze rust in de woonwijk met kleine straatjes, waar op straat 
wordt gevoetbald en spontaan een buurtbarbecue wordt georganiseerd, is voor omwonen
den reden geweest om zich juist hierte vestigen.

2. De VBP is de buurtvereniging van de Prinses Irenebuurt en behartigt de belangen van de 
bewoners van het gebied dat wordt begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, 
de Fred. Roeskestraat en de Prinses Irenestraat. De VBP streeft naar het in stand houden van 
het oorspronkelijke karakter van de Irenebuurt en de intenties van haar architecten en ste
denbouwkundige ontwerpers. Tegelijk streeft de VBP er naar om de ontwikkelingen aan de 
randen van de Prinses Irenebuurt, de buurtten goede te laten komen. De VBP zet zich onder 
andere in om deze unieke buurt niet tot een parkeerterrein voor kantoren, scholen, station 
Zuid etc. te laten verworden.

3. Cliënten stellen daarom op voorhand het volgende. Amsterdam is een prachtige wereldstad, 
maar Amsterdam dient in eerste instantie van/voor de Amsterdammers te zijn. Door het 
invoeren van het betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt wordt de stad uit handen gegeven 
en de deur opengezet voor toeristen en werknemers uit heel Nederland die in de Prinses Ire-

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uilgekeerd, 
Any liability s/ra// ire llmited to ihe amaunt which is paid out under our professional liabllity Insurance.
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nebuurt zullen parkeren. Het karakter van de Prinses Irenebuurt wordt als gevolg hiervan 
aangetast en het woongenot van haar bewoners wordt sterk verminderd.

4. Cliënten kunnen zich dan ook om de volgende redenen niet met de bestreden besluiten 
verenigen.

I. Fiscaal belanghebbendenparkeren niet onmogelijk;
II. Belangen cliënten onvoldoende meegewogen in bestreden besluiten;
lil. Onderliggende rapportage is onjuist.

Voorgeschiedenis
5. In december 1979 heeft uw college het voornemen aangekondigd medewerking te verlenen 

aan een procedure leidend tot afgifte van een bouwvergunning voor de bouw van het World 
Trade Center Amsterdam (WTC); een gebouw bestemd voor kantoren, winkels, restaurants, 
expositieruimte en parkeren op een terrein, gelegen aan de Strawinskylaan en het Zuidplein. 
De bewoners van de Prinses Irenebuurt hebben massaal blijk gegeven van ernstige bezwaren 
tegen dit bouwplan en tegen het voornemen om een vrijstelling ex artikel 19 WRO te verle
nen. Het voornaamste bezwaar was de te verwachten kolossale parkeeroverlast in de rustige 
woonwijk met een uniek karakter.

6. Uw college heeft vervolgens bij brief van 20 mei 1980 het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland verzocht om de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de 
artikel 19 WRO procedure. In deze brief schrijft uw college:

"Dit neemt uiteraard niet weg dat de realisering van het Wereldhandelscentrum, mede 
gezien de nog te verwachten ontwikkelingen rondom het station Amsterdam-Zuid niet 
mag leiden tot ernstige overlast voor de aangrenzende woonbuurt. In het met buurtbe
woners gevoerde overleg is gebleken dat de bezorgdheid daarover in de wijk zeer groot is. 
Wij hebben daarom besloten in de periode tijdens de bouw van het Wereldhandelscen
trum voor aangrenzende woonwijken zodanige parkeermaatregelen voor te bereiden dat 
de garantie bestaat dat de parkeeroverlast in deze buurt zoveel als moaelijk wordt be
perkt. Deze maatregelen zullen met gereedkoming van het centrum effectief zijn 
getroffen".

7. Zoals ook erkend in het beleidsvoornemen was deze afgegeven garantie voor Gedeputeerde 
Staten van doorslaggevende betekenis voor de afgifte van de verklaring van geen bedenkin
gen. De Afdeling kwam in haar uitspraak van 29 april 1982 tot eenzelfde oordeel:

"Van groot belang achten wij hier de toezegging van het gemeentebestuur van Amster
dam tijdens de behandeling van de artikel 19-procedure voor het wereldhandelscentrum, 
dat bij het gereedkomen van dit wereldhandelscentrum voor de woonwijk een parkeerre- 
guleringssysteem effectief zal zijn, zodat de mogelijk optredende parkeerdruk zich niet in 
de woonwijk zal kunnen manifesteren. Wij achten deze toezegging van wezenlijk belang 
bij onze besluitvorming. (...)
Verweerders hebben groot gewicht gehecht aan de toezegging van het gemeentebestuur 
van Amsterdam dat bij het gereedkomen van het World Trade Center voor de woonwijk 
een parkeerreguleringssysteem effectief zal zijn, zodat de mogelijk optredende parkeer
druk zich niet in de wijk zal manifesteren. De gemachtigde van burgemeester en 
wethouders heeft ter zitting in dit verband nog meegedeeld dat ter zake overleg zal wor
den gepleegd met de buurtbewoners."
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Een en ander heeft de Afdeling tot de conclusie gebracht dat appellanten onvoldoende aan
nemelijk hadden gemaakt dat niet in redelijkheid kon worden afgegaan op de toezeggingen 
van de gemeente, zodat het beroep van de buurtbewoners ongegrond werden verklaard.

8. In de toelichting op het op 12 oktober 1981 vastgestelde bestemmingsplan 'Prinses Ire- 
nebuurt en omgeving' (gemeenteblad 1981, afd. I, nr. 1257) wordt de toezegging nogmaals 
bevestigd, inhoudende

'In een aantal bezwaarschriften wordt getwijfeld aan de effectiviteit respectievelijk de be
staanbaarheid van de door de gemeente gegeven garantie tegen parkeeroverlast in de 
aanliggende woonbuurt. In dit verband verwijzen wij op de verschillende experimenten 
welke thans in Amsterdam plaatsvinden, ten einde ontwikkelingen als hier worden ge
vreesd het hoofd te bieden.
Aangezien door de gemeente is toegezegd, dat in de periode van de bouw van het We
reldhandelscentrum zodanige maatregelen worden voorbereid, dat de garantie bestaat, 
dat, mocht er parkeeroverlast zijn, deze zoveel mogelijk wordt beperkt en deze maatre
gelen met het gereedkomen van het centrum effectief zullen zijn getroffen (thans 
verwacht begin 1985), terwijl over het type maatregelen overleg met betrokkenen zal 
plaatsvinden, zal er gelegenheid zijn, de resultaten van genoemde experimenten bij dit 
overleg te betrekken.
Volledigheidshalve maken wij u erop attent, dat met name deze toezegging voor Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland aanleiding is geweest, de verklaring van geen bezwaar 
voor het bouwplan Wereldhandelscentrum af te geven.'

9. Bij besluit van 11 januari 1983 hebben Gedeputeerde Staten dit bestemmingsplan goedge
keurd en overwegen zij dat de kosten van het parkeerreguleringssysteem niet op de 
omwonenden mogen worden afgewenteld, aangezien de oorzaak buiten de verantwoorde
lijkheid van de omwonenden ligt:

'Van groot belang achten wij de toezegging van het Gemeentebestuur van Amsterdam, 
dat bij het gereedkomen van het Wereldhandelscentrum voorde woonwijk van reclaman
ten een parkeerreguleringssysteem effectief zal zijn, zodat de mogelijk optredende 
parkeerdruk zich niet in de woonwijk van reclamanten zal kunnen manifesteren.'

10. Voor de invulling van het parkeerreguleringssysteem in de vorm van belanghebbendenpar- 
keren is door uw college in het najaar van 1982 de werkgroep 'Parkeerregulering Prinses 
Irenestraat e.o.' ingesteld. Door de werkgroep werd een systeem voorgesteld dat in grote 
lijnen hetvolgende inhield:
• Op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur mag in de woonstraten van de buurt alleen wor

den geparkeerd doorvergunninghouders en hun bezoekers die een parkeerkaart achter 
hun voorruit moeten tonen;

• Er zal actief worden gecontroleerd door parkeerbeheer;
• Buurtbewoners kunnen een vergunning krijgen na het overleggen van een uittreksel uit 

het Bevolkingsregister en een kentekenbewijs;
• De vergunningen moeten elke twee jaar opnieuw worden aangevraagd;
• De legeskosten voor de vergunning bedragen ƒ 14,- per twee jaar en zijn voor rekening 

van de bewoners, voor het overige hoeven de bewoners geen parkeergeld te betalen.

11. Bij besluit van 15 maart 1983 heeft uw college besloten in te stemmen met de voorstellen van 
de werkgroep en tot het financieren van deze voorstellen uit de opbrengst van de erfpacht-
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belasting van het WTC.

12. Later, bij besluit van 20 maart 1985, dat in werking is getreden op 1 december 1985, heeft de 
raad de Prinses Irenebuurt aangewezen voor parkeren voor belanghebbenden (bijlage 1). 
Deze regeling is met ingang van 20 januari 1986 feitelijk van toepassing geworden en ge
handhaafd, zoals blijkt uit het schrijven van ï^januari 1986 van het Hoofd bureau 
voorlichting (bijlage 2).

13. In 1997 is de garantie door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ineen overleg met 
bewoners van de Prinses Irenebuurt nogmaals bevestigd (tevens in de vergadering van 26 

februari 1997): de regeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de woonbuurt geen par
keerterrein wordt voor het werkgebied in de directe omgeving. De bewoners hebben tijdens 
dit gesprek ingestemd met betaald parkeren in de straten die geen directe woonfunctie heb
ben.

14. Ook de raad heeft in het Masterplan Zuidas en in het kader van de besluitvorming en de 
beraadslagingen daarover expliciet bevestigd dat de onderhavige buurt behouden dient te 
blijven als rustige woonbuurt. Aantasting daarvan door het openstellen van de buurt voor de 
parkeerdruk uit de Zuidas is daarmee in strijd.

15. Daarna is steeds in de procedures op grond van de Wro en/of de Woningwet die zijn gevoerd 
om nadere kantoorbebouwing rond de Zuidas mogelijk te maken, al dan niet expliciet, uitge
gaan van de geldigheid van de gegeven garantie en van het bestaan de van de 
parkeerregeling, zodat in die procedures de te verwachten parkeeroverlast in de Prinses Ire
nebuurt geen issue was. Ook op deze wijze is van gemeentewege de parkeerregeling 
herbevestigd.

16. Bij besluit van de toenmalige stadsdeelraad van 29 juni 1999 is het systeem van belangheb
benden parkeren gewijzigd vastgesteld (bijlage 3).

Ontvankelijkheid bezwaar
17. Het bezwaar richt zich tegen de intrekking van het besluit van 20 maart 1985, dat in werking 

is getreden op 1 december 1985, tot aanwijzing van de Prinses Irenebuurt voor parkeren voor 
belanghebbenden (zie hiervoor bijlage 1). De Afdeling heeft in haar uitspraak van 3 januari 
2007 (200601827) overwogen dat de in de betrokken procedure aangevochten besluiten tot 
invoering van fiscaal parkeren waren gebaseerd op artikel 225 van de Gemeentewet, inzake 
het heffen van parkeerbelasting (bijlage 4).

18. Een besluit tot aanwijzing van parkeren voor belanghebbenden is gebaseerd op de autono
me bevoegdheid van de gemeente tot regeling van haar huishouden. Het aanwijzen van een 
bepaald gebied waarin door belanghebbenden kan worden geparkeerd is een niet fiscaal, 
concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen bezwaar en beroep open staat 
(laatstelijk nog bevestigd in ABRS11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:20i7:2748). De intrekking 
daarvan is daarom ook appellabel.

Afschaffing belanghebbendenparkeren
19. Op 24 januari 2002 is de Parkeerverordening 2002 door de Gemeente afgekondigd. In het 

uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuideramstel 2002 is niet voorzien in belanghebben
denparkeren in de Prinses Irenebuurt. In maart 2002 is het voornemen van het Dagelijks 
Bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel om het belanghebbendenparkeren per 1 april 2003 

af te schaffen en daarvoor in de plaats het systeem van fiscaal parkeren in te voeren bekend
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gemaakt, inhoudende de invoer van een vergunningstelsel waarbij niet alleen de bewoners 
en hun bezoekers maar ook in het vergunningsgebied gelegen kantoren een parkeervergun- 
ning, afhankelijk van het aantal daar werkzame fte's c.q. het aantal rm kantooroppervlak, 
een vergunning kunnen verkrijgen.

20. Tegen voornoemd voornemen van het Dagelijks Bestuur zijn cliënten in een civielrechtelijke 
procedure opgekomen. Bij arrest van 13 juli 2006 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat 
'het door de Gemeente (ook) voor de Prinses Irenebuurt in te voeren parkeersysteem niet in 
strijd is met hetgeen de bewoners op grond van de garantie redelijkerwijs van de Gemeente 
aan inspanningen mochten verwachten' (bijlage 5).

21. Het Hof overweegt dat'hoewel aangenomen moet worden dat de bewoners meer hinder van 
parkeeroverlast zullen ondervinden dan voorheen, niet geoordeeld kan worden dat de Ge
meente door invoering van het systeem van het fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt, 
mede gelet op de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en op de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, in strijd handelt met de door haar aan de bewoners gegeven garan
tie'. Kortom, het invoeren van een regime van fiscaal parkeren is (in beginsel) niet 
onrechtmatig, maar daaruit volgt niet dat elke variant van fiscaal parkeren rechtmatig is.

22. Sinds de garantie is afgegeven hebben zich geen wijzigingen in de omstandigheden 
voorgedaan die het herroepen van de garantie en de parkeerregeling kunnen rechtvaardigen. 
Integendeel, er zijn omstandigheden die de dreiging van ernstige parkeeroverlast hebben 
doen toenemen. De omstandigheid dat in andere delen van Amsterdam betaald parkeren is 
ingevoerd zou hooguit grond kunnen zijn om de financiële uitwerking van de parkeerregeling 
te herzien, met inachtneming van het gegeven uitgangspunt dat de kosten van handhaving 
uit de grondopbrengsten van het WTC (erfpacht) worden bekostigd. Deze omstandigheid 
rechtvaardigt echter niet het herroepen van de bestaande parkeerregeling.

23. Toetsend aan het criterium dat het Hof in haar arrest heeft gehanteerd omtrent het handelen 
in strijd met de gegeven garantie en daarmee de onrechtmatigheid van het invoeren van een 
regime van fiscaal parkeren, dient dan ook te worden geconcludeerd dat het bestreden be
sluit hiermee niet in overeenstemming is, hetgeen hierna verder zal worden toegelicht.

24. De strijdigheid van het bestreden besluit met de gegeven garantie heeft voorts tot gevolg 
dat het bestreden besluit dient te worden aangemerkt als in strijd met het recht, aangezien 
uw college gehouden is overeenstemmig de garantie te handelen. Door het afgeven van de 
garantie heeft uw college zich gecommitteerd aan het zoveel als mogelijk beperken van de 
parkeeroverlast in de Prinses Irenebuurt. Uw college is dan ook gehouden aan deze garantie 
(vergelijk ABRvS 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:20i6:2499).

Experiment fiscaal belanghebbendenparkeren
25. Bij besluit van 29 oktober 2013 heeft uw college besloten tot instemming met het experi

ment fiscaal belanghebbendenparkeren (alleen parkeren door vergunninghouders) in de 
Prinses Irenebuurt door stadsdeel Zuid, op basis van artikel 45 van de Parkeerverordening 
2013 en naar aanleiding van de zwaarwegende adviezen voor de Verordening Parkeerbelas
tingen 2014. Het experiment loop sinds 1 maart 2014 (vergunningsgebied Zuid 5). VBP heeft 
onder voorbehoud van haar rechten en de aanhangige procedures medewerking verleend 
aan dit experiment.

26. Door uw college is op grond van dit experiment geconcludeerd dat een regeling omtrent 
fiscaal belanghebbendenparkeren effectief is. Handhaving van een dergelijke regeling zou
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echter niet mogelijk zijn, aangezien handhaving slechts door buitengewoon opsporingsamb
tenaren zou kunnen plaatsvinden. Voorts zou de regeling niet efficiënt zijn en formeel niet 
binnen de beleidskaders passen, waarbij het uitgangspunt is dat binnen de ring in eerste in
stantie het parkeren wordt gereguleerd via fiscaal parkeren.

27. Er is echter gebleken dat deze conclusie onjuist is. Handhaving van een regime van fiscaal 
belanghebbendenparkeren is sinds 1 oktober 2017 mogelijk door de inzet van scanauto's 
(bijlage 6). Bovendien bestaat momenteel voor uw college de mogelijkheid open om over
tredingen zelf te beboeten en deze sancties te innen.

28. Door het afgeven van de garantie heeft uw college zich gecommitteerd aan het zoveel als 
mogelijk tegengaan van parkeeroverlast in de Prinses Irenebuurt. In goed overleg tussen uw 
college en cliënten is vervolgens gekomen tot het regime van belanghebbendenparkeren. 
Van een afschaffing van dit regime en de invoer van een regime van betaald parkeren kan 
dan ook slechts sprake zijn, indien het 'nieuwe' regime voldoet aan de gegeven garantie én 
derhalve geen andere, voor bewoners minder belastend regime tot de mogelijkheden be
hoort.

29. Ten opzichte van het vastgestelde regime van betaald parkeren behoort een voor bewoners 
minder belastend regime tot de mogelijkheden; het regime van fiscaal belanghebbenden
parkeren. Fiscaal belanghebbendenparkeren met een bezoekersregeling scoort de grootste 
effectiviteit qua parkeerregulering nu de parkeeroverlast het meest effectief voorkomen. 
Door de invoering van het regime van fiscaal parkeren wordt bovendien niet uitgesloten dat 
geen parkeeroverlast zal ontstaan; effecten van de maatregel worden pas na invoer geëvalu
eerd. Er is geen onderzoek waaruit volgt dat de overlast zal uitblijven. Het staat daarom 
allerminst vast dat het regime recht zal doen aan de garantie en gemaakte afspraken.

Onjuiste gegevens ten grondslag aan besluit
30. Aan het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Zuid 2018 ligt het beleidskader 

'Definitief parkeerregime Prinses Irenebuurt'ten grondslag, waarbij de conclusies gebaseerd 
zijn op de 'Impactanalyse parkeerscenario's Prinses Irenebuurt en Buitenveldert' van 15 au
gustus 2016.

31. Uit de Impactanalyse volgt'dat het instellen van een regulier fiscaal regime van €3,00 per uur 
zonder parkeerduurbeperking in de Prinses Irenebuurt er voor zorgt dat parkeerdruk stijgt 
naar 62% op de maatgevende periode werkdag middag. Daarmee blijft de woonbuurt uitste
kend bereikbaar voor bewoners meteen parkeervergunning en het bezoek van bewoners. 
Met het voorgestelde reguliere parkeerregime en de te verwachtte parkeerdruk voldoet het 
college nog steeds aan de toezegging uitig8iten tijde van de vaststelling van het bestem
mingsplan Prinses Irenestraat e.o. dat het zodanig parkeermaatregelen treft dat de 
parkeeroverlast in de ze buurt zoveel als mogelijk wordt beperkt'.

32. De cijfers die ten grondslag liggen aan deze stijging van de parkeerdruk volgen op hun buurt 
uit het rapport'Parkeeronderzoek Prinses Irenebuurt'van Trajan d.d. 9 mei 2016. Volgens 
cliënten is op het Trajan rapport het volgende aan te merken:

de parkeerbehoefte zal op korte termijn in de Prinses Irenebuurt toenemen in ver
band met voltooiing (nieuwbouw-)projecten zoals de Goede Doelen Loterij, Stibbe, 
AKZO, Strawinsky huis, Parnastoren, Atrium, De Fred, Rietveld Academie etc. 
tijdens de doorTrajan gekozen meetmomenten was aanzienlijk minder verkeer aan
wezig;

W
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er is gebruik gemaakt van een onjuist aantal parkeerplaatsen; 
het onderzoeksgebied van Trajan is groter dan de Prinses Irenebuurt.

Toename parkeerbehoefte
33. De metingen werden uitgevoerd op een tijdstip waarop een groot aantal kantoren en 

bedrijven in- en om de Prinses Irenebuurt onderbezet en/of ongebruikt waren wegens her- 
ontwikkeling, renovatie en/of nieuwbouw. Dit heeft tot gevolg dat op het tijdstip van meten 
de toevoer van verkeer richting deze bedrijven en kantoren beduidend lager was dan het 
geval zou zijn geweest indien de bedrijven/kantoren volledig operationeel zijn. Na voltooiing 
van de projecten zal de parkeerbehoefte dan ook aanzienlijk groter zijn dan op het tijdstip 
van het Trajan parkeeronderzoek. Kortom, het resultaat van de metingen is niet representa
tief voor de, in de nabije toekomst te verwachten, werkelijke parkeerdruk in- en rond de 
Irenebuurt.

34. Ter illustratie, voor het kantoor van Stibbe met circa 650 werknemers pas eind september 
2016 in gebruik werd genomen. Voor het AKZO-kantoor met circa 800 werknemers geldt, 
dat het kantoor vanaf eind maart 2016 gefaseerd in gebruik is genomen. Door AKZO wordt 
op haar website toegegeven dat voor bezoekers weinig parkeerplaats beschikbaar is (bijlage

"Bezoekers van AkzoNobel parkeren in de AkzoNobel parkeergarage, welke zich naast het 
pand bevindt. Parkeermogelijkheden zijn beperkt. Indien de parkeergarage vol is, zijn er in de 
omgeving diverse mogelijkheden om betaald te parkeren zoals op P15 op ca. 200 meter af
stand aan de zuidzijde van het Aio viaduct over de Beethovenstraat. Parkeerkosten zijn voor 
eigen rekening".

Hierbij dient te worden opgemerkt dat Parkeergebied P15 inmiddels is opgeheven ten be
hoeve van nieuwe kantoorbouw, waardoor deze mogelijkheid tot parkeren niet langer 
bestaat. Let wel: Akzo verwijst dus zelf naar de mogelijkheid van betaald parkeren 'in de om
geving' oftewel in- en om de Prinses Irenebuurt.

35. Kortom, op het tijdstip van meten was de toevoer van verkeer richting bedrijven en kantoren 
beduidend lager, dan het geval zou zijn geweest indien de bedrijven/kantoren volledig opera
tioneel zijn. Het rapport van Trajan is dan ook niet representatief voorde parkeerdruk in de 
Prinses Irenebuurt.

Gekozen meetmoment Traian
36. Door bijzondere omstandigheden was tijdens de door Trajan gekozen meetmomenten 

aanzienlijk minder verkeer dan gebruikelijk in de Prinses Irenebuurt. Dit heeft (uiteraard) de 
parkeersituatie in- en rond de buurt sterk beïnvloed.

37. Blijkens de rapportage waren de meetmomenten van de parkeerdruk dinsdag 22 maart 2016 

en zaterdag 2 april 2016. Beide dagen zijn bijzonderen bepaald niet representatief. Zo was 
zaterdag 2 april de zaterdag na Paaszondag 27 maart. Wat betekent dat voor velen deze za
terdag die nog deel uitmaakte van een vakantieweek.

38. Dinsdag 22 maart 2016 is tevens niet representatief. In de vroege ochtend zijn grootschalige 
aanslagen gepleegd in Zaventem en Brussel, waardoor gevreesd werd voor gelijksoortige 
aanslagen in Schiphol en in/rondom Amsterdam. Voor velen reden om niet onnodig te gaan 
reizen; die dag was het opvallend rustig op de Nederlands wegen en in het openbaar vervoer. 
De verwijzing naar een parkeermeting verricht op deze dinsdag als zijnde representatief, is
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op zijn minst onzorgvuldig.

Aantal parkeerplaatsen volgen Traian
39. Het gebied voor (fiscaal-) belanghebbendenparkeren telt circa 800 hypothetische parkeer

plaatsen. Dit zijn 75 parkeerplaatsen minder dan het aantal waar het rapport van uitgaat. 
Deze getallen veronderstellen bovendien parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg, 
overal in de smalle woonstraatjes van de buurt. Deze getallen zijn onzorgvuldig gekozen, 
aangezien de verkeersdoorgang zeer zou worden gehinderd en de toegang van calamitei
tendiensten zou worden geblokkeerd.

4.0. Daarnaast is hetTrajan onderzoeksgebied (Zuid 5) groter dan de Prinses Irenebuurt. Geheel 
ten onrechte is ook de parkeercapaciteit van het Roeskegebied (ca 160 plaatsen) meegeno
men in de tellingen. Dit gebied is geen onderdeel van de Prinses Irenebuurt en was 
bovendien, t.b.v. diverse bouwprojecten, tijdens de metingen grotendeels afgesloten voor 
autoverkeer. Op basis hiervan is het trekken van conclusies aangaande het experiment met 
belanghebbenden parkeren niet mogelijk.

41. Gelet op het voorgaande bedraagt de totale openbaar toegankelijke parkeercapaciteit in de 
Pr. Irenebuurt 800+320 = 1.120. Vergelijk hiermee de opgave in "Sociale Kaart Amsterdam 
2016", die 1.149 plaatsen becijfert.

42. Opgemerkt wordt dat in toenemende mate de openbare parkeercapaciteit in- en om de 
buurt (al dan niet tijdelijk) afneemt, waardoor uiteraard de parkeerdruk in de woonbuurt toe
neemt. Zo verdween bijvoorbeeld in de Prinses Irenestraat sinds de Trajan metingen van 
maart 2016 circa 35 openbare plaatsen blijkens de nieuw geplaatste parkeerverbodsborden, 
stopverbodsborden, vergunninghouderborden etc. Na de voorziene herinrichting van deze 
straat zullen hier nog veel meer parkeerplaatsen moeten verdwijnen ten behoeve van de 
verdere ontwikkeling van de Strawinsky Noord zone. Dit zal ongetwijfeld de parkeerdruk in- 
en om de buurt verder vergroten. Deze factoren laat het Trajan onderzoek ten onrechte bui
ten beschouwing.

43. Rekening houdend met bovenstaande aspecten en correcties geeft een herberelcening van 
de bezettingsgraad van de Trajan metingen (tabel 3.1) de volgende uitkomsten tijdens de 
door hen gekozen (doch niet representatieve) meetmomenten:

BHP gebied (800 

plaatsen)
Betaald parkeren 
gebied (320 

plaatsen)
Diochtend 40,5% 96,7%
Di middag 36,9% 97,8%
Di avond 38,5% 55,6%
Za middag 38,5% 41,9%

44. Uit deze tabel blijkt dat op dinsdag 22 maart 2016 overdag ten tijde van de metingen de 
parkeerdruk aan de meter in de straten met fiscaal betaald parkeren bijna 100% bedroeg, 
ondanks het feit dat veel kantoor- en bedrijfsruimten in de omgeving onbezet waren en on
danks het verminderde verkeersaanbod vanwege de bijzondere omstandigheden op die dag. 
De bezettingsgraad in het BHP-gebied schommelde rond de 40% ongeacht het tijdstip van 
de dag.

w
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45. Deze cijfers komen overeen met observaties van een aantal bewoners die in de afgelopen 
jaren fotomateriaal verzamelden van de parkeerdruk in- en om de Irenebuurt (bijlage 8).

46. Het voorgaande heeft dan ook tot gevolg dat het rapport dat ten grondslag ligt aan het 
bestreden besluit niet een correcte weergave van de feiten weergeeft. Het feit dat uw college 
zich op dit rapport heeft gebaseerd, maakt dat het bestreden besluit op zijn minst onzorg
vuldig tot stand is gekomen.

Resumé
Concluderend, uw college wenst in strijd met de voornoemde garantie in de Prinses Irenebuurt 
betaald parkeren in te voeren. De invoer van fiscaal betaald parkeren gecombineerd met een 
parkeerduurbeperking zoals voorgenomen houdt een schending in van de indertijd gedane 
toezeggingen. Het handhaven van de bestaande parkeerregeling, het belanghebbendenparkeren, 
is noodzakelijk voor het behoud van de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de 
Irenebuurt.

Het bestreden besluit voldoet niet aan het criterium zoals door het Hof in haar arrest van 13 juli 
2006 overwogen. Derhalve wordt met het bestreden besluit de parkeerdruk niet zoveel als 
mogelijk beperkt. Door het afgeven van de garantie heeft uw college zich gecommitteerd aan het 
zoveel als mogelijk beperken van de parkeeroverlast in de Prinses Irenebuurt. Uw college is dan 
ook gehouden aan deze garantie.

Verzoek
Namens cliënten verzoek ik gezien het voorgaande de bezwaren gegrond te verklaren, de 
bestreden besluiten te herroepen en te bepalen dat in de Prinses Irenebuurt geen betaald 
parkeren wordt ingevoerd en het parkeren voor belanghebbenden wordt voortgezet, alsmede dat 
de gebruikelijke bewonersvergunningen worden afgegeven vooreen periode van twee jaren. 
Voorts verzoeken cliënten u om een vergoeding van de kosten gemaakt in verband met de 
behandelingen van de bezwaren (waaronder tevens begrepen de kosten van eventueel in te 
schakelen deskundigen).

W
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GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
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1. VERENIGING BEETHOVENSTRAAT PARNASSUSWEG,
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15. Betty Sophie KAHN,
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17. Jules Robert HESSE,
18. Jelle Huite Jacobus KEU,
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20. Israël WOUDSTRA,
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23. Wilhelmy Antonette VAN DRIEL,
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26. Geert Jan VERNOOY,
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35. Nanette Maria VAN HALM,
36. Helene Joan DEN DÜLK,
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tegen
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DE GEMEENTE AMSTERDAM 
zetelend te Amsterdam, 
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. B.R. ter Haar.

Appellanten worden gezamenlijk aangeduid als de bewoners, geïn
timeerde als de Gemeente.

1. Het geding in hoger beroep

In deze zaak heeft het hof bij arrest van 11 augustus 2005, ver
beterd bij aantekening op de voet van artikel 31 Rv. van 25 au
gustus 2005, een uitspraak gedaan omtrent de door de bewoners in 
de appèldagvaarding ingestelde incidentele vordering. Voor het 
eerdere verloop van het geding wordt naar dat arrest verwezen.

Bij memorie hebben de bewoners tegen het vonnis waarvan beroep 
tien grieven aangevoerd, producties in het geding gebracht en 
geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en, opnieuw 
rechtdoende, hun vordering alsnog zal toewijzen, met veroorde
ling van de Gemeente in de kosten van het geding in beide in
stanties .

De Gemeente heeft bij memorie de grieven bestreden, bewijs aan
geboden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep 
zal bekrachtigen, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, 
van de bewoners in de kosten van het hoger beroep.
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Onder overlegging van de stukken van beide instanties, waarvan 
de inhoud als hier herhaald dient te gelden, hebben partijen 
arrest gevraagd.

2. De feiten

2.1. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder l.a 
tot en mét l.e de tussen partijen vaststaande feiten opgesomd.

2.2. Grief 1 klaagt dat de opsomming door de rechtbank onvolle
dig is. De grief faalt reeds omdat geen rechtsregel de rechtbank 
verplicht alle tussen partijen vaststaande feiten op té sommen. 
In hoeverre de rechtbank relevante tussen partijen vaststaande 
feiten ten onrechte niet in haar oordeelsvorming heeft betrok
ken, zal, voorzover nodig, hierna aan de orde komen.

2.3. Grief 2 komt op tegen de vaststelling onder l.c. De Ge
meente heeft verklaard dat de vaststelling inderdaad niet ge
heel juist is. Het hof zal, bij de beoordeling van het hoger 
beroep, rekening houden met hetgeen door partijen in dit op
zicht is aangevoerd.

2.4. Voor het overige bestaat over de opsomming door de recht
bank geen geschil, zodat ook het hof van die feiten zal uit- 
gaan.

3. De beoordeling van het hoger beroep

3.1. Verkort weergegeven gaat deze zaak over het volgende.
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(i) In het kader van de realisering van het bouwplan We
reldhandelscentrum (hierna: WTC) omstreeks 1980 en de 
daartegen ingediende bezwaren van omwonenden, welke be
zwaren onder meer betrekking hadden op te verwachten 
parkeeroverlast, heeft de Gemeente jegens de bewoners 
de garantie gegeven "dat de parkeeroverlast in deze 
buurt (hof: de - nabij het WTC gelegen - Prinses Irene- 
buurt te Amsterdam) zoveel als mogelijk wordt beperkt". 
Deze toezegging is bij de goedkeuring van het bestem
mingsplan door GS "van groot belang" geweest.

(ii) Vanaf 20 januari 1986 geldt in de Prinses Irenebuurt, 
waar de bewoners wonen, een vorm van be- 
langhebbendenparkeren waarbij op werkdagen alleen door 
vergunninghouders en hun bezoekers kan worden gepar
keerd. De voor deze belanghebbendenvergunning jaarlijks 
te betalen leges bedragen ongeveer € 20,-.

(iii) Op 13 maart 1996 heeft de Stadsdeelraad Amsterdam-Zuid 
besloten nog dat jaar in geheel Amsterdam-Zuid betaald 
parkeren in te voeren, gekoppeld aan een vergunningen- 
systeem voor bewoners en bedrijven. Inmiddels is dit 
systeem van betaald parkeren in geheel Amsterdam-Zuid 
ingevoerd, met uitzondering van de Prinses Irenebuurt 
en de buurt Buitenveldert. Ten aanzien van laatstge
noemde buurt was (ten tijde van het opstellen van de 
memorie van antwoord, 22 september 2005) 1 januari 2006 
de streefdatum voor de invoering van het betaald par
keren.

(iv) Op 24 januari 2002 is de Parkeerverordening 2002 door 
de Gemeente afgekondigd. In het Uitwerkingsbesluit Par
keren Stadsdeel Zuideramstel 2002 is niet voorzien in 
belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt. In 
maart 2002 is bekend gemaakt dat het Dagelijks Bestuur
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van het Stadsdeel Zuideramstel voornemens is het be- 
langhebbenden-parkeren per 1 april 2003 af te schaffen. 
Daarvoor in de plaats zal het zogeheten fiscaal parke
ren worden ingevoerd, een vergunningenstelsel waarbij 
niet alleen de bewoners en hun bezoekers maar ook in 
het vergunninggebied gelegen kantoren een parkeerver- 
gunning, afhankelijk van het aantal daar werkzame fte's
c.q. het aantal m2 kantooroppervlak, een vergunning 
kunnen krijgen. Dit fiscale parkeersysteem geldt inmid
dels in (bijna) geheel Amsterdam-Zuid.

(v) Nadat diverse bezwaarschriften tegen laatstgenoemd be
sluit waren ingediend is de invoeringsdatum van 31 
maart 2003 verschoven naar 31 maart 2004. Nadien is de 
invoeringsdatum opnieuw (in ieder geval tot 1 januari 
2006) opgeschort.

3.2. De bewoners vorderen dat de Gemeente wordt verboden de 
bijzondere parkeerregeling zoals deze sinds 20 januari 1986 
geldt, te beëindigen en/of handelingen te verrichten of be
sluiten te nemen die de werking ervan teniet doen en/of aan
tasten en dat de Gemeente wordt veroordeeld zodanige besluiten 
te handhaven en/of te nemen dat de parkeerregeling van kracht 
is en blijft. Aan deze vordering leggen de bewoners de garan
tie ten grondslag die hierboven onder 3.1. (1) werd geciteerd.

3.3. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank, verkort 
weergegeven, geoordeeld dat de Gemeente in redelijkheid heeft 
geoordeeld dat het algemeen belang tot beleidswijziging ten 
aanzien van het belanghebbendenparkeren noopte, dat de Gemeente 
de belangen van de bewoners voldoende heeft meegewogen en dat 
ook overigens niet is gebleken dat bij de voorbereiding en uit
voering van het betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt on
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zorgvuldig is gehandeld. De rechtbank wees de vordering van de 
bewoners af met hun veroordeling in de proceskosten.

3.4. De grieven vechten het onder 3.3 weergegeven oordeel - en 
de gronden waarop het berust - aan. Een belangrijke klacht van 
de bewoners is dat de rechtbank een onjuist toetsingskader 
heeft gehanteerd. Het hof zal de grieven, voorzover al niet be
sproken, gezamenlijk behandelen.

3.5. Het gaat in dit geschil om de door de Gemeente gegeven ga
rantie dat de parkeeroverlast "zoveel als mogelijk wordt be
perkt" . Hof stelt voorop dat geen sprake is van een in alle 
opzichten concrete garantie, zoals bijvoorbeeld het geval zou 
zijn indien jegens de bewoners zou zijn gegarandeerd dat het 
ten behoeve van hen in 1986 ingevoerde belanghebbendenparkeren 
voor hen zou blijven gelden, in dat geval zou het aankomen op 
de vraag is of de Gemeente aan haar toezegging zou kunnen wor
den gehouden ondanks de noodzaak tot wijziging van haar beleid 
en/of het opkomen van onvoorziene omstandigheden als bedoeld 
in artikel 6:258 BW. Naar het oordeel van het hof komt het in 
deze zaak aan op de uitleg van de gegeven garantie en daarmee 
op de (beantwoording van de) vraag welke zin de partijen in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de garantie mochten 
toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van 
elkaar mochten verwachten. Bij de bepaling van de verwachtingen 
van de bewoners - en van hetgeen waartoe de Gemeente gehouden 
kan worden - is dan niet alleen van belang dat de garantie een 
belangrijke reden was dat GS - in het kader van de door de be
woners daartegen aangevoerde bezwaren - het bestemmingsplan 
hebben goedgekeurd (waarmee tegemoet werd gekomen aan bezwaren 
van de bewoners) . Ook is daarbij van belang dat de garantie 
werd gegeven door de Gemeente, een overheidslichaam dat ener
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zijds te maken zou krijgen met gewijzigde omstandigheden en - 
mede in het kader daarvan - de wenselijkheid van aanpas
sing/wijziging van zijn beleid en anderzijds in zijn laten en 
doen (extra) gebonden zou zijn omdat het de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheids- en het 
vertrouwensbeginsel, in acht dient te nemen. Wat betreft de 
uitleg van de tussen hen gesloten overeenkomst is vermeldens
waard dat beide partijen spreken van een (volgens de bewoners: 
bijzondere) inspanningsverbintenis van de Gemeente.

3.6. Het hof is van oordeel dat het door de Gemeente (ook) voor 
de Prinses Irenebuurt in te voeren parkeersysteem niet in 
strijd is met hetgeen de bewoners op grond van de garantie re
delijkerwijs van de Gemeente aan inspanningen mochten verwach
ten. Redengevend daarvoor is het volgende:

ten tijde van de ontwikkeling van de plannen voor de aanleg 
van het WTC, begin jaren 1980, was - in ieder geval in Am
sterdam-Zuid - betaald parkeren nog uitzondering. In die pe
riode bestond door de aanleg van het WTC en de zich aldaar 
te ontwikkelen kantoorruimtes een sterk verhoogde kans op 
onevenredige parkeeroverlast voor de Prinses Irenebuurt, 
waartegen de bewoners in die buurt bescherming behoefden; 
deze bescherming is de bewoners ten volle gegeven. Tegen be
taling van een slechts gering bedrag is hun buurt af
geschermd tegen parkeren anders dan door hen zelf en hun be
zoekers. Deze bescherming is ingegaan in 1986. In maart 2002 
is aangekondigd dat aan de speciale bescherming per 1 april 
2003 een einde zou komen, welke termijn later is verlengd 
tot 1 april/oktober 2004. De bescherming duurt, als gevolg 
van door de bewoners ingestelde procedures, tot op heden 
voort;

- vanaf de jaren tachtig is in Amsterdam het gebied waar men
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dient te betalen om op de openbare weg te mogen parkeren aan
zienlijk uitgebreid. Betaald parkeren is in zo goed als ge
heel Amsterdam ingevoerd. Het betaald parkeren heeft zich, 
zoals de Gemeente terecht vaststelt, vanuit het centrum als 
een olievlek over de stad verspreid. Het verkeers- en ver
voersbeleid van Amsterdam is gericht op de verbetering van de 
leefbaarheid in de stad en het behoud van de bereikbaarheid 
ervan. Het parkeerbeleid draagt aan dit verkeers- en ver
voersbeleid bij door maatregelen die tot doel hebben het 
niet-noodzakelijk autoverkeer naar en in de stad terug te 
dringen;

- tegen deze achtergrond moet worden vastgesteld dat de Ge
meente zich een weg moet banen in een veld van zwaarwegende 
maatschappelijke belangen, waaronder het belang van een uni
form en consistent parkeerbeleid, het belang van een gelijke 
behandeling, het financiële belang en (ook) het belang dat 
aanwezige parkeerruimte ook daadwerkelijk wordt benut;

- de belangen van bewoners zijn voldoende serieus genomen: 
slechts de bewoners en bedrijven gevestigd in een beperkt 
vergunninggebied kunnen een parkeervergunning krijgen (éên 
parkeervergunning. per 10 fulltime werknemers c.q. per 250 m2 
kantooroppervlak). Ook heeft de Gemeente verklaard dat zij 
zal zorgen voor een correcte handhaving (conclusie van ant
woord, 22) . Voorts heeft de Gemeente terecht gewezen op het 
in hoge mate verbeterd openbaar vervoer (treinen en trams) en 
op parkeerruimte in - bij de kantoren aangelegde/aan te leg
gen - parkeergarages;

- onbetwist is dat, alvorens de Parkeerverordening 2002 vast 
te stellen, de Gemeente in 1997/1998 een uitgebreid vooron
derzoek naar de voorgeschiedenis van de bijzondere regeling 
in de Prinses irenebuurt heeft laten uitvoeren, welk onder
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zoek heeft geresulteerd in een rapport van 398 pagina's. 
Door middel vaxi dit rapport zouden de belangen van de bewo
ners in kaart zijn gebracht en bij de besluitvorming zijn 
meegewogen. De Gemeente heeft om redenen van praktische aard 
ervan af gezien dit rapport in het geding te brengen. De be
woners stellen dat zij het rapport niet kennen. Niets stond 
er evenwel aan in de weg dat, indien de bewoners hun betoog 
dat de voorbereiding van de besluitvorming onzorgvuldig was 
kracht hadden willen bij zetten, zij het rapport hadden opge
vraagd en van commentaar hadden voorzien. De bewoners hebben 
dit niet gedaan. Het hof gaat er daarom van uit dat aan de 
bestreden besluitvorming een uitgebreid onderzoek naar onder 
meer de voorgeschiedenis is voorafgegaan;

— ook de uitvoering van het gewijzigde beleid is naar het oor
deel van het hof voldoende zorgvuldig: per circulaire zijn 
de bewoners van de komende wijziging op de hoogte gebracht. 
Daarbij hebben de bewoners (uiteindelijk) ëen in de gegeven 
omstandigheden passende termijn gekregen om zich op het 
nieuwe systeem in te stellen. Dit leidt er onder meer toe 
dat voor schadevergoeding, zoals door de bewoners bepleit in 
eerste aanleg, geen aanleiding bestaat.

3.7. De bewoners hebben aangevoerd dat er tal van omstan
digheden zijn die voor hen tot grotere parkeeroverlast leiden, 
met gevolg dat de Gemeente niet aan haar (bijzondere) inspan
ningsverplichting voldoet. De bewoners wijzen onder meer op de 
steeds toenemende grootschalige kantoorbebouwing aan de Zuidas, 
op de plannen om het WTC het vijfde treinstation in Nederland 
te maken met in 2020 ruim 220.000 reizigers per dag en op de 
dreiging dat langparkeerders van Schiphol zullen kiezen voor de 
Prinses Irenebuurt in plaats van de (duurdere) parkeerplaats op 
Schiphol zelf.
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3.8. Het hof gaat aan deze stellingen voorbij. Niet alleen be
rusten zij, zoals de rechtbank (ten aanzien van andere facto
ren) overwoog, op niet aannemelijk gemaakte veronderstellingen, 
ook worden zij alle naar voren gebracht ter ondersteuning van 
door het hof onjuist geachte standpunten:
1) de bewoners verdedigen dat de Gemeente slechts tot wijziging 
van het bestaande belanghebbendenparkeersysteem mag overgaan 
indien zij heeft aangetoond dat sprake is van onvoorziene om
standigheden als bedoeld in artikel 6:258 BW. Dit standpunt 
strandt op hetgeen onder 3.5 werd overwogen;
2) de bewoners betogen dat de Prinses Irenebuurt, als een rus
tige woonbuurt, vergeleken met de andere buurten (o.a. in Am
sterdam- Zuid) , vanwege de gegeven garantie nog steeds recht 
heeft op een voorkeursbehandeling. Dit betoog gaat eveneens 
niet (meer) op. Het hof verwijst naar het overwogene onder 3.6 
waaruit volgt dat in 1980/1986 speciale omstandigheden beston
den die ertoe noopten de Prinses Irenebuurt een speciale be
scherming te geven, dat die speciale bescherming gedurende lan
ge tijd is gegeven en dat het (toen specifiek voor de Prinses 
Irenebuurt bestaande) gevaar van (onevenredige) parkeeroverlast 
thans bijna geheel Amsterdam bedreigt hetgeen noopt tot een al
gemeen te voeren vervoers- en parkeerbeleid. De bewoners heb
ben, tegenover de gemotiveerde betwisting door de Gemeente, die 
o.a. heeft gewezen op de verdeling in vergunninggebieden en de 
daaruit voortvloeiende beperkingen van parkeeroverlast in het 
vergunninggebied Prinses Irenebuurt, het hof er niet van kunnen 
overtuigen dat de gevaren van parkeeroverlast voor hun buurt zo 
specifiek bedreigend zijn dat het in te voeren systeem van fis
caal parkeren in het kader van een zo groot mogelijke beperking 
van parkeeroverlast ontoereikend is en dat aan de gegeven ga
rantie slechts voldaan kan worden door handhaving van het (in
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1986 ingevoerde) belanghebbendenparkeren;
3) de bewoners nemen voorts de stelling in dat de Gemeente zou 
moeten bewijzen dat ook in het in te voeren parkeersysteem van 
fiscaal parkeren wordt voldaan aan haar bijzondere inspannings
verplichting, Deze stelling vindt - in zijn algemeenheid - geen 
steun in het recht.

3.9. De bewoners hebben ook aangevoerd dat de garantie door de 
Gemeente een aantal malen is herbevestigd. Ook al zou dit het 
geval zijn (de Gemeente heeft de stelling betwist), dan nog 
dient te gelden dat de inhoud van de garantie, om de parkeer
overlast "zoveel mogelijk" te beperken, daardoor niet wordt ge
wijzigd. Onvoldoende bestreden is dat (onder meer bij het Dage
lijks Bestuur van het Stadsdeel ZuiderAmstel) de intentie heeft 
bestaan - en is geuit - om het belanghebbendenparkeren te be
houden, Dit betekent evenwel niet dat de garantie (enkel) daar
door een geheel andere inhoud zou krijgen.

3.10. De conclusie moet dan ook zijn dat, hoewel aangenomen 
moet worden dat de bewoners meer hinder van parkeeroverlast 
zullen ondervinden dan voorheen, niet geoordeeld kan worden dat 
de Gemeente, door invoering van het systeem van het fiscaal 
parkeren in de Prinses Irenebuurt, mede gelet op de maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid en op de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, in strijd handelt met de door haar aan 
de bewoners gegeven garantie.

3.11. Bij verdere bespreking van de grieven hebben de bewoners 
geen belang. De grieven treffen geen doel en het vonnis waarvan 
beroep dient te worden bekrachtigd. De bewoners zullen, als de 
in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger be
roep worden veroordeeld.
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4. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, door de rechtbank te 
Amsterdam uitgesproken op 6 oktober 2004 onder rolnummer 
H 03.1244;

- veroordeelt de bewoners in de kosten van het geding in hoger 
beroep, aan de zijde van de Gemeente tot deze uitspraak be
groot op € 288,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris;

- verklaart dit arrest wat de proceskostenveroordeling betreft 
uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.J. Visser, P.C. Romer en 
A.P. Salomons en in het openbaar door de rolraadsheer uit
gesproken op 13 juli 2006.
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Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam houdende regels omtrent het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 
2018 met bijbehorende Stratentabel 2018
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 19 december 2017 hebben besloten:

I, In te trekken;
a. het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2017 en Stratentabel 2017;

II. Onder de voorwaarde van vaststelling door de gemeenteraad op 20 december 2017 van de Ver
ordening Parkeerbelastingen 2018 en de gewijzigde Parkeerverordening 2013 vast te stellen:
a. het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2018 en bijbehorende Stratentabel 2018;

lil. Dat het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2018'en bijbehorende Stratentabel 2018 worden gepu
bliceerd in het Gemeenteblad;

IV. Dat dit besluit in werking treedt per 1 januari 2018.

I, Alleen tegen voldoening van de belasting, als vermeld in artikel 1, onder a van de Verordening 
Parkeerbelastingen 2018, mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de tarief- 
gebieden 1,2, 3,4, 5, 6, 7,10-cent-tariefgebied en 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zoals omschreven 
in de bij die verordening behorende Tarieventabel. Die voldoening moet mede geschieden met 
inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop een en ander is aangegeven in de voorschriften 
die op of bij de parkeerapparatuur staan vermeld of uit de parkeerapparatuur blijken. De minimaal 
te betalen belasting bedraagt € 0,10 (dit geldt niet als het betalen geschiedt middels een mobiele 
telefoon of ander communicatiemiddel);

II. Bij voldoening van de parkeerbelasting moet het kenteken worden opgegeven van het in het be
treffende gebied te parkeren voertuig. Daarnaast dienen de overige voorschriften die op de/het 
door de gemeente uitgegeven parkeerkaart/betaalbewijs, dan wel op de parkeerapparatuur zijn 
gesteld in acht te worden genomen;

III. Geen naheffingsaanslag wordt opgelegd binnen 10 minuten na het verstrijken van de geldigheids
duur van het tijdgebonden parkeerrecht, dan wel binnen 10 minuten na afloop van een periode 
waarvoor aangifte van parkeerbelasting is gedaan (dit geldt niet indien bij aanvang van het par
keren het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via de mobiele telefoon, 
of andere communicatiemiddelen, inloggen op de centrale computer);

IV. Vervallen;

V. Elkaar in tijd overlappende parkeerrechten, met uitzondering van 10 cent-parkeerrechten en tijd
gebonden parkeerrechten uit het tariefgebied 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zijn geldig voor de to
tale van die tijdgebonden parkeerrechten bij elkaar opgetelde parkeertijd. Een tijdgebonden par
keerrecht gekocht voor het bedrag van een dagparkeerrecht, geldt als dagparkeerrecht;

VI. In de 10-cent-tariefgebieden, zoals bedoeld in de Tarieventabel bij de Verordening Parkeerbelas
tingen 2018, wordt alleen geparkeerd met een 10-cent-parkeerrecht dat in de ter plaatse daartoe 
aanwezige automaat is gekocht en/of door middel van het elektronisch in werking stellen van de 
parkeerapparatuur; een en ander in overeenstemming met de aanwijzingen die op, aan of bij de 
ter plaatse daartoe aanwezige parkeerautomaat zijn aangebracht, maar uitdrukkelijk niet met an
dere (nog geldige) tijdgebonden parkeerrechten of vergunningen

1 Gemeenteblad 2018 nr. 32Q61 15 februari 2018



X

X Gemeente
X Amsterdam

VII. In het 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zoals bedoeld in de Tarieventabel bij de Verordening Parkeer
belastingen 2018, wordt alleen geparkeerd met een tijdgebonden parkeerrecht die in de ter 
plaatse daartoe aanwezige automaat is gekocht en/of door middel van het elektronisch inwerking 
stellen van de parkeerapparatuur, een en ander in overeenstemming met de aanwijzingen die op, 
aan of bij de ter plaatse daartoe aanwezige parkeerautomaat zijn aangebracht, maar uitdrukkelijk 
niet met andere (nog geldige) tijdgebonden parkeerrechten of vergunningen;

VIII, Indien voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in art 1, onder a van de Verordening Par
keerbelastingen 2018 door middel van het in werking stellen van parkeerapparatuur middels een 
daarvoor ingerichte mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen geschiedt, gebeurt dit 
met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze appa
ratuur, waarvan het model en de versie van gemeentewege wordt bepaald, zijn gesteld;

IX. Voor het aanbrengen en het verwijderen van een wielklem gelden de volgende voorschriften;
1. - Direct nadat een nader door ons College vast te stellen aantal naheffingsaanslagen aan 

het voertuig is aangebracht, kan, in nader door ons College aan te wijzen stadsdelen, een 
wielklem aan het voertuig worden aangebracht;

2. - De wielklem wordt verwijderd nadat de naheffingsaanslagen alsmede de kosten van het 
aanbrengen en verwijderen van de wielklem zijn voldaan. Hierna vindt verwijdering van de 
wielklem zo spoedig mogelijk plaats;

3. - De onder 2 bedoelde kosten kunnen alleen worden voldaan op een daartoe aangewezen 
betaalkantoor van de desbetreffende handhaafinstantie, zoals vermeld op het naheffings- 
aanslagbiljet. Indien het voertuig is weggesleept, worden de kosten voldaan aan de Dienst 
Stadstoezicht;

X. De bloktijden, zoals bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 en hoofdstuk 3 van de 
bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018 behorende Tarieventabel, zoals die door de stadsdelen 
in hun tariefgebieden worden gehanteerd voor de zondag, gelden tevens op Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en 
Tweede Kerstdag. Wanneer het dagelijks bestuur van een stadsdeel geen bloktijden betaald par
keren heeft aangewezen voor een tariefgebied voor de zondag, dan wel indien een stadsdeel enkel 
bloktijden betaald parkeren heeft aangewezen voor een tariefgebied op de koopzondagen, dan 
is er op de genoemde feestdagen geen parkeerbelasting verschuldigd;

XI. Op Koningsdag hoeft geen parkeerbelasting te worden voldaan in de gehele stad Amsterdam;

XII. Ter nadere bepaling van de plaats en het tijdstip van het parkeren, als bedoeld in artikel 1 onder 
a van de Verordening Parkeerbelastingen 2018, bij dit besluit wordt tevens de in de bijlage opge
nomen stratentabel vastgesteld;

XIII, De parkeerbelasting, genoemd in de Verordening Parkeerbelastingen 2018, is verschuldigd op 
de, door het College, conform artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 aangewezen bloktijden;

XIV, De tarieven, genoemd in de Verordening Parkeerbelastingen 2018, zijn verschuldigd op de, door 
het College, conform artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 aangewezen bloktijden;

XV, Het Uitvoerings-en Aanwijzingsbesluit van 1 december 2015 (Gemeenteblad 2015, afd, 3B, nr.243), 
laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 21 juni 2016 (Gemeenteblad 2016, afd, 3B, nr, 128), 
wordt ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelastingen 
2018, met dien verstande dat dit van toepassing blijft op de feiten die zich voordien hebben 
voorgedaan;

XVI. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbe
lastingen 2018;

XVII. Dit besluit wordt bekendgemaakt.
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Burgemeester en wethouders voornoemd,
J.J. van Aartsen
waarnemend burgemeester A.H.R Van Gils, secretaris
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Wijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 20 februari 2018 hebben besloten:

vast te stellen de bijgevoegde gewijzigde Stratentabel 2018, behorende bij artikel XII van het 
Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit, zoals vastgesteld door het college op 19 december 2017. Het 
betreft de volgende wijzigingen:

• de parkeerduurbeperking in de Prinses Irenebuurt wordt aangepast naar 60 minuten met een 
parkeerduuronderbreking van 120 minuten;

• de bloktijden voor betaald parkeren op zondag in Oud-West en Westerpark worden aangepast 
van 19,00 tot 24.00 uur naar 12.00 tot 24.00 uur;

• voor Stadsdeel Nieuw-West zijn de volgende straten toegevoegd: Inzet, Vertrouwen, Volharding 
en Geduld (ten noorden van Hoekenespad);

• voor Stadsdeel West is de omschrijving van de Spaarndammerdijk aangepast.

II, dat de bij het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2018 behorende gewijzigde Stratentabel 2018 
wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

III, dat het besluit in werking treedt op 1 april 2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester A.H.P, Van Gils, gemeentesecretaris
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Gemeente Amsterdam
Parkeerdiensten -

Vergunningen
Postbus 2727

aooo CS Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl/parkeren

Retouradres; Postbus 2727,1000 CS Amsterdam

.!

Datum 31-01-2018

Kenmerk 2064683

Onderwerp Uw parkeervergunning in 2018

Bijlage Wijzigingen per stadsdeel

Geachte vergunninghouder,

U hebt een Bewonersvergunning voor Zuld-5 Prinses Irenebuurt (alleen parkeren 
belanghebbenden). In deze brief leest u hoe 11.de parkeervergunning In 2018 kunt betalen. Ook 
leest u meer over een aantal bestaande en nieuwe regelingen voor parkeren In Amsterdam.

Parkeervergunning betalen'
U krijgt elke zes maandenBfen acceptgiro waarmee u het bedrag van € 210,00 voor uw 
parkeervergunning kunt betalen. U kunt uw vergunning ook automatisch betalen. Kijk voor 
meer Informatie op amsterdam.nl/parkeren.

Als u niet betaalt
Betaalt u niet of niet op tijd? Dan vervalt de vergunning en moet u op een andere manier 
parkeergeld betalen.

Bestaande regelingen
Hieronder vindt u een overzicht van onze bestaande regelingen voor parkeren In Amsterdam;

• Langparkeren: hebt u een parkeervergunning voor stadsdeel Centrum? Dan mag u in 
sommige gevallen met uw vergunning ook in een ander gebied parkeren. Kijk hiervoor 
op amsterdam.nl/parkeerplan.

• Spijtoptantenregeling; als u uw vergunning (tijdelijk) opzegt en binnen driejaar een 
nieuwe vergunning aanvraagt, komt u niet opnieuw op de wachtlijst. De voorwaarden 
voor deze regeling leest u op amsterdam.nl/parkeren.

• Autodelen: wilt u niet de lasten, maar wel de voordelen van een 'eigen' auto? Word 
dan lid van een autodeelorganisatie. U hebt dan geen eigen parkeervergunning nodig, 
Meer Informatie vindt u op autodelen.info.

• Bezoek aanmelden: gebruikt u een bezoekersvergunning, kraskaartvergunning, 
mantelzorgvergunning of een vergunning voor gehandicapte passagiers? Dan kunt u 
uw bezoek aanmelden via parkeervergunning.amsterdam.nl. in tegenstelling tot wat 
wij u eerder hebben gemeld, hebt u daarbij voorlopig geen meld- en pincode nodig.

http://www.amsterdam.nl/parkeren


Nieuwe regelingen
In 2018 Is er ook een aantal wijzigingen. Dit zijn de belangrijkste;

• De parkeerbon (naheffingsaanslag) kost In 2018 € 49, - plus het parkeergeld voor de 
uren die u geparkeerd stond,

• Vanaf 8 april moet u in Oud-West en Westerpark ook op zondag tussen 12.00 en 24.00 
uur parkeergeld betalen.

• In stadsdeel Zuid geldt vanaf 16 april betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt van 
maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21,00 uur. De regeling 
belanghebbenden parkeren vervalt.

• In stadsdeel Noord wordt rond 1 Juli het betaald parkeren uitgebreid: langs de 
IJ-Oever en langs de route van de Noord-Zuidlljn.

Meer informatie
U vindt een uitgebreid overzicht van de wijzigingen In de bijlage bij deze brief, Vóór de
wijzigingen In uw omgeving Ingaan, nemen wij contact met u op.
Meer Informatie vindt u ook op:

• Algemeen; amsterdam.nl/parkeren.
• Langparkeren: amsterdam.nl/parkeerplan
• Aanmelden bezoek: parkeerverQunnino.amsterdam.nl
• Autodelen: autodelen.info
• Parkeerverordenlngen: amsterdam.nl/actueel/bekendmakinaen/

• Bel ons 'dan van maandag tot en met vrijdag tussen 08,00 en 18,00 uur op 14 020.

Met vriendelijke groet, 1

Frangolse Brialre
Afdelingsmanager Straatparkeren



Prinses
Irenebuurt

Betaald parkeren in 
plaats van 
belanghebbenden 
parkeren:
Maandag tot en met 
zaterdag van 09.00 tot 
21,00 uur, €3,00 per 
uur. U mag maximaal
1 uur achter elkaar 
parkeren.
Het vergunningtarief 
wijzigt in 2018 naar 
€132,50 per halfjaar 
(ie
bewonersvergunning)

16 april 2018 Als u voldoet aan de 
voorwaarden kunt u per adres 
maximaal twee vergunningen 
aanvragen.
Parkeerduurbeperking geldt 
niet voor vergunninghouders. 
Geen parkeerduurbeperking 
op parkeerplaatsen: Prinses 
irenestraat, Beethovenstraat, 
Parnassusweg. 
Vergunninghouders krijgen 
een brief over de 
ingangsdatum van de nieuwe 
vergunningtarieven.

Prinses
Irenebuurt

Uitbreiding
bezoekersvergünning

a6 april 2018 Bezoekers kunnen 60 uur per 
maand parkeren in de buurten 
met parkeerduurbeperking 
tegen 50% korting.
Aanvragen kan vla 
amsterdam.nl/parkeren.

Noord
Waar Wat Wanneer Bijzonderheden

BïïikslötermèëF~ 
' plein

terste drie uur 
parkeren voor €1,30.

ïjanuari 2018 DTt was ëërTfijaëlijke ' ~
maatregel, maar deze is nu 
definitief.

NDSM Eindtijd gewijzigd. 
Betaald parkeren nu 
tot 19.00 uur in plaats 
van 23.00 uur

25 februari
2018

Buikslotermeer
plein
Stadsloket

Wijziging
vergunninggebled

1 april 2018 Dit terrein valt voortaan onder 
vergunnfnggebied Noord 9 in 
plaats van Noord 2. Uw 
parkeervergunning voor bij 
het Stadsloket is dan alleen 
nog geldig in Noord 2. Noord
2 bestaat uit Loenermark en
Plan van Gooi. Bekijk uw 
vergunninggebled op 
amsterdam.nl/parkeren.

Langs de IJ> 
oever en route 
Noord/Zuidlijn

Uitbreiding betaald 
parkeren tussen 09.00 
en 19,00 uur,7 dagen 
per week

Rond 1 juli
2018



Bijlage i: Wijzigingen parkeren 2018 per stadsdeel

Zuidoost



Zuid
Waar Wat Wanneer Bijzonderheden

Amstelveense-
wegs87Aen
603-627

Wijziging
vergunnlnggebied

1 maart 2018 Deze adressen gaan van Zuid
6 naar Zuid 7.2. Bewoners van 
deze adressen kunnen een 
bezoekersvergunning in Zuid-
7 aanvragen.
Nrs. 589-601 blijven Zuid 6.

Buitenveldert
Noord

Uitbreiding
bezoekersvergunning

5 maart 2018 Bezoekers kunnen 60 uur per 
maand gratis parkeren in de 
buurten met 
parkeerduurbeperking. 
Aanvragen kan via 
amsterdam.nl/parkeren.

Buitenveldert
Noord

Invoeren
parkeerduurbeperking 
maximaal 3 uur achter 
elkaar parkeren

5 maart 2018 Geen parkeerduurbeperking 
op parkeerplaatsen: 
Rupelmonde en Cronenburg

Beethovenplein Wijziging
vergunnlnggebied

5 maart 2018 Deze straat valt onder 
vergunninggebled Zuid 6, in 
plaats van Zuid 5.

Amstelveense 
weg, tussen 
Schokkerspad 
en de Van 
Nijenrodeweg

Invoeren
parkeerduurbeperking 
van maèndagtoten 
met zéterdag tussen 
09.00 en 19.00 uur en 
op donderdag tussen 
09.00 en 21,00 uur, 
geldt maximaal 3 uur 
achterelkaar 
parkeren. Het tarief is 
€1,40 per uur.

5 maart 2018 Uw parkeervergunning blijft 
gewoon geldig,

Fred
Roeskestraat

Wijziging
vergunnlnggebied

5 maart 2018 Deze straat valt onder 
vergunninggebied Zuid 2 In 
plaats van Zuid 5. Dit 
betekent dat u met uw 
vergunning niet alleen in 
vergunninggebied Zuid 2, 
maar ook in
vergunninggebieden Zuid 1 en 
Zuid 8 mag staan. Bekijk uw 
vergunninggebied op 
amsterdam.nl/parkeren.
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Op voorhand per e-mail: R.Kooper(a)amsterdam.nl

AANTEKENEN
College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Amsterdam 
Postbus 202 
aooo AE AMSTERDAM

IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam 
Postbus ïoioo | looi EC Amsterdam 
t +31 (0)20 624 68 11 
f+31 (0)20 627 22 78 

KvK 34372239 
ww.wiermga.nl

Stichting Beheer Cliëntengelden 
Wieringa Advocaten 
ABN AMBO 40,26.83.560 
IBAN: NL37 ABNA 0402 6835 60 
BIC: ABNANL2A

D.C.E. de Haas, advocaat 
+3120 624 6811 
dehaas@wleringa.nl

Onze/Our ref: Uw/Your ref:

38711

Amsterdam,

19 februari 2018

Inzake: Sommatie invoering fiscaal parkeren en aansprakelijkheidsstelling 

Geacht college,

Op verzoek van

Vereniging Beethovenstraat/Pamassusweg
H.C.ten Berge
A. Bijlmer-Antons
M. Brummelkamp
A. Deen
W. van Driel
R. Duursma
T, Eernstman
M. A.Enthoven
N. van Gelder 
N. van Halm 
G.D. Heij 
W.H. Hintzen 
G. Hurwitz
R.S. en B.S. Kahn 
J. Keij
C. de Lara-de Jong 
M. Lewis
J.D. Luyckx
G. J.R. Mazeland
H. M. Mongard 
mr. G. Mosler
D. van Mourik 
M.J.W. Mutsaerts 
J. Nassenstein
P. Noordervliet

(H. Bosmanstraat 53 te Amsterdam); 
(Pr. Marijkestraat 24 te Amsterdam);
(C. van Renesstraat 7 te Amsterdam); 
(Pr. Irenestraat 60 te Amsterdam);
(D. Schaferstraat 63 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 70 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 18 te Amsterdam); 
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 48 te Amsterdam); 
(C. Dopperkade s-6Ate Amsterdam); 
(Panassusweg 111 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 19 te Amsterdam); 
(Beethovenstraat 127 te Amsterdam); 
(Pr. Margrietstraat 14 te Amsterdam); 
(Pr. Marijkestraat 19 te Amsterdam); 
(Pr. Marijkestraat 23 te Amsterdam);
(C. van Renesstraat 9 te Amsterdam); 
(H. Bosmanstraat 24 te Amsterdam);
(C. van Renessestraat 1 te Amsterdam); 
(H. Bosmanstraat 58 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 5 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 24 te Amsterdam); 
(H. Bosmanstraat 32 te Amsterdam); 
(Minervalaan 113 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 24 te Amsterdam);

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any llablllly s/ra// ba llmlted to the amount which is pald out under our professional llabllily Insurance.

mailto:dehaas@wleringa.nl
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procedures over de besluiten tot intrekking van het systeem van belanghebbendenparkeren zijn 
afgerond. In hun brief van 22 juli 2009 is dit ook aan de wethouder bevestigd (bijlage 4). Deze 
afspraak bond het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid, in welke rechten en verplichtingen u 
inmiddels bent getreden.

De tussen partijen gemaakte afspraken kwalificeren zich als een vaststellingsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 7:900 BW. Aan een partij die een dergelijke overeenkomst sluit met het 
bevoegd gezag komt daarop een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure (ABRvS 21 
september 2016, ECLI:NL:RV5:2oi6:24gg). Door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst 
heeft uw college zich gecommitteerd aan het nalaten van feitelijke invoeringsmaatregelen 
hangende de lopende procedures. Uw college is dan ook gehouden aan deze afspraak.

Het is uw college dan ook niet toegestaan om tot feitelijke invoer van het regime over te gaan 
voordat de lopende procedures over de besluiten tot intrekking van het systeem van belangheb
benden parkeren zijn afgerond. Ten tijde van de afspraak waren aanhangig de bezwaarschriften 
tegen (kort samengevat) de beëindiging van het bestaande parkeerregime én varianten bezoe- 
kersregeling . Cliënten hebben bij schrijven van 19 januari 2018 verzocht de aanhouding ervan te 
beëindigen en de behandeling te hervatten (bijlage 5). Overgaan tot feitelijke invoering houdt 
derhalve een schending van de afspraak in. Het zou ook blijk geven van een gebrek aan zorgvul
digheid om hiertoe over te gaan terwijl de besluiten tot intrekking van parkeren voor 
belanghebbenden nog niet eens de fase van bestuurlijke heroverweging hebben doorstaan. Het 
vooruitlopen op het resultaat van de bestuurlijke heroverweging is voor cliënten onacceptabel en 
getuigt niet van behoorlijk bestuur.

Onrechtmatigheid besluit
Bovendien is in de procedure tegen het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002 
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel van 26 februari 2002 door het Ge
rechtshof Amsterdam op 13 juli 2006 (kort samengevat) geoordeeld dat het invoeren van een 
regime van fiscaal parkeren (in beginsel) niet onrechtmatig is, maar daaruit volgt niet dat elke 
variant van fiscaal parkeren rechtmatig is (bijlage 6). De onderhavige, door uw gemeentebestuur 
gekozen variant van fiscaal parkeren kwalificeert wél als onrechtmatig; de in 1979 gegeven 
garantie dat 'de parkeeroverlast in deze buurt zoveel als mogelijk wordt beperkt' wordt geschonden.

Door het afgeven van de garantie heeft uw college zich gecommitteerd aan het zoveel als 
mogelijk tegengaan van parkeeroverlast in de Prinses Irenebuurt. In goed overleg tussen uw 
college en cliënten is vervolgens gekomen tot het regime van belanghebbendenparkeren. Van 
een afschaffing van dit regime en de invoer van een regime van betaald parkeren kan dan ook 
slechts sprake zijn, indien het 'nieuwe' regime voldoet aan de gegeven garantie én derhalve geen 
andere, voor bewoners minder belastend regime tot de mogelijkheden behoort.

Ten opzichte van het bij besluit van 19 december 2017 vastgestelde regime van betaald parkeren 
behoort een voor bewoners minder belastend regime tot de mogelijkheden; het regime van 
fiscaal belanghebbendenparkeren. Ten onrechte is bij de vaststelling van het regime van betaald 
parkeren het standpunt ingenomen dat fiscaal belanghebbendenparkeren niet mogelijk zou zijn, 
waarbij de inefficiëntie van handhaving van het huidige systeem van bewonersparkeren en de 
onmogelijkheid van inning van boetes door uw gemeente van cruciale betekenis zijn geweest. Uw 
college zou niet over mogelijkheden beschikken om op andere wijze het gewenste resultaat te 
bereiken en aan deze bezwaren tegen het regime van belanghebbendenparkeren tegemoet te 
komen. De bezwaren van uw college tegen dit regime zijn echter ongegrond. Handhaving van dit 
regime is sinds 1 oktober 2017 mogelijk door de inzet van scanauto's. Bovendien bestaat momen
teel voor uw college de mogelijkheid om overtredingen zelf te beboeten en deze sancties te
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R. Spiegel
M.J.P. van Spreeuwel
S. Stoffer 
H. Swiersta
Vereniging van Eigenaren Neptunus 
G.J, Vernooj 
J.G. Wichers Hoeth 
G.H.D. Willems

(W. Pijperstraat7te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 54 te Amsterdam);
(Prinses Margrietstraat 20 te Amsterdam);
(Parnassusweg 115 te Amsterdam); 
(J. Worpstraat 47-2 te Amsterdam); 
(W. Pijperstraat75te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 4 te Amsterdam); en 
(H. Bosmanstraat 34 te Amsterdam)

bericht ik u als volgt.

Cliënten hebben kennisgenomen van de brief van 31 januari jl. van de Afdelingsmanager Straat- 
parkeren met als onderwerp 'Uw parkeervergunning in 2018', waarin (onder andere) het 
voornemen kenbaar wordt gemaakt om per 16 april 2018 betaald parkeren feitelijk in te voeren in 
de Prinses Irenebuurt, van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur (bijlage 1). In 
de brief wordt tevens melding gedaan van het vervallen van de regeling belanghebbendenparke- 
ren.

Gezien het bij uw welbekende belang van cliënten alsmede het overleg en de correspondentie 
hierover met de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg, betreuren cliënten het dat u niet 
eerder over dit voornemen met de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg in overleg bent 
getreden en heeft volstaan met het verzenden van een standaardbrief, die aan alle bewoners van 
Amsterdam is gezonden waarfiscaal parkeren aan de orde is.

Achtergrond: garantie iq7q

In verband met de bezwaren van de bewoners van de Prinses Irenebuurt tegen de komst van het 
World Trade Center Amsterdam en de daarmee verband houdende te verwachten parkeerover
last in hun rustige woonwijk, heeft uw college de garantie afgegeven om de parkeeroverlast in 
deze buurt zoveel als mogelijk te beperken. Zo schrijft uw college in de brief van 20 mei 1980 aan 
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (zie hiervoor eerste alinea van brief 
wethouder d.d. 26 januari 1983, nr. 1192, bijlage 2):

"Dit neemt uiteraard niet weg dat de realisering van het Wereldhandelscentrum, mede 
gezien de nog te verwachten ontwikkelingen rondom het station Amsterdam-Zuid niet 
mag leiden tot ernstige overlast voor de aangrenzende woonbuurt, In het met buurtbe
woners gevoerde overleg is gebleken dat de bezorgdheid daarover in de wijk zeer groot is. 
Wij hebben daarom besloten in de periode tijdens de bouw van het Wereldhandelscen
trum voor aangrenzende woonwijken zodanige parkeermaatregelen voor te bereiden dat 
de garantie bestaat dat de parkeeroverlast in deze buurt zoveel als mogelijk wordt be
perkt. Deze maatregelen zullen met gereedkoming van het centrum effectief zijn 
getroffen".

Bij besluit van 20 maart 1985 is door de raad invulling gegeven aan deze garantie door de Prinses 
Irenebuurt aan te wijzen voor parkeren voor belanghebbenden (bijlage 3).

Vaststellingsovereenkomst
Ter zitting van het Gerechtshof Amsterdam op 26 juni 2009 ter behandeling van het beroep tegen 
het besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel van 7 mei 2002 tot vaststelling 
Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002 is de afspraak bevestigd die cliënten in 
het gesprek met wethouder P. Slettenhaar op 27 mei 2009 hebben gemaakt. Deze afspraak hield 
in dat een systeem van fiscaal parkeren feitelijk niet zal worden ingevoerd voordat de lopende
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innen. Door de invoering van het regime van fiscaal parkeren wordt bovendien niet uitgesloten 
dat geen parkeeroverlast zal ontstaan; effecten van de maatregel worden pas na invoer geëvalu
eerd. Er is geen onderzoek waaruit volgt dat de overlast zal uitblijven. Het staat daarom 
allerminst vast dat het regime recht zal doen aan de garantie en gemaakte afspraken.

Sommatie en aansprakelijkheidsstelling
Cliënten sommeren u af te zien van invoering van een systeem van fiscaal parkeren in de Prinses 
Irenebuurt per 16 april 2018 zonder dat daarin is voorzien in parkeren voor belanghebbenden en 
dit schriftelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen.

Indien niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan deze sommatie gehoor is 
gegeven, zullen cliënten de gemeente Amsterdam zonder nadere aankondiging in rechte 
betrekken, waarbij onder meer een verbod tot feitelijke invoer zal worden gevorderd.

Cliënten stellen u bovendien bij deze aansprakelijk voor alle schade die cliënten lijden en zullen 
lijden voor het geval geen gehoor wordt gegeven aan deze sommatie.

Ten slotte roepen cliënten u op het overleg met hen voort te zetten c.q, te hervatten.

D.C.E. de Haas
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OP VOORHAND PER FAX: 088 - 2610224

WIERINGA ADVOCATEN

IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam

Postbus 10100 | looi EC Amsterdam 

t +31 (0)20 624 68 11 

f +31 (0)20 627 22 78

KvK 34372239 
www.wieringa.nl

Stichting Beheer Cliëntengelden
Totaal aantal pagina's: 4 (excl. bijlagen) Wieringa Advocaten

Per fietskoerier (bezorgd 23 maart)

ABN AMRO 40.26.83.560

IBAN: NL37 ABNA 0402 6835 60

BIC: ABNANL2A

Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht

S. Levelt, advocaat
Postbus 75850 +31 20 53I 30 24
1070 AW AMSTERDAM levelt@wleringa.nl

Onze/Our ref: Uw/Your ref: Amsterdam,
38711/si 22 maart 2018

Inzake: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweo e.a./besluit intrekking belanghebbenden
parkeren

Geachte voorzieningenrechter,

Namens

Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg 
H.C. van den Berge 
A. Bijlmer-Antons 
M. Brummelkamp
A. Deen
W. vanDriel 
R. Duursma
T. Eernstman
M. A. Enthoven
N. van Gelder 
HJ. van Gijssel 
N. van Halm

- G.D.Heij 
W.H. Hintzen 
G. Hurwitz
B. S. Kahn

- J. Keij
C. de Lara-de Jong 
M. Lewis
J.D. Luycks
G. J.R. Mazeland
H. M.Mongard 
mr. G. Mosler
D. vanMourik
M J.W. Mutsaerts

(H. Bosmanstraat 53 te Amsterdam);
(Joh. Worpstraat 23 ïhoog te Amsterdam); 
(C. van Renesstraat 7 te Amsterdam);
(Pr. Irenestraat 60 te Amsterdam);
(D. Schaferstraat 63 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 70 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 18 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 46 te Amsterdam);
(C. Dopperkade 5-4 te Amsterdam);
(Anton Verheijstraat 7 te Amsterdam); 
(Panassusweg na te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 19 te Amsterdam); 
(Beethovenstraat 127 te Amsterdam);
(Pr. Margrietstraat 14 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 19 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 23 te Amsterdam);
(C. van Renesstraat 9 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 52 te Amsterdam); 
(Willem Kesstraat 31 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 58 te Amsterdam);
(W. Pijperstraat 73 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 5 te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 52 te Amsterdam);
(H, Bosmanstraat 32 te Amsterdam);

Elke aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Any liablllty shall be llmlted lo the amount whlch Is pald out undar ourprofessional llablllty Insurance.

http://www.wieringa.nl
mailto:levelt@wleringa.nl
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J. Nassenstein 
P. Noordervliet
R. Spiegel
M.J.P. van Spreeuwei
S. Stoffer 
H. Swiersta
Vereniging van Eigenaren Neptunus 
G.J. Vernooj 
J.G. Wichers Hoeth 
G.H.D. Willems

(Minervalaan 113 te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 29 te Amsterdam); 
(W. Pijperstraat7te Amsterdam);
(H. Bosmanstraat 54 te Amsterdam);
(Prinses Margrietstraat 20 te Amsterdam);
(Parnassusweg 115 te Amsterdam); 
(J. Worpstraat 47-2 te Amsterdam); 
(W. Pijperstraat75te Amsterdam);
(Pr. Marijkestraat 4 te Amsterdam); en 
(H. Bosmanstraat34te Amsterdam)

verzoek ik u hierbij een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot de door het college 
van burgemeester en wethouders en zijn rechtsvoorgangers het algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid, het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid en het 
dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel genomen besluiten inhoudende intrekking van 
het besluit van 20 maart 1985, dat in werking is getreden op 1 december 1985 (bijlage 1), tot 
aanwijzing van de Prinses Irenebuurt voor parkeren voor belanghebbenden, welke intrekking 
heeft plaatsgevonden dan wel is bevestigd bij diverse besluiten genoemd in bijgaande brieven van 
19 januari 2018 (bijlage 2) en 23 maart 2018 (bijlage 3). Uit deze brieven blijkt dat er tegen de 
bestreden besluiten bezwaarschriften aanhangig zijn.

Ontvankelijkheid
Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is belanghebbende in een bestuursrechtelijke 
procedure als de onderhavige gezien haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden 
(www.irenebuurt.nn, hetgeen tevens in rechtspraak is bevestigd (ECU:NL:RVS:2oi7:ii4i).

Een besluit tot aanwijzing van parkeren voor belanghebbenden is gebaseerd op de autonome 
bevoegdheid van de gemeente tot regeling van haar huishouden. Het aanwijzen van een bepaald 
gebied waarin door belanghebbenden kan worden geparkeerd is een niet fiscaal, concretiserend 
besluit van algemene strekking, waartegen (alsmede tegen de intrekking daarvan) bezwaar en 
beroep open staat (laatstelijk nog bevestigd in ABRS11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:20i7:2748).

De bezwaarschriften, en derhalve evenmin onderhavig verzoekschrift, richt zich niet op besluiten 
die zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen van 
gemeentebelastingen.

Bij schrijven van 9 maart 2018 zijn de bezwaarschriften nader van gronden voorzien (bijlage 4). 

Aanvulling gronden bezwaar
Aan hetgeen aldaar is aangevoerd wordt nog het navolgende toegevoegd.

Naar schatting heeft ongeveer een derde van het aantal bewoners de beschikking over een 
garage of een andersoortige stallingsplaats. Veel eigenaars van een garage verkeerden in de 
veronderstelling dat zij onder het regime van fiscaal betaald parkeren in ieder geval nog één 
bewonersparkeervergunning zouden krijgen. Onlangs is echter duidelijk geworden dat de 
eigenaar van een garage alleen maar een parkeervergunning krijgt als hij twee auto's heeft 
(bijlage 5).

Vanaf de invoering van het belanghebbendenparkeren beginjaren 80 was het bezit van een 
garage geen enkele belemmering voor de afgifte van een parkeervergunning. Geen van de
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bewoners heeft kunnen vermoeden dat zij gedwongen zouden kunnen worden om hun garage als 
stallingsplaats voor hun auto te gebruiken.

Veel bewoners hebben welbewust gekozen voor de Irenebuurt waar een regime van 
belanhebbenparkeren bestond en waarop grond van de afgegeven garantie bewoners niet 
hoefden te vrezen voor parkeerproblemen. Het hebben van een garage in de Irenebuurt had geen 
consequenties voor het recht op een dergelijke parkeervergunning.

Veel bewoners zijn in de loop van de tijd zijn de garage gaan gebruiken voor andere doeleinden 
dan de stalling van een auto. De garages worden gebruikt voor diverse functies. Deze bewoners 
worden thans gedwongen hun garages als stallingsplaats in gebruik te nemen op straffe van 
verval van aanspraak op een parkeervergunning. Daarbij komt bovendien dat de meeste garages 
gebouwd zijn in een tijd waarin de auto's kleiner waren dan nu, waardoor deze niet eens als 
stallingsplaats kunnen worden benut, mede gezien de vereiste ruimte voor in- en uitstappen. 
Bovendien zijn er ook garages die niet diep genoeg zijn.

Uit het voorgaande volgt eens te meer dat de intrekking van de regeling van het parkeren voor 
belanghebbenden met invoering van het fiscaal parkeren onder de beschreven voorwaarden een 
schending inhoudt van de indertijd gegeven garantie.

Spoedeisend belang
Verzoekers hebben een spoedeisend belang bij hun na te melden verzoek. Bij bewonersbrief van 
31 januari 2018 is aangekondigd dat vanaf 16 april 2018 fiscaal betaald parkeren geldt in de 
onderhavige buurt (bijlage 6).

Zij hebben bij schrijven van 19 februari 2018 (bijlage 7) het college gesommeerd af te zien van 
invoering van een systeem van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt per 16 april 2018 zonder 
dat daarin is voorzien in parkeren voor belanghebbenden en dit schriftelijk en onvoorwaardelijk te 
bevestigen.

In deze brief is tevens gewezen op de gemaakte afspraak dat een systeem van fiscaal parkeren 
feitelijk niet zal worden ingevoerd voordat de lopende procedures over de besluiten tot intrekking 
van het systeem van belanghebbendenparkeren zijn afgerond. Overgaan tot feitelijke invoering 
houdt een schending van de afspraak in.

Het zou ook blijk geven van een gebrek aan zorgvuldigheid om hiertoe over te gaan terwijl de 
besluiten tot intrekking van parkeren voor belanghebbenden nog niet eens de fase van 
bestuurlijke heroverweging hebben doorstaan. Het vooruitlopen op het resultaat van de 
bestuurlijke heroverweging is voor verzoekers onacceptabel.

Aan deze sommatie is geen gehoor gegeven (bijlage 8). Verzoekers hebben daarop overleg 
gehad en besloten tot het verzoeken van na te melden voorziening.

Civielrechtelijke voorlopige voorzieningenprocedure
Verzoekers zullen de gemeente Amsterdam overigens tevens dagvaarden in een voorlopige 
voorzieningenprocedure met de vordering af te zien van invoering van een systeem van fiscaal 
parkeren in de Prinses Irenebuurt per 16 april 2018.

Verzoek
Gezien het voorgaande hebben verzoekers rechten spoedeisend belang uw
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Voorzieningenrechter te verzoeken de bestreden besluiten te schorsen en bij wege van 
ordemaatregel te bepalen dat geen feitelijke wijziging wordt gebracht in het parkeren voor 
belanghebbenden in het gebied waarin dat thans geldt en verweerder te veroordelen in de kosten 
van deze procedure.

Verhinderdata
Ik verzoek u om bij het vaststellen voor een datum voor de zitting rekening te houden met de 
volgende verhinderdata t/m medio april:

Maart: 27
April: 6 middag, 10 middag, 12 ochtend.

Contactgegevens
Bij deze zaak is tevens betrokken mijn kantoorgenoot Dominique de Haas. Namens verweerder 
hebben zich kenbaar gemaakt de huisadvocaat Frederike Linssen (f.linssen(a)amsterdam.nD,

Hoogachtend,

S. Levelt

Inventaris bijlagen:
1. besluit van 20 maart 1985;
2. brief van 19 januari 2018 met 20 bijlagen;
3. brief van 23 maart 2018 met 3 bijlagen;
4. brief van 9 maart 2028, aanvulling bezwaar, met 8 bijlagen;
5. bewonersbrief 16 maart 2018 inzake garage;
6. bewonersbrief van 31 januari 2018;
7. sommatie 19 februari 2018 met 6 bijlagen;
8. e-mail 2 maart 2018.
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Route beschrijving AkzoNobel Center AkzoNobelJ^/1^

AkzoNobel Center 
Christian Neefestraat 2 
1077 WW Amsterdam 
Phone + 31 20 50 27 555

Met de auto via de A10
Vanuit Utrecht/Eindhoven (afrit S109)
Neem de afslag S109 vanaf de A10 naar de Europaboulevard/S109 in Zuideramstel, Amsterdam. Neem de afslag S109 
richting Buitenveldert. Sla na 300 meter linksaf naar Europaboulevard/S109. Sla na 800 meter rechtsaf naar de Boelelaan. 
Sla bij stoplichten rechtsaf naar de Beethovenstraat, neem de eerste weg rechts na het viaduct (= Christian Neefestraat).

Vanuit Schiphol Airport/Den Haag/Rotterdam (afrit S109)
Neem de afslag s109 richting s110/RAI/Rivierenbuurt. Sla rechtsaf naar de Europaboulevard/S109 (borden naar Centrum/ 
s110). Sla linksaf naar de Boelelaan. Sla bij stoplichten rechtsaf naar de Beethovenstraat, neem de eerste weg rechts na 
het viaduct (= Christian Neefestraat).

Parkeren
Bezoekers
Bezoekers van AkzoNobel parkeren in de AkzoNobel parkeergarage, welke zich naast het pand bevindt. 
Parkeermogelijkheden zijn beperkt, Indien de parkeergarage vol is, zijn er in de omgeving diverse mogelijkheden om 
betaald te parkeren zoals op P15 op ca. 200 meter afstand aan de zuidzijde van het A10 viaduct over de Beethovenstraat. 
Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Openbaar vervoer
AkzoNobel ligt aan het Beatrixpark, dicht bij Station Amsterdam Zuid en is uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer.

Vanaf Amsterdam Central station: Neem metrolijn 51 richting Westwijk, stap uit bij halte Amsterdam Zuid. De reistijd 
bedraagt ongeveer 20 min.

Vanaf Amsterdam Sloterdijk: Neem metrolijn 50 richting Gein, stap uit bij halte Amsterdam Zuid. Reistijd bedraagt 
ongeveer 14 minuten.

Vanaf Schiphol Airport: De treinen vertrekken elke 15 minuten richting Amsterdam Zuid. De reistijd is ongeveer 7 minuten. 
Alternatief is het gebruik maken van een taxi, reistijd is 25 minuten en de kosten bedragen ongeveer €30.
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