
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Pilot vrachtwagen parkeren   

Gemeenteraad: 
26 mei 2016 
 

BBVnr: 
1082791 

 Commissie: 
Samen leven 19 mei 2016 
 

Raadsbesluitnr: 
1083488 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
BESLUIT: 

Artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2012 te wijzigen. 
 
I Artikel 5:8 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Oude Tekst                                                                Nieuwe tekst 

 
Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 
 

1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2,4 meter te parkeren op de 
weg. 

2. Het college kan wegen of gedeelten 
daarvan aanwijzen waar het in het eerste 
lid gestelde verbod niet geldt. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
niet gedurende de tijd die nodig is voor en 
gebruikt wordt voor het uitvoeren van 
werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
niet op werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag,  dagelijks van 08.00 tot 18.00 
uur. 

5. Het college kan van het in het eerste lid 
gestelde verbod ontheffing verlenen. 

 

 
Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 
 

1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2,4 meter te parkeren op een 
door het college aangewezen plaats, 
waar dit naar zijn oordeel schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de 
gemeente. 

2. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter te parkeren op 
een door het college aangewezen weg, 
waar dit parkeren naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de 
verdeling van beschikbare parkeerruimte. 

3. Het verbod in het tweede lid is niet van 
toepassing op werkdagen van maandag 
tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 
18.00 uur. 

4. Het verbod in het tweede lid is voorts niet 
van toepassing op campers, 
kampeerauto’s, caravans en 
kampeerwagens, voor zover deze 
voertuigen niet langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg 
worden geplaatst of gehouden. 

5. Het college kan van de in het eerste en 



 

 

tweede lid gestelde verboden ontheffing 
verlenen. 

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

 

 
II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop dit besluit is bekend gemaakt. 
 
III Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Ridderkerk 2012. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 26 mei 2016. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


