
 

 

 

 

 

 

AMENDEMENT  

 

Raadsvergadering van: 29 juni 2021 

  

Behorende bij agendapunt:  

  

Onderwerp: APV, artikel 5.10 – parkeren of laten stilstaan van voertuigen 

anders dan op de rijbaan. 

  

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 11 mei 2021,  

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018, 

 

Overwegende dat: 

- Artikel 5.10 van de voorgestelde verordening melding maakt van een nieuw 

beleidsonderdeel voor Beemster te weten: “parkeren of laten stilstaan van voertuigen 

anders dan op de rijbaan.” 

- Hiermee parkeren in de bermen niet langer wordt toegestaan. 

- Op de gestelde technische vragen is geantwoord: “Het verbod pas geldt als het college 

aanleiding ziet om plaatsen aan te wijzen en als een dergelijk besluit wordt genomen zal 

uiteraard worden gekeken naar bestaande situaties”. 

- Wanneer verzoeken om handhaving van individuen of anderszins, handhaving van het 

besluit toegepast kan, gaat of moet worden of in ieder geval overwogen dient te worden. 

- Er in bijna alle voorkomende gevallen er geen alternatief kan worden geboden dan het 

inrichten van parkeerplekken, al dan niet in de bermen langs de openbare weg of op 

terreinen / erven ter plekke zonder hoge kosten te maken voor gemeente of gebruikers. 

- Bij opname in de APV er eerst een oplossing geboden dient te worden om op adequate 

wijze te voorzien in het alternatief parkeren. 

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om het, voor Beemster nieuwe, artikel 5.10, “parkeren 

of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan” niet op te nemen en te wijzigen in: 

“artikel 5.10 (gereserveerd)”. 
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Toelichting : zoz 

 



                                                                                                                                                                     

Toelichting; 

In Beemster is op meerdere weggedeelten, zowel in als buiten de bebouwde kommen, het 

parkeren in de berm de gewoonste zaak van de wereld. Dit is met toename van het 

autogebruik door bewoners en in voorkomende gevallen van toepassing bij zowel bewoners 

als bedrijvigheid.                                                                                                                                                 

Er is vaak geen alternatief zoals parkeren op eigen terrein of is de zoektocht naar een 

oplossing er een van lange adem en/of procedures.                                                                                  

In de huidige APV is geen mogelijkheid om hierop te handhaven en wordt in het algemeen ook 

niet als noodzakelijk gezien.                                                                                                               

Wanneer, zoals nu voorgesteld in de APV, daar nieuw beleid op toegepast dient te worden, ligt 

het voor de hand dat er eerst naar een oplossing wordt gezocht hoe de bermen in te richten 

voor parkeren of in voorkomende gevallen een alternatieve parkeeroplossing wordt geboden. 


