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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De parkeerverordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het 
parkeren in Maarssen Bisonspoor opnieuw vaststellen. 
 
Samenvatting 
 
De parkeerverordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het 
parkeren in Maarssen  verliest op grond van artikel 28 van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet 
Arhi) op 1 januari 2013 zijn rechtskracht mits opnieuw vastgesteld. 
 
 
 
Bijlage 
Parkeerverordening Bisonspoor 1998 - raadsvergadering 28-9-1998 
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Inleiding  
In 1998 is gebleken dat  in totaal tien belanghebbendenparkeerplaatsen voor beroeps- en/of 
bedrijfsuitvoering van ondernemers benodigd zijn rondom het winkelcentrum Bisonspoor om de 
parkeerproblematiek op te lossen. In 1998 is de verordening op het gebruik van deze tien parkeerplaatsen 
en de verlening van vergunningen voor het parkeren in Maarssen, ook wel “Parkeerverordening 1998” 
door de raad vastgesteld. 
 
Harmonisatie 
Van harmonisatie is geen sprake zoals bedoeld in de wet Arhi. Het betreft hier een parkeerverordening die 
alleen van toepassing is op parkeren in Bisonspoor in Maarssen. Deze parkeerverordening is een op 
zichzelf staande verordening.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Vooralsnog bestendiging huidige situatie. 
 
Argumenten 
1. Vaststelling is noodzakelijk gelet op artikel 28 van de Wet Arhi. 

De parkeerverordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor 
het parkeren in Maarssen  verliest op grond van artikel 28 van de Wet Algemene Regels Herindeling 
(Wet Ahri) op 1 januari 2013 zijn rechtskracht mits opnieuw vastgesteld. 

 
2. Een eventuele aanpassing komt aan de orde in de nota parkeren en stallen. 

Een eventuele uitbreiding of aanpassing van deze parkeerverordening komt aan de orde in de nota 
parkeren en stallen van de verkeersvisie Stichtse Vecht. Deze nota is echter op 1 januari 2103 nog 
niet  gereed. 

 
Kanttekeningen 
Geen kanttekeningen. 
 
Communicatie 
Betreft voortzetting huidige regeling. Geen communicatief belang. 
 
Financiën en risico’s 
Aan het besluit zijn geen directe kosten of vervolgkosten verbonden. Met het besluit wordt voorkomen dat 
de regeling per 1-1-2013 niet meer van kracht is.  
 
Vervolg 
Zie argumenten. 
 
 
23 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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