
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : dinsdag 11 mei 2021
Betreft : Parkeren vrachtauto’s bij sportcomplex Buiningpark

In een brief van 10 mei 2021, stelt de fractie van D66 een aantal vragen over het parkeren 
van vrachtwagens op de parkeervoorzieningen langs de Bavoortseweg.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
Op Koningsdag stonden er op de parkeerplaatsen van de Bavoortseweg, sportcomplex 
Buiningpark, vele vrachtauto’s met nieuwe auto’s, vermoedelijk bestemd voor Pon (zie de 
foto’s).

Vraag
Is het college bekend waarom en hoelang deze auto’s daar stonden geparkeerd?

Antwoord
Het is ons niet bekend hoe lang deze vrachtauto’s daar precies hebben gestaan. Wat wij ook 
niet weten is waarom deze auto’s hier geparkeerd stonden. 

Vraag
Is het toegestaan dat deze auto’s daar voor die duur met dat doel geparkeerd staan?

Antwoord
Op grond van artikel 5.8 van de APV is het parkeren van grote voertuigen van maandag tot 
en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur overal in Leusden toegestaan.

Vraag
Welke afspraken zijn er op dit moment met Pon voor het geval deze auto’s niet direct bij Pon 
terecht kunnen (Pon was bijvoorbeeld op Koningsdag de hele dag gesloten).

Antwoord
In zo’n geval moeten chauffeurs zelf een oplossing zien te bedenken. Meest voor de hand 
liggende optie is dat zij hun voertuigen op één van de langs de autosnelwegen gelegen 
verzorgingsplaatsen parkeren. 

Op de vraag waarom de chauffeurs van de betreffende voertuigen hier niet voor gekozen 
hebben moeten wij het antwoord schuldig blijven.  

De gemeente en Pon hebben (alleen) afspraken gemaakt om gericht op te treden tegen 
vrachtwagenparkeren langs de Ben Pon Baan. Om meerdere redenen is parkeren langs 
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deze ontsluitingsweg hoogst ongewenst. Over vrachtwagenparkeren op/langs de 
Bavoortseweg zijn geen afspraken gemaakt.  

Vraag
In hoeverre wordt er conform deze afspraken gehandeld en wat zijn de vervolgstappen als 
er niet conform de afspraken gehandeld wordt?

Antwoord
In juridische zin kan Pon niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze van 
bevoorrading die door derden (toeleveranciers) wordt uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat Pon 
het nodige onderneemt wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om de kans op 
vrachtwagenparkeren’ te beperken. Zo zijn enkele jaren geleden de openingstijden van de 
laad en losplaats verruimd (van 05.00 tot 21.00 uur). Ook verstrekt Pon vouchers aan 
chauffeurs die daarmee gratis een maaltijd kunnen gebruiken bij wegrestaurant Goudreinet 
in Barneveld (waar zij dan ook kunnen overnachten). 

Vraag 
Wanneer wordt er door de gemeente of politie handhavend opgetreden tegen deze 
geparkeerde vrachtauto’s op plekken die daar niet voor bedoeld zijn?

Antwoord
Als er (buiten de dagperiode) sprake is van overlast wordt handhavend opgetreden. 
De parkeerterreinen op/langs de Bavoortseweg zijn primair bedoeld voor gebruikers en 
bezoekers van de langs deze weg gelegen sportvoorzieningen. De piek van het gebruik 
van deze terreinen ligt in het weekeinde. Op doordeweekse dagen is hier normaal 
gesproken ruimschoots voldoende vrije parkeerruimte beschikbaar. En dat geldt zeker 
voor de avonden en de nachten. In die zin gaat het gebruik van deze terreinen voor 
vrachtwagenparkeren niet ten koste van de parkeervraag van andere doelgroepen. Zolang 
het vrachtwagenparkeren beperkt blijft tot de doordeweekse avonden/nachten is er naar 
onze mening geen sprake van een parkeerprobleem. 

Tegen het overnachten in vrachtwagens op de Bavoortseweg wordt niet opgetreden zolang 
er geen sprake is van verstoring van de openbare orde. Onder de hier overnachtende 
chauffeurs geldt de ongeschreven regel dat de directe omgeving netjes achtergelaten moet 
worden en dat geen herrie mag worden gemaakt. Uit periodieke controles blijkt dat deze 
regel, uitzonderingen daargelaten, wordt nageleefd. Voor zover ons bekend werkt het 
zelfcorrigerend vermogen onder de chauffeurs naar behoren. Vertegenwoordigers van 
enkele sportverenigingen hebben al eerder laten weten dat zij het vrachtwagenparkeren 
positief waarderen omdat dit in hun beleving een gunstig effect heeft op de (sociale) 
veiligheid. 

Vraag
Waarom lijkt er in dit geval niet te zijn opgetreden?

Antwoord
Op het moment waarop de door u meegestuurde foto’s zijn gemaakt was het (nog) licht. 
Hieruit kan worden afgeleid dat deze foto’s tijdens de dagperiode zijn genomen en 
gedurende die periode is (ook) het parkeren van grote voertuigen toegestaan. 
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Vraag
Door de Corona-maatregelen wordt het sportpark en dus de parkeerplaatsen maar beperkt 
gebruikt. Wat zijn de gevolgen van deze geparkeerde vrachtwagens als het sportpark weer 
wel optimaal gebruikt gaat worden? 

Antwoord
Zodra de sportactiviteiten weer worden opgestart en de parkeervraag op de Bavoortseweg  
weer zal toenemen (tijdens de weekeinden) zullen de vrachtwagenchauffeurs gericht door 
onze boa’s worden benaderd om hen duidelijk te maken dat parkeren op zaterdag en 
zondag niet getolereerd zal worden.

Vraag
Hoe en wanneer wordt het afval opgeruimd dat de chauffeurs van deze vrachtauto’s hebben 
achtergelaten? Wie betaalt de kosten hiervan?

Antwoord
Wij durven niet te stellen dat (al) het afval op/rond deze parkeerterreinen afkomstig is van 
vrachtwagenchauffeurs. Het afval wordt periodiek opgeruimd. Ingeval van illegale stort (wat  
hier ook wel eens gebeurt) wordt dit zo snel mogelijk verwijderd om verloedering te 
voorkomen. De kosten van de afvalverwijdering worden uit de reguliere budgetten betaald.

Vraag
Het lijkt erop dat deze vrachtauto’s daar langer geparkeerd worden terwijl daar dan geen 
sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Wat betekent dat voor de directe omgeving en hoe 
wordt er gezorgd dat ook dit deel van sportcomplex er netjes en uitnodigend uit blijft zien.

Antwoord
Wij proberen er voor te zorgen dat de parkeerterreinen aan de afgesproken gemeentelijke 
kwaliteitseisen (blijven) voldoen. Naar onze mening ligt ook dit deel van het sportcomplex er, 
uitzonderingen daargelaten, redelijk verzorgd bij.  
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