Aan:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau

Betreft: bezwaar tegen afwijzing handhavingverzoek parkeren bij sportclubgebouwen
in het Diemerpark.
Uw kenmerk: Z-19-50088/UIT-19-46964

Amsterdam, 5 december 2019

Geachte mevrouw/heer,
Bezwaar
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het besluit dd. 05-11-2019 van de teammanager Procesuitvoering van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van stadsdeel Oost namens het
college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om ons handhavingverzoek artikel 1:3 lid
Awb dd. 11-10-2019 m.b.t. parkeren bij de sportclubgebouwen in het Diemerpark af te wijzen (uw
kenmerk: Z-19-50088/UIT-19-46964).
Ontvankelijkheid
Volgens artikel 1 lid 2 b van onze statuten heeft onze vereniging ten doel: “het weren van
gemotoriseerd verkeer uit het Diemerpark en het in en buiten rechte behartigen en opkomen voor
de belangen van niet-gemotoriseerde weggebruikers in het Diemerpark en de toegangswegen tot
het Diemerpark”. (Zie de bijlagen voor de volledige statuten en bewijs van inschrijving bij de Kamer
van Koophandel.)
De termijn voor het indienen van dit bezwaar is zes weken na de bekendmaking van het besluit. Het
besluit werd ons 05-11-2018 toegestuurd. De termijn voor het indienen van bezwaar was zes weken
later, dus 17-12-2019. Wij dienen dit bezwaar derhalve binnen de termijn in.
Op grond van de doelstelling van onze vereniging en de termijn van indiening van bezwaar dienen
wij in ons bezwaar ontvankelijk verklaard te worden.
Ons verzoek en de reactie daarop
Wij verzoeken om handhaving van het bestemmingsplan en intrekking van de RVV-ontheffingen die
het mogelijk maakt dat er bij de sportclubgebouwen in het Diemerpark structureel geparkeerd
wordt.
In het bestreden besluit wordt onder het kopje ‘Onze reactie op uw verzoek’ respectievelijk ingegaan
op de verharding, strijdigheid met het bestemmingsplan en de RVV-ontheffingen.
a. Ten aanzien van de verharding
In het bestreden besluit wordt verwezen naar artikel 17.5.1 sub b van de planregels van het
bestemmingsplan IJburg 1e fase waarin staat dat de gronden voor maximaal 15% per
bestemmingsvlak mogen worden verhard ten behoeve van o.a. parkeren. Volgens het besluit zou
deze beperking van de verharding alleen van toepassing zijn “op locaties die als ‘parkeerterrein’ zijn
aangeduid.”
Deze stelling is niet correct. De beperking van de verharding heeft betrekking op de gronden die zijn
aangewezen voor ‘Sport’. Met andere woorden: de gronden in het gebied met de bestemming ‘Sport’
mogen niet meer dan 15% worden verhard.
Wij zien overigens de relevantie van dit punt niet. We zeggen immers niet dat de hoeveelheid
verharding niet in overeenstemming zou zijn met wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan.
We onderschrijven wel de stelling in het besluit: “De locaties waar de auto’s staan geparkeerd, in
het bijzonder naast de sportclubgebouwen, zijn niet als parkeerterrein aangewezen.“
b. Ten aanzien van het strijdig gebruik bestemmingsplan
In het bestreden besluit wordt verwezen naar artikel 17.5.2 van de planregels van het
bestemmingsplan IJburg 1e fase waaruit af te leiden zou zijn dat parkeren middels een RVVontheffing niet in strijd zou zijn met het bestemmingsplan.
Dit argument mist grond. Voor zover ons bekend wordt er in geen enkel bestemmingsplan
gesproken over gebruik van gronden met RVV-ontheffingen.

In het bestemmingsplan zijn binnen de bestemming ‘Sport’ twee gebieden opgenomen met de
gebiedsaanduiding ‘wro-zone-wijzigingsgebied’. Doel daarvan was om op één van deze gebieden een
parkeerterrein te kunnen realiseren. Dit impliceert dat parkeren buiten deze gebieden beschouwd
wordt als strijdig gebruik.
Ons bezwaar is dat in het bestemmingsplan de betreffende locaties niet als parkeerterrein zijn
aangewezen, maar wel als zodanig worden gebruikt, en dat de gemeente deze afwijking van het
bestemmingsplan door middel van RVV-ontheffingen faciliteert en gefaciliteerd heeft.
c. Ten aanzien van de RVV ontheffingen
De ontheffingen zijn door het Stadsloket van de gemeente Amsterdam verleend op grond van artikel
87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).
In het Gemeenteblad van de gemeente Amsterdam nr. 212361 dd. 01-12-2017 ‘Actualisatie
Beleidsregels ontheffing artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’ staan beleidsregels
die van toepassing zijn op aanvragen om een ontheffing op grond van art. 87 RVV.
In deze beleidsregels staat onder punt 3 ‘Kaders en voorwaarden’ dat alleen wanneer het voor de
uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is dat met het voertuig verkeersregels en
-tekens van het RVV moeten worden overtreden, de gemeente ontheffing verleent van artikelen
binnen artikel 87 RVV. Er worden vijf categorieën van werkzaamheden en activiteiten onderkend
waarvoor een ontheffing kan worden verleend:
a. bij calamiteiten
b. bij directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden
c. bij levering zware of ondeelbare goederen of verse, gekoelde of bevroren producten
d. bij bijzondere situaties
e. voor bevoorrading en verhuizingen met gebruik van elektrische bestel- en vrachtvoertuigen
(eRVV -ontheffing).
Structureel parkeren van voertuigen bij de sportclubgebouwen is een activiteit die niet behoort tot
een van de genoemde categorieën. Er bestaat en bestond derhalve geen rechtsgrond voor het
afgeven van de RVV-ontheffingen.
Tot slot
De laatste tijd staan erbij het hockeyclubgebouw dikwijls
vier en soms vijf auto’s geparkeerd. Dit is niet alleen in
strijd met het bestemmingsplan maar ook met de aan de
hockeyvereniging afgegeven RVV-ontheffing, die gaat over
drie auto’s. Er wordt te weinig rekening mee gehouden dat
het om een locatie in een (natuur)park gaat.

Wij verzoeken u ons bezwaar in behandeling te nemen. Mocht u daarvoor meer informatie nodig
hebben, dan vernemen wij dat graag.
Uw reactie zien wij tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.

