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Geachte college,
Gelet op artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen in zake het Wegverkeer is met
betrekking tot te nemen verkeersbesluiten aangaande parkeren algemeen in de GGA's Breda
en Midden Brabant het standpunt van de regiopolitie Midden en West Brabant uiteengezet.
Handhaving van verkeerd parkeergedrag in algemene zin staat niet hoog op de
prioriteitënkaiender van de Politie Midden & West Brabant.
In eerste aanleg voeren gemeentelijke toezichthouders de handhaving uit.
De politie handhaaft hierbij meestal slechts als het parkeerexcessen betreft.
Mocht in de toekomst blijken, dat er ter plaatse zich parkeerexcessen gaan voordoen,
verdient het voorkeur de handhaving in deze in de lokale driehoek te bespreken.
Overleg over te nemen besluiten parkeerverboden vindt daarom niet per individueel geval
plaats, tenzij het te nemen besluit uitstraling heeft naar de verkeersveiligheid buiten het
parkeerverbodgebied.
Handhaving is momenteel overigens nog een discutabel onderwerp.
•
Moet de auto zijn aangesloten en kan de eigenaar de auto aangesloten achter laten
en dan een onbeperkte tijd gaan "shoppen"?
• Zijn E voertuigen herkenbaar?
Momenteel is een landelijke werkgroep bezig om regels te bepalen, die van invloed kunnen
zijn op het mogelijk handhaven in de toekomst.
Besluit gemeente Geertruidenberg

•

Door middel van het toepassen / plaatsen van verkeersbord E04 van bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord
met de tekst "opladen elektrische voertuigen" een tweetal parkeerplaats bij de
laadpaal aan de Rembrandtlaan te Geertruidenberg ter hoogte van huisnummers 34
3n 36 te Raamsdonksveer aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen
van elektrische voertuigen.

Overweging

•

door gemeente Geertruidenberg is een verzoek ingediend voor het plaatsen van een
oplaadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Rembrandtlaan ter hoogte van 34 - 36 te Raamsdonksveer;
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de plaatsing doet geen ernstige inbreuk op het straatbeeld en/of groenvoorziening;
door aanvrager is voldoende aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een
oplaadpaal met parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;
de parkeerdruk in de directe omgeving laat toe dat er een parkeerplaats wordt
aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

Advies politie

De politie kent verder geen feiten of omstandigheden die het nemen besluit in de weg kunnen
staan.
De handhaving op bord E4 bij het elektrisch laadpunt zal vooralsnog om de boven vermeide
redenen, tot het moment dat er aanvullende wetgeving is, niet worden uitgevoerd.

De Korpschef,
namens deze

T.J.M.J. van Boxtel
Inspecteur van politie
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