
Vraag en Antwoord    P&I Marken 

 
1. Wat gebeurt er met de huidige onbeperkte ontheffingen en vergunningen? 
  

Deze zijn straks, na 1 april 2017, niet meer geldig. 
De nieuwe ontheffingen/vergunningen zijn opvallend anders vorm gegeven en zijn 
maximaal 5 jaar geldig voor inwoners en bedrijven van Marken. 

 
2. Per wanneer kan ik een bezoekerspas aanvragen? 
 

Deze kan vanaf 1 maart 2017 worden aangevraagd. 
 
3. Wordt er tijdens de overgangsperiode gehandhaafd? 
 

Ja, er wordt wel gehandhaafd op situaties die hinder en overlast veroorzaken, voor het in 
bezit hebben van de juiste vergunning/ontheffing wordt niet gehandhaafd. 

 
4. Wat zijn de kosten voor een bezoekerspas op adres? 
 

De legeskosten bedragen € 21,40, u krijgt 30 % korting als u deze digitaal aanvraagt  
(deze is 5 jaar geldig). 

 
5. Wat zijn de kosten voor een parkeervergunning (voor 5 jaar)? 
 

De legeskosten bedragen € 21,40, u krijgt 30% korting als u deze digitaal aanvraagt (tot 1 
april kunt u deze kosteloos aanvragen). 

 
6. Wat zijn de kosten voor een parkeervergunning op het grote parkeerterrein voor een 
bezoeker? 
 

De legeskosten bedragen € 30,00, u krijgt 30% korting als u deze digitaal aanvraagt. 
 
7. Ik ben mijn bezoekerspas verloren/kwijt geraakt, kan ik een nieuwe aanvragen? 
 

Ja, u kunt een nieuwe bezoekerspas aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 21,40. 
Let op! De oude is dan automatisch niet meer geldig. Wordt er geconstateerd dat deze ook 
nog in omloop is dan komt u niet meer in aanmerking voor een bezoekerspas. 

 
8. Waar en tot wanneer kan ik mijn vergunning/ontheffing kosteloos omwisselen? 
 

U kunt uw vergunning/ontheffing tot 1 april kosteloos omwisselen via onze website of aan 
het loket van Publiekszaken. Daarna bedragen de legeskosten € 21,40. 

 
9.  Kan ik met de bezoekerspas van een bewoner/bedrijf ook “gratis” parkeren op het grote 
parkeerterrein? 
 

Ja, met deze bezoekerspas kan bezoek ook parkeren op het grote parkeerterrein. 
 
10. Kan ik nog steeds een dagkaart voor het grote parkeerterrein op Marken kopen? 
 

Ja, dit kan zowel digitaal als op het gemeentehuis, een dagkaart kost € 6,00. 
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11. Kan ik mijn bestaande vergunning bij een nieuwe auto/kenteken gratis omwisselen? 
 

Ja, u kunt maximaal 2 keer uw vergunning kosteloos omwisselen bij een nieuwe 
auto/kenteken (dit geldt ook voor een leaseauto). 

 
12. Mogen bestuurders met een bezoekerspas ook bij het Trefpunt parkeren?  
 

Ja, met een bezoekerspas mag ook op het parkeerterrein van het Trefpunt worden 
geparkeerd. 
 

13. Moeten motoren ook een vergunning/ontheffing hebben? 
 
Nee, een parkeervergunning is formeel niet nodig indien er niet op een parkeerplaats 
geparkeerd wordt.  
 

14. Mag ik met deze ontheffing ook naar de vuurtoren van Marken rijden? 
 
Nee, dit is een fietspad van het Hoogheemraadschap, gemeentelijke ontheffingen/ 
vergunningen gelden hier niet. 
 

15. Ik bezoek regelmatig familie/vrienden op Marken, kom ik in aanmerking voor een jaar 
vergunning/ontheffing? 
 

Ja, voor regelmatige bezoekers van Marken is er een parkeervergunning te verkrijgen die 
uitsluitend geldig is op het grote parkeerterrein van Marken. De legeskosten bedragen 
hiervoor € 30,00, u krijgt 30% korting als u deze digitaal aanvraagt.  
 

16. Ik moet een paar weken werkzaamheden verrichten op Marken. Kom ik in aanmerking 
voor een vergunning/ontheffing? 
 

Ja, indien u werkzaamheden moet verrichten kunt u voor de duur van de werkzaamheden 
een vergunning/ontheffing aanvragen. 

 
17. Waar moet ik de nieuwe parkeervergunning of bezoekerspas in de auto plaatsen? 
  

U moet deze rechtsboven achter de voorruit, aan de passagierskant, plaatsen. De 
bezoekerspas kunt u op het dashboard neerleggen. Beiden moeten vanaf buiten duidelijk 
zichtbaar zijn.  

 
18. Wat kost het parkeren op het grote parkeerterrein van Marken? 

 
Het parkeren voor een voertuig, niet zijnde een touringcar, bedraagt € 3,00 per uur met een 
maximum van € 9,00 per dag. Voor een touringcar is dit € 15,00 per dag 

 
19. Ik wil meerdere bezoekerspassen voor mijn bezoek, kan dat? 

 
Nee, dit is niet mogelijk. 

 
20. Mijn kinderen zijn mijn mantelzorgers, kunnen zij allemaal een bezoekerspas krijgen? 

 
Nee,  zij moeten gebruik maken van uw bezoekerspas op adres. 
 

21. Heb ik voor het parkeren op eigen terrein (bijvoorbeeld in de tuin) een 
parkeervergunning nodig? 
 Nee, voor het parkeren op eigen terrein is geen parkeervergunning nodig. 
 Let op! het moet wel duidelijk zijn dat het ook daadwerkelijk “eigen” terrein is. 


