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Onderwerp

Intrekken van de Parkeerverordening 2009 en vaststellen van de 
Parkeerverordening 2013, alsmede wijzigingen van de Verordening op de stadsdelen

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 163),

Besluit:

I. in te trekken de Parkeerverordening 2009, vastgesteld bij raadsbesluit van 
29 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, afd. 3A, nr. 211/515) en laatstelijk 
gewijzigd bij raadsbesluit van 28 november 2011 (Gemeenteblad 2011, 
afd. 3A, nr. 227/1108);

II. vast te stellen de bij dit besluit behorende Parkeerverordening 2013 (inclusief
toelichting) en deze te publiceren in afdeling 3A van het Gemeenteblad, met 
als voornaamste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de 
Parkeerverordening 2009:
a. versoepeling van de spijtoptantenregeling;
b. bezoekersparkeerkaart;
c. extra parkeervergunning buiten de Ring;
d. geldigheid sportverenigingvergunning;
e. maximum aantal sportverenigingvergunningen;
f. parkeren hotels met congresfaciliteiten;
g. gescheiden vergunningplafonds bewoners en bedrijven;
h. verduidelijking regels parkeerduurbeperking;
i. aanpassen overloopvergunning;
j. opheffen bedrijfsmilieuvergunning op code;
k. opheffen toeristenkaart;

III. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van het experiment 
bezoekersparkeerkaart in stadsdeel Zuid, met als belangrijkste onderwerpen:
- het gebruik van de bezoekerskaart;
- het effect op het bezoek;
- de uitkomsten van een aanvullend onderzoek door het college van 

burgemeester en wethouders;
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IV. kennis te nemen van bijgaande Nota van Beantwoording naar aanleiding van 
de inspraak van 16 november 2012 tot 5 januari 2013, met als belangrijkste 
onderwerpen:
- parkeersituatie rondom Zuidas en VU;
- vergunning voor kerkgenootschappen;
- regels spijtoptantenregeling bij eigen stallingsplaats;
- parkeervergunning bij bruikleenovereenkomst;

V. in te stemmen met het Zwaarwegend Advies van stadsdeel Zuidoost met 
betrekking tot een experiment voor een bedrijfsvergunningnormering van 1:2;

VI. in te stemmen met het verzoek van stadsdeel Zuid met betrekking tot 
parkeren op afstand;

VII. kennis te nemen van het feit dat de beoogde 
ondernemersdagparkeervergunning lopende het experiment nog niet wordt 
opgenomen in deze parkeerverordening;

VIII. kennis te nemen van het feit dat de beoogde ondernemersjaarkaart, zoals 
opgenomen in het parkeerplan Amsterdam, nog niet is opgenomen in deze 
parkeerverordening;

IX. kennis te nemen van het feit dat de benodigde wijzigingen met betrekking tot 
de verdere digitalisering van de parkeerketen in het kader van 1 Stad 
1 Opgave worden doorgevoerd door middel van een wijzigingsverordening 
die apart aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling;

X. vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening op 
de stadsdelen, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 januari 1994 
(Gemeenteblad 1994, afd. 3, nr. 34) en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit 
van 19 december 2012 (Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 200/1092):

Enig artikel

Onderdeel XIII. (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) onder 7. van Bijlage A, 
behorende bij de Verordening op de stadsdelen wordt gewijzigd en komt te 
luiden als volgt:
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7. Vaststelling van de Parkeerverordening, alsmede de uitvoering van de 
volgende artikelen van de vigerende Parkeerverordening: artikel 4 lid 2, artikel 
6 lid 2 en lid 3, artikel 8 lid 2, artikel 15 lid 4, artikel 16 lid 3 en lid 6, artikel 17 
lid 3 en lid 6, artikel 19 lid 3, artikel 20 lid 2 en lid 3, artikel 22, artikel 25 lid 4, 
artikel 32 lid 7 en lid 8, en voor zover het betreft 
belanghebbendenvergunningen voor kwaliteitstaxistandplaatsen artikel 25 lid 
1, en voor zover het betreft GA-vergunning artikel 37.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 3 april 2013.

De plv. voorzitter

G.J. Bouwmeester BA

De raadsgriffier

mr. M. Pe
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