
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen parkeerterrein Marken ter hoogte 

van Kets nr. 21 t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen 

Besluitnummer: IT21.08062021 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, S. Veenstra 

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Overwegende dat; 

- het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort in het kader van duur- 

zaamheid van de gemeente Waterland; 

- het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van laadpalen 

kan worden beschikt; 

- een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van twee openbare 

parkeerplaatsen; 

- per laadpaal maximaal twee elektrische voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen; 

- het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een 

parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen; 

- de genoemde locatie centraal gelegen ligt en de parkeerdruk niet onevenredig hoog is; 

- de laadpaal door iedere inwoner en bezoeker met een elektrisch voertuig gebruikt kan worden; 

- de gebruiker zich moet houden aan de eventuele aanwezige parkeerregulering; 

- hiermee de vrijheid van het verkeer wordt beperkt, maar dit niet opweegt tegen de stimulering van 

elektrische mobiliteit; 

- de hierna genoemde openbare parkeerplaatsen in beheer zijn van en gelegen zijn binnen de gemeente 

Waterland. 

BESLUIT 

1. Op onderstaande locatie twee parkeerplaatsen (3
e
) aan te wijzen als parkeerplaatsen t.b.v. het 

opladen van elektrische voertuigen: 

 - Marken, parkeerterrein ter hoogte van Kets huisnummer 21; 

2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van verkeersbord model 

E4 met onderbord, “Alleen voor opladen elektrische voertuigen” daarbij ook pijlen naar links- en 

rechtsonder, zoals op OB504; 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als het besluit “aanwijzen parkeerplaatsen parkeerterrein 

Marken thv Kets 21 t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen”. 

  

Monnickendam, 8 juni 2021 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

S. Veenstra 
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