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Onderwerp

Reactie op experimentsverzoeken stadsdelen naar aanleiding van Verordening Parkeerbelastingen 2014

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

-Artikel 45 van de Parkeerverordening 2013 die alsvolgt luidt:

- 1. Het dagelijks bestuur van een stadsdeel kan voor een gebied waar parkeerregulering op grond van

deze verordening is ingevoerd bij Burgemeester en Wethouders een verzoek indienen om goedkeuring

van een te houden experiment. en;

- 2. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid door het college wordt goedgekeurd, kunnen zij,

voor de duur van het te houden experiment, de werking van bepaalde artikelen voor een bepaald gebied,

buiten toepassing stellen.

Overwegende:

- Dat voor het experiment invoeren bezoekersvergunning alleen voor ringparkeerders door stadsdeel

West het een relatief kleine en bekende doelgroep is die zichzelf actief heeft aangemeld als ringpar-

keerder, maar dat een goede communicatie over de regeling wel van belang is;

- Dat het experiment fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt door stadsdeel Zuid

naar verwachting leidt tot een inefficiënt gebruik van de straatparkeercapaciteit, maar dat vanwege

het fiscale regime nu meer mogelijkheden bestaan om de effecten goed te evalueren;

- Dat het experiment fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt door stadsdeel Zuid

onder voorwaarden wordt toegestaan;

- Dat het experiment fiscale parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord door stadsdeel Zuid valt

te interpreteren als een variant op het experiment parkeer-duurbeperking in stadsdeel Zuidoost,

waarbij per direct kan worden aangesloten;

- Dat het experiment fiscale parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord door stadsdeel Zuid onder

voorwaarden wordt toegestaan;

- Dat met het verzoek van stadsdeel West voor een experiment betaald parkeren op zondag in com-

binatie met een bezoekersregeling op zondag in Oud West en Westerpark niet wordt aangesloten

op de dit jaar nieuw in de Parkeerverordening opgenomen bezoekersregeling en dit niet bijdraagt

aan de uniformiteit van het beleid;

- Dat het experimentverzoek van stadsdeel West tot het wijzigen van de spijt-optantenregeling van

2 naar 3 jaar alleen het verlengen van de beslistermijn betekent, waardoor het overzichtelijker is

de algemene termijn van de spijt-optantenregeling te wijzigen van 2 naar 3 jaar;

- Dat het experiment parkeerduurbeperking in Venserpolder door stadsdeel Zuidoost gewijzigd wordt

voortgezet en alleen op evenementenzondagen wordt toegepast, waarbij het wel van belang is dat

bewoners en bezoekers actief worden geïnformeerd over de evenementzondag.

- Dat de gewijzigde voortzetting van het experiment parkeerduurbeperking in Venserpolder door

stadsdeel Zuidoost onder voorwaarden wordt toegestaan;

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 oktober 2013 hebben besloten:

I.In te stemmen met de volgende experimenten op basis van artikel 45 van de Parkeerverordening 2013,

naar aanleiding van de zwaarwegende adviezen voor de Verordening Parkeerbelastingen 2014:
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a) Het experiment: invoeren bezoekersvergunning alleen voor ringparkeerders door stadsdeel West

b) Het experiment: fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt door stadsdeel Zuid

c) Het experiment: fiscale parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord door stadsdeel Zuid

II. Niet in te stemmen met het verzoek van stadsdeel West voor een experiment betaald parkeren op

zondag in combinatie met een bezoekersregeling op zondag in Oud West en Westerpark;

III. In te stemmen met het wijzigen van de spijtoptantenregeling van 2 naar 3 jaar in de Parkeerveror-

dening 2013, naar aanleiding van een experiment-verzoek door stadsdeel West;

IV. Kennis te nemen van de gewijzigde voortzetting van het experiment parkeerduurbeperking in

Venserpolder door stadsdeel Zuidoost.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
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