
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: A. Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 15 mei 2019 

Datum antwoord: 2 juli 2019 

Onderwerp:  Foutparkeren P&R terrein Muiden 

Bijlagen:   

 
 
 
 
Inleiding 
 
Het CDA verneemt met regelmaat geluiden dat foutparkeerders op het P&R terrein worden beboet. 
 
Het P&R terrein is aangeduid met Bord E 12 Bijlage 1 RVV. De betekenis van dit bord is: P+R - Parkeergelegenheid ten 
behoeve van overstappers op het openbaar vervoer. 
 
Op gezette tijden is de parkeercapaciteit van het P&R terrein onvoldoende. Hierdoor worden door bestuurders 
personenauto’s in het gras geparkeerd.  
 
Wettelijk gezien is dit verboden. Artikel 24 lid 4 van het RVV zegt hierover dat indien het parkeerterrein is aangeduid met een 
bord E12 en het is voorzien van parkeervakken, slechts in die vakken geparkeerd mag worden. 
 
Het lijkt dan ook in rede te liggen dat opsporingsambtenaren hiervoor beschikkingen uitschrijven. 
 
Sinds de opening van het P&R terrein worden dagelijks echter 1 tot meerdere parkeervakken onttrokken aan het doel 
waarvoor zij bestemd zijn door pijl en/of tekstkarren van wegaannemers. Onderstaand een foto van een situatie onlangs waar 
7 (het waren er zelfs 8) van dit soort karren waren geparkeerd. 
 

 
 
Er wordt dus dagelijks parkeercapaciteit niet ingezet voor forensenverkeer waar het parkeerterrein primair voor is bestemd 
en ook als zodanig door middel van bord E12 wordt aangegeven. 
 
Hoewel het nog niet heeft plaatsgevonden, althans heeft het CDA  het nog niet zelf geconstateerd, is het parkeren in de berm 
van een voorrangsweg buiten de bebouwde toegestaan. Ter plaatse van het P&R terrein is deze alternatieve 
parkeergelegenheid ruim aanwezig en waar dus legaal geparkeerd kan en mag worden. 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
Het CDA heeft de volgende vragen: 
 

1. Hoeveel beschikkingen zijn er sinds de opening van het P&R terrein te Muiden uitgeschreven voor foutparkeren? 
 

Antwoord 
Van januari 2017 tot mei 2019 zijn in totaal 90 bekeuringen voor deze locatie uitgeschreven. 

 
2. Voor welke strafbare gedragingen (feitcodes) zijn deze beschikkingen opgemaakt? 

 
Antwoord 
R 315B niet de rijbaan gebruiken, is op de stoep parkeren 
R 397J  parkeren , anders dan aangegeven middels de borden 
R 406 parkeren in groenstrook 
 

 
3. Door wie zijn deze beschikkingen uitgeschreven (Gemeentelijke BOA, Politie en/of RWS BOA? 

 
Antwoord  
Wij hebben slechts kennis van de door de gemeentelijke Boa’s uitgeschreven beschikkingen. Het is daarnaast wel bekend 
dat ook de politie controles uitvoert op het P & R terrein in Muiden. Uit contact met de politie is gebleken dat zij het 
aantal beschikkingen niet kunnen opleveren omdat het systeem waarin de bekeuringen worden bijgehouden is 
overgenomen door het CJIB. Zodoende heeft de gemeente geen inzicht in de hoeveelheid beschikkingen die door de 
politie is opgemaakt.  

 
4. Draagt het college kennis van het feit dat dagelijks 1 tot meerdere parkeerplekken worden onttrokken aan het doel 

waarvoor zij bestemd zijn door geparkeerde pijl –en tekstkarren? 
 

Antwoord 
Ja, dit is bekend. Dit terrein is van Rijkswaterstaat en deze staat toe dat deze karren hier worden geplaatst. Overigens 
zullen wij er bij Rijkswaterstaat op aandringen dat dit in de toekomst niet of nauwelijks meer gebeurt. 

 
5. Is het college het met het CDA eens dat feitelijk de pijl-/tekstkarren “fout” geparkeerd staan op parkeergelegenheid 

ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 
Nee, dit is een terrein met openbaar karakter, een ieder mag hier parkeren. Het terrein wordt ook gebruikt door 
carpoolers. Wat nogmaals niet wegneemt dat wij er bij Rijkswaterstaat op zullen aandringen dat het stallen van 
tekst/pijlborden liefst niet wordt gedaan op een P+R die zeer druk bezet is. Een alternatief is bijvoorbeeld de P+R 
Muiderberg of een eigen opslagterrein. 
 

 
6. Is het college het met het CDA eens dat het parkeren in de berm van de Papelaan/Verlengde Maxisweg t.h.v. het P&R 

terrein, hoewel dit wettelijk gezien is toegestaan, onwenselijk is? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 
Jazeker, het is toegestaan, echter onwenselijk omdat in en uit-parkeren langs deze weg gevaarlijk is en er bovendien bij 
voorkeur geen objecten in de berm aanwezig zijn bij wegen met een maximumsnelheid van 80 km /uur.  
 

 
7. Is het college het met het CDA eens dat het bekeuringsbeleid op het P&R terrein het parkeren in de berm op andere 

plaatsen kan bevorderen? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 
Dat zou kunnen. Het is weliswaar verboden om buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg te 
parkeren, maar dit geldt niet voor de berm. Overigens gelden er wel algemene bepalingen als het niet in gevaar mogen 
brengen van andere weggebruikers. Dit is bij parkeren in de berm van een voorrangsweg als Papelaan al snel het geval. 
 

 
8. Is het college voornemens om te bewerkstelligen dat opsporingsambtenaren enige coulance  betrachten in het 

bekeuren van foutparkeerders, behoudens invalideparkeerplaatsen, zolang er parkeerplekken door pijl- en 

tekstkarren worden onttrokken aan het forensenverkeer? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord 
Boa’s hebben de opdracht om de wet te handhaven. Foutparkeren kan altijd bekeurd worden. 
 

 
9. Is het college het met het CDA eens dat in de huidige milieu- en klimaatdiscussies het niet verklaarbaar is dat juist 

daar waar bevordert wordt dat meer automobilisten met het openbaar vervoer (verder) reizen dit door bekeuringen 
wordt ontmoedigd, temeer als geconstateerd wordt dat parkeerplekken worden gebruikt voor het stallen van pijl- en 
tekstkarren? 

 
Antwoord 
Het gebruik van fietsen en openbaar vervoer wordt al jaren gestimuleerd. Overvolle P&R terreinen en bekeuringen 
dragen niet bij aan de populariteit van deze vervoerswijzen. Wij willen hierover in gesprek of onze bestaande gesprekken 
voortzetten met rijk, provincie en NS/Prorail. NS is voornemens om, mogelijk samen met de gemeente, na te denken 
over het reguleren en uitbreiden van de bestaande capaciteit bij P+R Bussum zuid. Met Rijkswaterstaat worden op dit 
moment gesprekken gevoerd over een mogelijke uitbreiding van de P+R Muiden. 

 
10. Is het college voornemens om de betrokken wegaannemers/eigenaren van de tekstkarren aan te spreken om voor 

het parkeren van deze karren andere parkeergelegenheid te zoeken (bv. de opslagterreinen/steunpunten van RWS, 
zoals Naarden) of hierover met de eigenaar van het P&R terrein (RWS) te overleggen om tot een dergelijke afspraak 
te komen? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: 
zie de antwoorden op de vragen 4 en 5. 


