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Geachte heer Saan, 
 
Wij hebben op 16 maart 2021 het voornemen uitgesproken om de parkeerproblematiek op het 
bedrijventerrein Verrijn Stuart aan te pakken door op de openbare parkeerplaatsen van het 
bedrijventerrein Verrijn Stuart betaald parkeren in te voeren. De gemeente zal hierin de investering 
van parkeerautomaten, bebording en handhaving voor haar rekening nemen. 
 
Bijlage 1 Betaald parkeren op bedrijventerrein Verrijn Stuart geeft aan hoe de gemeente vorm wil 
geven aan de parkeerregulering op het bedrijventerrein. De planning hierbij is dat het systeem van 
betaald parkeren per begin 2022 gerealiseerd kan zijn. 
 
Hierbij verzoeken wij u om uw standpunt te geven op dit voornemen. Wij laten het aan u over op 
welke wijze u de bedrijven op het bedrijventerrein wilt betrekken bij uw standpuntbepaling. 
Uiteraard kan de gemeente u hierbij ondersteunen als dat nodig is. 
 
Graag gaan wij binnenkort in gesprek met u over het bovenstaande, waarbij in ieder geval de 
reguleringstijden en de tarieven onderwerp van gesprek zullen zijn. 
 
Gezien de voorgenomen tijdslijn voor de invoering van de parkeerregulering willen we u vragen 
uiterlijk eind mei uw standpunt te geven met betrekking tot het instellen van betaald parkeren op 
het bedrijventerrein Verrijn Stuart. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 
de secretaris a.i.,     de burgemeester, 
 
 
 
C.J. Schelling      E. Boog 
 
 
 
 

   
 

DIEMEN 

 
  

 

 

 

 

  

Zaaknummer : 2021-025094 

 Documentnummer : D2021-03-019105 

Kenmerk :  

Bijlagen :  Betaald parkeren Verrijn Stuart 

stuur Beh. ambtenaar : E.H. Tabink 

Telefoonnummer : +31 203144773 

E-mailadres : info@diemen.nl 

Onderwerp 

Voornemen parkeerregulering  
bedrijventerrein Verrijn Stuart 

Datum 

19 maart 2021 



 

2 

 
 
 
 

Bijlage 1  Betaald parkeren op bedrijventerrein Verrijn Stuart 
 
Betaald parkeren op straat 
De 460 openbare parkeerplaatsen op bedrijventerrein Verrijn Stuart worden gewijzigd naar 
betaalde parkeerplaatsen waarbij  op twee locaties de betaalde zone middels bebording 
wordt aangegeven: 
Locatie 1: ter hoogte van de Venserweg met de Weesperstraat; 
Locatie 2: ter hoogte van de Weesperstraat met de Treubweg. 
 
Parkeerders kunnen bij 11 parkeerautomaten middels hun kenteken hun parkeergeld betalen 
met een creditcard of pinpas. Uiteraard kan de parkeerder ook met mobiel parkeren betalen, 
zoals Parkmobile, Yellowbrick,enz. Zie voor het bovenstaande figuur 1. 
 
 

 
Figuur 1.  
11 parkeerautomaten voor parkeerders om te betalen, de aankondiging van betaald parkeren bij de 
entree van de straten Weesperstraat met Venserweg en Weesperstraat met Treubweg 

 

Huidig nachtelijk parkeerverbod 
Ten behoeve van het instellen van het nachtelijk parkeerverbod ging het meestal om 
voertuigen welke langdurig geparkeerd stonden. Wanneer het parkeren op de openbare 
parkeerplaatsen van het bedrijventerrein Verrijn Stuart gewijzigd wordt naar betaald parkeren, 
is het de verwachting dat parkeerders niet bereid zijn € 8 per dag te betalen voor het 
parkeren. Daarmee kan het huidige nachtelijk parkeerverbod ingetrokken worden op het 
moment dat betaald parkeren geïntroduceerd wordt. 
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Betaald parkeren, tarieven 
De tarieven voor het op straat parkeren bedragen € 1,00 per uur en € 8,00 per dag. Er 
worden voor werknemers van de bedrijven geen bedrijfsvergunningen uitgegeven. Zij betalen 
net als de overige parkeerders de aangegeven tarieven. 
 

Betaald parkeren, handhaving 
Per 1 augustus 2020 is de scanauto binnen Diemen verantwoordelijk voor de handhaving in 
de parkeerzones. In de betaalde zones (Centrum, Muiderstraatweg en omgeving en 
kantoorgebied Bergwijkpark) worden boetes niet meer achtergelaten op de voorruit van de 
auto, maar binnen enkele werkdagen naar het postadres van de kentekenhouder gestuurd. 
Dit zal ook het geval zijn voor bedrijventerrein Verrijn Stuart. De scanauto rijdt diverse rondes 
in een week om na te gaan of er (voldoende) parkeerbelasting is betaald. 
 

Betaald parkeren, reguleringstijden 
Op de vraag wanneer er sprake moet zijn betaald parkeren voor het bedrijventerrein is het 
uitgangspunt de huidige parkeerproblematiek en de overige tijden van betaald parkeren in 
Diemen. De huidige tijden van de overige betaalde zones zijn: 

- Centrum    : ma t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur; 
- Kantoorgebied Bergwijkpark   : ma t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur; 
- Muiderstraatweg en omgeving : ma t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur. 

 
Voor het bedrijventerrein Verrijn Stuart wordt gedacht aan de volgende tijden: ma t/m za van 
09.00 tot 19.00 uur. 

 
Betaald parkeren, communicatie 
Bij het invoeren van betaald parkeren zal er eerst aan de hand van bebording aandacht 
gevraagd worden voor de te wijzigen situatie. De gemeente hanteert daarbij een 
gewenningsperiode van ca. 2 weken voordat er boetes opgelegd worden. 
 

Betaald parkeren, planning 
De periode april-mei 2021 is nodig voor besluitvorming van Ondernemend Diemen, het najaar 
2021 voor formele besluitvorming, betaald parkeren is dan mogelijk vanaf begin 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


