
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : maandag 2 juni 2019
Betreft : Raadsvragen VVD over vrachtwagenparkeren  L214883

In een brief van 27 mei 2019, stelt de fractie van de VVD een aantal vragen over het 
parkeren van vrachtwagens (en het overnachten daarin) in de openbare ruimte binnen de 
gemeentegrenzen van Leusden.

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De zorg dat deze vorm van parkeren ten koste gaat van de parkeermogelijkheden van 
andere doelgroepen.  

Vraag: Is het college bekend met dit parkeren in combinatie met overnachten?

Antwoord: Het is ons bekend dat op doordeweekse avonden/nachten vrachtwagens worden 
geparkeerd op de parkeerterreinen langs het zuidelijk deel van de Bavoortseweg. Het is ons 
ons bekend dat sommige chauffeurs deze locatie ook als overnachtingsplaats gebruiken.
 
Vraag: Zijn er bij het college meldingen bekend van gebruik van parkeerterreinen door 
vrachtwagens waardoor gebruikers, waarvoor deze parkeerterreinen bedoeld zijn, niet te 
gebruiken zijn? 

Antwoord:  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. 

Vraag: Zijn er parkeerterreinen waar het college haar bevoegdheid voor het verlenen van 
ontheffingen zoals beschreven in artikel 5.8.6 toepast?

Antwoord: Op grond van artikel 5.8 lid 5 van de APV kan ontheffing worden verleend van 
het verbod als bedoeld in de leden 1 en 2 van genoemd artikel (parkeren grote voertuigen 
tijdens de avond/nachtperiode). De door u bedoelde bevoegdheid is tot dusverre niet 
toegepast. Belangrijkste reden daarvoor is dat de groep chauffeurs die hier af en toe 
overnacht sterk wisselend is. 



Met ingang van 1 juni 2019 worden de cartransporten niet langer verzorgd door het bedrijf 
waarvan chauffeurs regelmatig op de Bavoortseweg parkeren. De kans is groot dat het 
overnachtingsprobleem hiermee is opgelost danwel kleiner is geworden. We houden dit in 
de gaten.

Vraag: Past het college uitzonderingen toe in de handhaving op artikel 5:12 A? Zo ja, waar 
bestaan die uit?

Antwoord: Van het gestelde in artikel 5.8 kan ontheffing worden verleend. Artikel 5:12 kent 
deze mogelijkheid niet. Strikt formeel houdt dit in dat overnachten in voertuigen niet kan 
worden gelegaliseerd. 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 laten weten dat zij het 
vrachtwagenparkeren positief waarderen omdat dit in hun beleving een gunstig effect heeft 
op de (sociale) veiligheid. 

Vraag: Kunt u aangeven waaruit de handhaving bestaat en hoe intensief dit gebeurt? 

Antwoord:  Zolang er geen klachten zijn over vervuiling, (geluids)overlast, of een te hoge 
parkeerdruk wordt de situatie hier gedoogd. Chauffeurs die hier tijdens het weekeinde 
(willen) overnachten worden door onze boa’s weggestuurd/verwezen naar de 
verzorgingsplaatsen langs de snelwegen.    

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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