
	
	

	
	
TOELICHTING OP HET INVOEREN BETAALD PARKEREN VERRIJN STUART 
 
 
Op de halfjaarlijkse overleggen met B&W staat al een aantal jaar de toenemende parkeeroverlast 
op Verrijn Stuart op de agenda.  

• Overlast door de vele gestalde auto’s van de garages op de Visseringweg. Het nachtelijk 
parkeerverbod was een van de maatregelen hiertegen. 

• Overlast door de dwars geparkeerde vrachtwagen, welke 4-5 parkeervakken gebruiken. 
• Overlast door gestalde ‘wrakken’ welke maanden blijven staan. 
• Overlast door de auto’s van de vele medewerkers van Hello Fresh. 
• Overlast door auto’s van reizigers die met het de metro verder reizen. 

 
Om deze overlast tegen te gaan is parkeerregulering nu echt noodzakelijk. 
In 2019 is op Bergwijkpark, op verzoek van de ondernemers, betaald parkeren ingevoerd en 
hierdoor is de overlast van ‘vreemde’ auto’s fors teruggedrongen. 
 
Wellicht niet voort iedereen bekend is dat de bestemmingsregels voor een bedrijf op het 
bedrijventerrein Verrijn Stuart voorschrijven dat parkeernormen in acht dienen te worden 
genomen. Deze normen schrijven voor hoeveel parkeerplaatsen op het eigen terrein aanwezig 
dienen te zijn. Als bijlage zijn de Bestemmingsregels toegevoegd. De parkeernormen staan in 
artikel 4.5.2. 
 
Als bestuur staan wij positief tegenover het voorstel van het college om betaald parkeren in te 
voeren.  
 
Het voorstel is: 
Betaald parkeren geldt van maandag tot met zaterdag van 09:00-19:00 
Het tarief is € 1,--  per uur tot maximaal € 8,— per dag. 
 
Wij kunnen ons vinden in de tijden en tarieven, omdat deze ook gelden voor Bergwijkpark. 
 
Nachtelijk parkeerverbod 
Bij het invoeren van het betaald parkeren wil men het huidig nachtelijk parkeerverbod opheffen.  
Dit verbod is ingesteld om voertuigen welke langdurig stonden geparkeerd weg te houden uit het 
gebied. Met de invoering van betaald parkeren geldt straks een tarief van 8 euro per dag, 48 euro 
per week, om hier te parkeren. Gezien de (slechte) staat van de voertuigen is de verwachting dat 
de eigenaren dit niet willen betalen. De gemeente stelt dat om het effect te kunnen meten van 
betaald parkeren er geen andere maatregel (nachtelijk parkeerverbod) actief kan zijn.  
Hier hebben wij twijfels over en zouden dit opheffen juist willen uitstellen om te kijken wat het 
effect van het betaald parkeren is. 
 
Vergunningenbeleid 
Vele ondernemers staan positief tegenover het invoeren van betaald parkeren omdat de 
verwachting is dat de huidige overlast fors zal worden teruggedrongen. 
Er zijn ook ondernemers die bang zijn dat zij klandizie gaan missen omdat er voor parkeren 
betaald moet gaan worden. Tot nu toe was dit gratis. De eerste vraag die dan wordt gesteld is of 
de ondernemer voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft conform het bestemmingsplan. 
De volgende vraag is moeten wij met parkeervergunningen gaan werken op Verrijn Stuart? 
Op dit moment geldt voor alle betaald parkeren gebieden van Diemen geen vergunningenbeleid 
voor bedrijven of bezoekers. Op Bergwijkpark geldt dus bij het betaald parkeren geen uitgifte van 



	
bedrijfsvergunningen aan bedrijven. Zowel bezoekers als personeel van deze bedrijven betalen 
voor het parkeren in de openbare ruimte. 
 
Uitgangspunt hierbij is: 

a. Indien er de mogelijkheid is voor het parkeren op eigen terrein, parkeert het personeel op 
eigen terrein 

b. Het tarief op straat wordt juist acceptabel gemaakt zodat personeel dat geen parkeren op 
eigen terrein heeft, ook op straat kan parkeren. 

 
Net als bij het kantoorgebied Bergwijkpark is voor het bedrijventerrein Verrijn Stuart bepaald niet 
over te gaan tot de uitgifte van bedrijfsvergunningen. 
Als bestuur neigen wij mee te gaan met het voorstel van de gemeente maar willen graag met u 
hierover van gedachte wisselen. Met name de vraag wanneer heb je wel recht op een vergunning 
en hoeveel en wanneer niet, zeker wanneer wij constateren dat er bedrijven zijn die nog 
onvoldoende aan de gestelde parkeernormen voldoen.  
 
Diemen, 14 april 2021 
 
 
 
 


