Aan:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau, mr. Farhad Sabet

Betreft: Uw kenmerk: JB.19.018712.001
bezwaar tegen afwijzing handhavingverzoek parkeren bij sportclubgebouwen
in het Diemerpark,
bezwaar tegen verlenen van ontheffingen RVV
Amsterdam, 22 maart 2020
Geachte heer Sabet,
Op 16-03-2020 ontvingen wij uw e-mail, waarin u meldt dat er vorig jaar negen (9) ontheffingen RVV
zijn afgegeven waardoor auto’s structureel buiten de parkeervakken in het Diemerpark geparkeerd
mogen worden. Vanwege de coronacrisis ontvingen we niet alle (geanonimiseerde) gegevens er van.
Wel was duidelijk dat het om de volgende ontheffingen gaat.
Kenteken
voertuig
1

90-NV-VT

2 MX-ZV-57
3
16-PJZ-9
4
71-RKF-9
5
VT-477-V
6 1-KDD-75
7 “onbekend”
8

31-ZG-ZX

9

RV-535-P

Periode

Doelgroep

Ontheffing voor

06-092021

“verenigingsmanager
AFC IJburg”

“Rijden in het Diemerpark om bij de
voetbalgebouwen te komen te
parkeren”

24-102019

24-102021

“toeleveranciers en
trainers
AHC IJburg”

“toegang en plaatsing voertuigen in
het Diemerpark”

06-112019

06-112021

“trainers en
personeel
AHC IJburg”

“parkeren bij clubhuis AHC IJburg”

van

t/m

06-092019

Bezwaar
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het verlenen van bovenvermelde ontheffingen.
Ontvankelijkheid
In artikel 6.11 van de Algemene wet bestuursrecht staat: “Ten aanzien van een na afloop van de termijn
ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege
indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.”
Van het besluit om bovenvermelde ontheffingen te verlenen heeft nooit kennisgeving plaatsgevonden
in een openbaar medium (krant, huis-aan-huis blad, website o.i.d.), noch konden we daar op een andere
wijze kennis van nemen. Pas op 16-03-2020 werden we door uw e-mail hierover geïnformeerd, naar
aanleiding van de hoorzitting op 25-02-2020 in het kader van ons bezwaar tegen het besluit om ons
handhavingverzoek m.b.t. parkeren bij de sportclubgebouwen in het Diemerpark af te wijzen.
Om die reden kan niet redelijkerwijs worden geoordeeld dat wij in verzuim zijn door dit bezwaar te laat
in te dienen, en dient niet-ontvankelijkverklaring op grond hiervan achterwege te blijven.
Ten aanzien van de RVV ontheffingen
Uit de bij ons bekende gegevens ten aanzien van de ontheffingen kunnen we niet opmaken wat de
reden is dat voertuigen bij de sportgebouwen en elders in het Diemerpark geparkeerd zouden moeten
worden.







Wij nemen het de ontheffingverlener zeer kwalijk dat er kennelijk zonder reden ontheffingen zijn
afgegeven waardoor er gedurende twee jaar, elke dag en 24 uur per etmaal , overal in het
Diemerpark voertuigen mogen rijden en parkeren.
Dit druist volstrekt in tegen de doelstelling van het park en heeft niets te maken met zorgvuldig
omgaan met de bezoekers van het park en de natuur.
Structureel buiten de parkeervakken in het Diemerpark mogen parkeren is niet alleen strijdig met
artikel 17 ‘Sport’ in de Regels van het bestemmingsplan, maar ook met artikel 14 ‘Groen - 3’.
De Regels t.a.v. artikel 17 ‘Sport’ in het bestemmingsplan hebben wij u eerder (13-02-2020)
toegestuurd. Bijgesloten zijn de Regels t.a.v. artikel 14 ‘Groen - 3’’ .
Zoals we eerder schreven in het kader van ons bezwaar tegen de afwijzing van ons
handhavingverzoek m.b.t. parkeren bij de sportclubgebouwen (05-12-2019 en 13-02-2020) is het
verlenen van de ontheffingen in strijd met Beleidsregels ontheffing artikel 87 Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, gemeente Amsterdam en de brief dd. 05-11-2019 van wethouder
S. Dijksma aan de leden van de raadscommissie MLD over handhaving van RVV-ontheffingen.
Beide stukken hebben wij u eerder (13-02-2020) toegestuurd.

Wij verzoeken u dit bezwaar te betrekken bij ons eerder ingediende bezwaar. Mocht dat om één of
andere procedurele regel niet passend zijn, dan verzoeken wij u dit bezwaar en bijbehorende
documentatie door te sturen naar de instantie die verantwoordelijk was voor de afgegeven
ontheffingen.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan vernemen wij dat graag.
Uw reactie zien wij tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.

BIJLAGE:
 Regels bestemmingsplan IJburg 1e fase Artikel 14 Groen - 3, 17-04-2013

