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Inleiding 
N.a.v. het thema-uur over de parkeerverordening heeft onze fractie nog een aantal vragen die wij niet hebben kunnen stellen. 
 
Vraag 1  
Bij inbreiding is de wens nadrukkelijk dat parkeren op eigen terrein gerealiseerd moet worden, en daardoor staat in de 
parkeerverordening dat er geen vergunningen aangevraagd en uitgegeven kunnen worden. Bij woningsplitsing lijkt dit na het 
lezen van de verordening niet het geval en kunnen wel parkeervergunningen wel gewoon worden aangevraagd, zo begrijpen 
wij uit de verordening.  
 
1a. Klopt hetgeen wat wij in de inleiding schetsen? 
1b. Wat is de rationale hierachter?  
1c. In welke zin (op juridisch vlak) zijn inbreidlocaties anders dan het splitsen van woningen? 
1d. Bestaat de mogelijkheid dat de woningsplitsing in juridische zin gelijk getrokken kan worden aan inbreidlocaties? Ergo, 
dat ook bij woningsplitsing geen parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
2a. Waarom wordt bij inbreidlocaties, bijvoorbeeld die niet naast een OV-verbinding liggen (zoals de Zwarteweg) of waar 
geen mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein is (zoals de herontwikkeling van de Hockey Republic), niet gekeken naar de 
totale parkeerdruk en -balans in de omgeving, om daar vervolgens het vergunningsbeleid op af te stemmen?  
 
In het verlengde van vraag 2a heeft onze fractie een vraag over de parkeerdruk en -balans gemeentebreed, in het vervolg op 
het rapport van Goudappel Coffeng uit 2018. 
 
2b. Is er in het algemeen een beeld van het aantal parkeerplekken in de gemeente en de parkeerdruk? Is er na het vuistdikke 
rapport van Goudappel met parkeermetingen (van juni 2018) een monitoring geweest van de ontwikkelingen van de 
parkeerdruk en -balans in Gooise Meren waaruit bepaalde keuzes in deze verordening tot stand zijn gekomen? Kunnen hier 
een aantal voorbeelden van genoemd worden?  
 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
3a. Waarom wordt juist het Amsterdamse model als uitgangspunt genomen bij veel zaken in de parkeerverordening (bv bij 
inbreidlocaties)?  
3b. Zijn er geen gelijkwaardige gemeenten (qua aantal inwoners/ meerledigheid aan kernen) of iets kleinere gemeenten die 
een model hebben die a) juridisch getoetst is zoals het Amsterdamse model (waarvan werd aangegeven tijdens het thema-
uur dat dat een van de redenen was om het Amsterdamse model toe te passen) en b) misschien beter aansluit op de lokale 
sitatie in Gooise Meren? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
4a. Hoe wordt het zogenoemde waterbedeffect, waarbij bewoners zonder vergunning in de aanpalende wijken gaan parkeren 
waardoor de parkeerdruk verhoogd wordt, voorkomen? (bijvoorbeeld bij nieuwe bewoners op inbreidlocaties die niet in 
aanmerking komen voor vergunningen en  in aanpalende wijken gaan parkeren).  
4b. Is het een mogelijkheid dat nieuwe bewoners in een nabij gelegen parkeergelegenheid (bv een parkeergarage) een plek 
kunnen huren/kopen? Waarom zou dit wel of niet kunnen c.q. wenselijk zijn? 
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Antwoord 
 
Vraag 5 
Is er een haalbaarheidsstudie gedaan naar nieuwe mogelijke parkeerplekken (/parkeergarages) binnen of buiten de kernen, 
om parkeerdruk van de straat te kunnen verlichten?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 6 
Heeft corona, en de impact die dat heeft / kan hebben in de toekomst (zoals meer thuiswerken), nog invloed gehad op een 
aantal keuzes in deze parkeerverordening? Zou u deze kunnen toelichten? 
 
Antwoord 
 


