
 

  
Raadsinformatiebrief 

 

  

 Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 Datum 11 mei 2022 
 Portefeuille(s) Verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit 
 Portefeuillehouder(s): Egbert J. De Vries 
 Behandeld door Verkeer en Openbare Ruimte, Tiko ten Brink, t.j.b.ten.brink@amsterdam.nl 
   
 Onderwerp Beëindiging parkeerduurbeperking naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad 
   
   

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Met deze brief informeer ik u dat het college van B en W op 10 mei 2022 heeft besloten om de 

parkeerduurbeperking die van kracht is in een aantal winkelstraten, bij sportvoorzieningen, 

begraafplaatsen en in woonwijken per direct te vervangen door een regulier (fiscaal) 

parkeerregime zonder parkeerduurbeperking. Het college heeft hiertoe besloten vanwege de 

uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:346), d.d.11 maart 2022, waarin is geoordeeld dat 

de gemeente Hilversum ten onrechte een naheffingsaanslag heeft uitgeschreven aan een 

parkeerder die langer dan de gemaximeerde parkeerduur stond geparkeerd. Deze uitspraak heeft 

gevolgen voor alle gemeenten waar een parkeerduurbeperking is toegepast. In deze brief leest u 

hierover meer. 

 

Beslissing van de Hoge Raad: na verloop van de maximale parkeerduur kan geen belasting 

worden geheven. 

Op 11 maart jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak (gemeente Hilversum) over een 

naheffingsaanslag van de parkeerbelasting op een locatie met een fiscaal parkeerregime en een 

parkeerduurbeperking van maximaal een uur. De parkeerder had betaald voor het eerste uur en de 

naheffingsaanslag is in de periode daarna opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat “belanghebbende 

voor de periode na ommekomst van het eerste uur (niet was gehouden) parkeerbelasting op aangifte 

te voldoen. Naheffing van parkeerbelasting voor die periode is dan niet mogelijk omdat artikel 20 

AWR (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) de mogelijkheid tot naheffing beperkt tot belasting 

die op aangifte behoort te worden voldaan maar niet is betaald”. Kortom, na afloop van de 

maximale parkeerduur kan geen belasting worden geheven of nageheven. Door deze uitspraak 

kan niet meer worden gehandhaafd zoals dat tot dusver gebruikelijk is.  

 

Parkeerduurbeperkingen in Amsterdam 

In Amsterdam is op een aantal locaties een parkeerduurbeperking ingesteld. Het betreft een 

aantal winkelstraten (of een gedeelte daarvan), woonbuurten (Overhoeks, Buitenveldert-Noord en 

Prinses Irenebuurt), sportparken (Middenmeer, Drie Burg, Transformatorweg, Olympiaplein) en 

het parkeerterrein bij begraafplaats Sint Barbara (zie bijlage 1 voor een volledig overzicht). Ook in 

Weesp is in de binnenstad een straten een parkeerduurbeperking van kracht (met Nieuwstraat en 

Nieuwstad als belangrijkste straten). 
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Afbeelding 1: gebieden met een parkeerduurbeperking in Amsterdam 

 

De grondslag voor het invoeren van een parkeerduurbeperking ligt besloten in artikel 31 van de 

Parkeerverordening 2013 Amsterdam. Daarin staat dat het college bij nadere regeling een gebied 

(kan) aanwijzen waar een parkeerduurbeperking is ingesteld.  In het Uitwerkingsbesluit van de 

Parkeerverordening zijn alle straten, parkeerterreinen en buurten benoemd waar een 

parkeerduurbeperking van kracht is (artikel 15). Ook in de Stratentabel als bijlage bij artikel 8 van 

het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2021 op grond van de Verordening Parkeerbelastingen, zijn 

de straten, terreinen en buurten met een parkeerduurbeperking opgenomen.  

 

Stopzetting parkeerduurbeperking 

Het college van B en W heeft op 10 mei 2022 besloten om genoemde nadere regelingen 

(Uitwerkingsbesluit en het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit inclusief de  Stratentabel) aan te 

passen zodat nergens in Amsterdam nog een parkeerduurbeperking van kracht is. Door dit besluit 

voorkomen we dat ten onrechte naheffingsaanslagen worden uitgeschreven. Op genoemde 

locaties kan hierdoor weer ‘onbeperkt’ worden geparkeerd..  
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10-cent-tarieven komen te vervallen in winkelstraten en bij het Olympiaplein 

In een aantal gebieden en straten met een parkeerduurbeperking is - tijdens de 

parkeerduurbeperking - ook sprake van een 10-cent-uurtarief voor parkeren. Het wegvallen van de 

parkeerduurbeperking kan leiden tot een toename van de parkeeroverlast in deze gebieden. Om 

ernstige parkeeroverlast te voorkomen worden de 10-cent-tarieven in winkelstraten en bij het 

Olympiaplein vervangen door het reguliere parkeertarief dat ook in de omgeving van kracht is. 

De 10-cent-tarieven bij de begraafplaats Sint Barbara en de sportparken Middenmeer, Drie Burg 

en Transformatorweg blijven vooralsnog in stand.  

 

Parkeerduurbeperking in Weesp 

Voor de gebieden met een parkeerduurbeperking in Stadsgebied Weesp geldt dat in tegenstelling 

tot de rest van Amsterdam de parkeerduurbeperking ook in de Parkeerverordening Weesp 2021 is 

opgenomen. Omdat een aanpassing van de verordening een raadsbevoegdheid is, is het 

bestuurlijk besluitvormingstraject voor Stadsgebied Weesp uitgebreider dan voor de rest van 

Amsterdam. 

 

Het beëindigen van de parkeerduurbeperkingen in Stadsgebied Weesp wordt doorgevoerd bij het 

samenvoegen van de parkeerverordeningen van Amsterdam en Weesp. Deze samenvoeging is 

gepland voor september of oktober 2022. 

 

Lange termijn oplossingen 

Het stopzetten van de parkeerduurbeperking dient in eerste instantie gezien te worden als 

tijdelijke maatregel. In de aankomende periode onderzoeken we welke (on)mogelijkheden er zijn 

voor de locaties waar dit speciale parkeerregime gold, welke problemen er mogelijk ontstaan en 

welke alternatieven overwogen kunnen worden. Hierin worden nadrukkelijk ook de betreffende 

stadsdelen betrokken. In het vierde kwartaal van 2022 legt het college een voorstel aan de 

gemeenteraad voor. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
 

 
Egbert J. de Vries,  
Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit  
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Bijlage 1: Overzicht van straten, terreinen en buurten waar de parkeerduurbeperking wordt 

opgeheven 

 

Nieuw-West  Parkeerduurbeperking Tarief (uur) 

de Jan Tooropstraat tussen de Postjesweg en de Jan 
Tooropstraat t.h.v. nr. 25G 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

de westkant van de Johan Huizingalaan tussen de Pieter 
Calandlaan en Louis Bouwmeesterstraat 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€2,50 

de zuidkant van de Pieter Calandlaan tussen Jacques 
Veltmanstraat en Johan Huizingalaan 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€2,50 

het parkeerterrein aan de Rijswijkstraat tussen het A10-
talud en het Delflandplein 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

de parkeerterreinen aan de Voorburgstraat aan de kant 
van het Delflandplein 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

de parkeerplaatsen aan de evenzijde van de Van 
Ollefenstraat t.h.v. huisnummers 108-128 - ten oosten van 
de middenberm 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€2,50 

de oostkant van de Johan Huizingalaan t.h.v. 
huisnummers 179-195 tussen de Pieter Calandlaan en de 
Cornelis Lelylaan 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€2,50 

Marius Bauerstraat tussen de Jan Tooropstraat en de Chris 
Lebeaustraat (alleen de parkeervakken aan de noordzijde) 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

Noord  Parkeerduurbeperking Tarief (uur) 

Overhoeks, Strip en Campus 120 minuten Blijft €3,50 

Buiksloterweg nabij Ranonkelkade/Tolhuistuin tussen 
huisnrs. 5 en 57 

120 minuten 
Blijft €3,50 

Oost  Parkeerduurbeperking Tarief (uur) 

op de parkeerplaatsen langs de Radioweg tussen de 
Kruislaan en het Middenmeerpad 

240 minuten 
Blijft €0,10 

op de parkeerplaatsen op het parkeerterrein op de hoek 
Kruislaan/Radioweg 

240 minuten 
Blijft €0,10 

op het parkeerterrein en de parkeerplaatsen gelegen langs 
het Voorlandpad 

240 minuten 
Blijft €0,10 

op de parkeerplaatsen gelegen aan het Drie Burgpad, 
gelegen aan de Kruislaan tussen de Weesperzijde en de 
Gooiseweg (inclusief het parkeerterrein) en gelegen aan 
de Fizeaustraat voor zover gelegen tussen de Kruislaan en 
de brug in de Fizeaustraat tussen de huisnummers 35 en 37 

240 minuten 

Blijft €0,10 

op de parkeerplaatsen gelegen aan het Dick Hilleniuspad 
tussen de Oeverzeggestraat en de Zuider IJdijk 

240 minuten 
 Blijft €3,50 

Op de parkeerplaatsen komende van de Kruislaan voorbij 
het Ringslangpad 

240 minuten 
Blijft €0,10 

West  Parkeerduurbeperking Tarief (uur) 

Jan Evertsenstraat (tussen Admiraal de Ruijterweg en 
Mercatorplein) en het Mercatorplein 

60 minuten 
Blijft €4,50 

op de parkeervakken aan de westelijke zijde van de 
Spaarndammerstraat vanaf de Assendelftstraat tot aan de 
Tasmanstraat 

60 minuten 
Blijft €6,00 
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op de parkeervakken aan de oostelijke zijde van de 
Spaarndammerstraat vanaf de van Noordtstraat tot aan 
de Tasmanstraat 

60 minuten Blijft €6,00 

op de parkeervakken in de Bilderdijkstraat, tussen de De 
Clercqstraat en de Jacob van Lennepkade 

60 minuten 
Blijft €6,00 

op de parkeervakken in de Eerste Constantijn 
Huygensstraat, tussen de Jacob van Lennepkade en de 
Overtoom 

60 minuten 
Blijft €6,00 

op het parkeerterrein bij sportvereniging SDZ aan de 
Transformatorweg perceelnummers 6 en 10 

240 minuten 
Blijft €0,10 

op de parkeervakken bij begraafplaats St. Barbara aan de 
Spaarndammerdijk 312, 313, 314 en 315 

240 minuten 
Blijft €0,10 

Zuid  Parkeerduurbeperking Tarief (uur) 

Van Woustraat, Zeilstraat en Hoofddorpweg 60 minuten 
van €0,10 naar 
€6,00 

Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark 60 minuten 
van €0,10 naar 
€6,00 

Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan t/m het Cornelis 
Troostplein 

60 minuten 
van €0,10 naar 
€6,00 

Beethovenstraat tussen Apollolaan en Stadionweg 60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

Rijnstraat 60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

Maasstraat tussen de Amstelkade en Uiterwaardenstraat 60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

Scheldestraat 60 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

Prinses Irenebuurt (Zuid-5) 60 minuten Blijft €4,50 

Pieter Corneliszoon Hooftstraat, tussen de Van 
Baerlestraat en de Hobbemastraat 

120 minuten 
Blijft €6,00 

Buitenveldert-Noord (Zuid-7) 180 minuten Blijft €2,50 

Olympiaplein, op de parkeerplaatsen aan de lange 
oostelijke zijde van de sportvelden (niet aan de 
huizenkant) tussen Olympiaplein 5-73 oneven 

240 minuten 
van €0,10 naar 
€4,50 

 

Parkeerduurbeperkingen in Weesp  

Voor deze locaties wordt de parkeerduurbeperking opgeheven bij de samenvoeging van de 

parkeerverordeningen Amsterdam en Weesp  

Weesp  Parkeerduurbeperking 

Nieuwstad tussen Breedstraat en Binnenveer  120 minuten 

Het Grote Plein  120 minuten 

Nieuwstraat tussen Het Grote Plein en Slijkstraat  120 minuten 

Kerkstraat  120 minuten 

Hoogstraat ter hoogte van woningen nummer 1 tot en met 16.  120 minuten 

 


