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W ijziging zakelijke parkeervergunning

Samenvatting
Op 15 oktober 2013 heeft uw college besloten om het collegevoorstel inzake het
voornemen de zakelijke parkeervergunning te wijzigen vrij te geven voor inspraak
(nr. SO/ 1083144). Dit besluit heeft van 30 oktober 2013 tot en met 11 december
2013 ter inzage gelegen en gedurende deze periode was er de gelegenheid om
zienswijzen naar voren te brengen.

c

Het uitgangspunt van het voorstel is vereenvoudiging. Om dit te bereiken wordt aan
u voorgesteld:
- Invoeren van één 1e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 1e zakelijke onbeperkte
parkeervergunning en 1e zakelijke beperkte parkeervergunning).
- Invoeren van één 2e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 2e zakelijke beperkte
parkeervergunning).
- Verlenen van de zakelijke vergunning (l en 2 ) op kenteken en niet langer op
bedrijfsnaam.
- Onbeperkte geldigheid van de zakelijke vergunning ie en 2e), dat wil zeggen van
maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 22:00 uur.
- Verlaging van het tarief van de 1e
-

Gelet op de publicaties, de juiste wijze van bekendmaking en inhoud vormen de
zienswijzen die betrekking hebben op de bekendmaking van het voornemen om de
zakelijke parkeervergunning te wijzigen naar onze mening geen belemmering om de
zakelijke vergunning te wijzigen.
1. Wat is de aanleiding?
Op 15 oktober 2013 heeft uw college besloten om het collegevoorstel inzake het
voornemen de zakelijke parkeervergunning te wijzigen vrij te geven voor inspraak
(nr. SO/1083144). Dit besluit heeft van 30 oktober 2013 tot en met 11 december
2013 ter inzage gelegen en gedurende deze periode was er de gelegenheid om
zienswijzen naar voren te brengen.
De raad heeft ingestemd om de vergunningtarieven per 2014 aan te passen aan de
inflatie. In het raadsvoorstel en in de samenvatting van de inspraakreactie zijn de
actuele vergunningtarieven opgenomen (zie bijlage 1).
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2. Wat willen we bereiken?
We willen de zakelijke vergunning beter laten aansluiten bij de wensen van de
gebruikers. Vanuit de gemeenteraad is de wens uitgesproken om de wijziging van
de zakelijke parkeervergunning budgetneutraal uit te voeren.
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Zienswijzen
Gelet op de publicaties en de juiste wijze van bekendmaking vormen de zienswijzen
die betrekking hebben op de bekendmaking van het voornemen om de zakelijke
parkeervergunning te wijzigen naar onze mening geen belemmering om de zakelijke
vergunning te wijzigen.
Van de gelegenheid om zienswijze naar voren te brengen, is door 39 zakelijk
vergunninghouders en door 2 bewonersvergunninghouders gebruik gemaakt
(= totaal 41 zienswijzen). Van de 41 zienswijzen zijn er 21 (51,22%) negatief,
12 (29,27%) positief en 8 (19,51%) neutraal over het voornemen de zakelijke
parkeervergunning te wijzigen. Het geringe aantal/percentage zienswijzen die
betrekking hebben op het voornemen om de zakelijke parkeervergunning te
wijzigen vormt in onze ogen zodoende geen belemmering om de zakelijke
vergunning te wijzigen.
Een aantal zakelijke vergunninghouders (11) is het niet eens met het voornemen
om de zakelijke parkeervergunning af te geven op kenteken, omdat zij de zakelijke
parkeervergunning ook gebruiken om personeel, bezoekers of klanten te laten
parkeren. Als zakelijke vergunninghouders klanten, bezoekers of personeel ten
dienste willen zijn, kunnen zij nu reeds gebruik maken van mobiel parkeren. Door
een zakelijk account af te sluiten bij een aanbieder (provider) van mobiel parkeren
kunnen bedrijven de parkeerkosten van hun bezoekers of klanten via een internetportal betalen. Binnen het parkeerbeleid van de gemeente Dordrecht zijn geen
mogelijkheden opgenomen om parkeren voor werknemers als belanghebbenden te
faciliteren. Hiervoor is met de komst van de mengvorm in 2007 expliciet de
maximale parkeerduur losgelaten bij de parkeerautomaat, zijn de parkeergarages
24 uur beschikbaar gesteld, zijn de P+R terreinen gerealiseerd en is in 2013 mobiel
parkeren op straat geïntroduceerd. Personeel, bezoekers en/of klanten zijn zelf
verantwoordelijk voor de kosten van parkeren; uiteraard staat het de ondernemer,
maar ook een bewoner vrij om deze parkeerkosten op verschillende wijzen voor zijn
bezoeker/klant en/of personeel te compenseren.
Tevens dient opgemerkt te worden dat het op kenteken zetten van de vergunning
een noodzakelijke voorwaarde is in het proces van de digitalisering van de
parkeervergunning. Dan is één en ander ook in lijn met het mobiel parkeren op
kenteken (ook hier is niet gekozen voor een fysiek kenmerk als pasje of barcode).
Door verder te automatiseren van handwerk naar scantechnieken gaat een
effectiever en efficiënter handhavingproces ontstaan, met minder personele inzet en
beter gebruik van aanwezige technieken, zoals die in andere grote steden reeds met
succes worden ingezet.
De invoering zal gefaseerd plaats gaan vinden. In het gehele digitaliseringproces
wordt eerst in 2014 de bewonersvergunning, die al kentekengebonden is,
gedigitaliseerd. De papieren vergunning achter de voorruit gaat verdwijnen. Naar
verwachting zullen in 2015/2016 ook de zakelijke vergunning en de
bezoekersvergunning (kraskaart) hieraan toegevoegd gaan worden. De bedoeling is
dat de klant zelf via een internet-portal zijn parkeerrechten kan wijzigen als hij een
vervangende of nieuwe auto heeft of als hij de rechten voor het sociaal bezoek (in
plaats van kraskaarten) wil activeren. De klant hoeft hiervoor dan niet meer langs te
komen op het stadskantoor en daarvoor legeskosten te betalen. Hij heeft dan zelf
de regie over zijn eigen parkeerrechten. Uiteraard binnen aangegeven kaders om
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misbruik of onbedoeld gebruik te voorkomen. Voor de zakelijke vergunning zullen
nu eerst de gebruiksmogelijkheden worden verruimd (beiden onbeperkte
gebruiksduur) en het tarief. In 2015/2016 zal na realisatie van de digitale
bewonersvergunning de zakelijke vergunning volgen. Ook zal in de ontwikkeling van
de internet-portal gezocht worden naar een oplossing voor de zakelijke gebruiker
om zijn parkeerrechten te kunnen wijzigen, voor het parkeren van wisselende
voertuigen van het bedrijf op één zakelijke parkeervergunning.
Gelet op de strekking van de zakelijke parkeervergunning, de digitalisering van het
parkeervergunningensysteem en de mogelijkheid van mobiel parkeren, vormen de
zienswijzen die betrekking hebben op het voornemen om op termijn rekening
houdend met de hiervoor uiteengezette overgangstermijn 2014-2015 de zakelijke
parkeervergunning af te gaan geven op kenteken naar onze mening geen
belemmering om de zakelijke vergunning te wijzigen.
Een aantal zakelijke vergunninghouders (5 stuks) zijn negatief over het voornemen
om de zakelijke parkeervergunning te wijzigen, omdat zij hierdoor duurder uit zijn
en dit het ondernemerschap in de binnenstad niet stimuleert. Het merendeel van de
zakelijke vergunninghouders zijn in zijn totaliteit goedkoper uit. Voor een grote
groep gebruikers (25%) zal wijziging van de zakelijke parkeervergunning voordelig
(financieel en/of in beschikbare parkeertijd) uitpakken. Alleen de groep bedrijven,
circa 15%, die nu 2 zakelijke beperkte vergunningen afneemt gaat er bij afname
van de 2 zakelijke vergunningen financieel op achteruit. Daar staat tegenover dat zij
meer parkeertijd beschikbaar krijgen. Van deze laatste groep gebruikers heeft ca.
10% een negatieve zienswijze ingediend.
Gelet op het feit dat het merendeel van de zakelijke parkeervergunninghouders er
financieel op vooruit of er niet financieel op achteruit gaan, de zakelijke
parkeervergunning onbeperkt geldig wordt en er van de zakelijke
parkeervergunninghouders die er financieel op achteruit gaan ca. lO% een
negatieve zienswijze heeft ingediend, zijn de zienswijzen die betrekking hebben op
de financiële aard geen belemmering om de zakelijke vergunning te wijzigen.
Ook zijn er 2 inspraakreacties binnengekomen van bewoners die niet in het bezit
zijn van een zakelijke parkeervergunning. Zij maken zich zorgen dat door het
verruimen van de parkeertijd voor de zakelijke vergunninghouders, de bewoners
minder parkeerplaatsen tot hun beschikking hebben in o.a. de avonduren. Beide
bewoners zijn woonachtig in sector D en geven aan dat daar de parkeerdruk hoog
is. Uit het jaarlijkse parkeerdrukonderzoek (meest recent uit september 2013) blijkt
dat in sector D de parkeerdruk gemiddeld zo'n 65% bedraagt. Op verschillende
momenten van de dag en dagen van de week is de parkeerdruk gemeten. Op een
koopzondag bedraagt de parkeerdruk maximaal 78% (=vrij parkeren) en in de
avonduren bedraagt de gemiddelde parkeerdruk zo'n 60%. De verwachting is dat de
zakelijke vergunninghouder de parkeervergunning niet zo veel zal worden gebruikt
in de avonduren. Het is waarschijnlijk dat de parkeerdruk iets hoger zal worden,
maar gezien de bezettingsgraden kan dit worden opgevangen binnen de sector.
Gelet op het parkeerdrukonderzoek vormen de zienswijzen die betrekking hebben
op de parkeerdruk in onze ogen geen belemmering om de zakelijke
parkeervergunning te wijzigen.

Pagina 315

Datum

4 maart 2014

Ons kenmerk

SO/1162179

3. Wa t ga an we d aa rvo or d oe n?
Het uitgangspunt van het voorstel is vereenvoudiging. Om dit te bereiken wordt
door het college voorgesteld:
- Invoeren van één 1e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 1e zakelijke onbeperkte
parkeervergunning en 1e zakelijke beperkte parkeervergunning).
- Invoeren van één 2e zakelijke parkeervergunning (i.p.v. 2e zakelijke beperkte
parkeervergunning).
- Verlenen van de zakelijke vergunning (l en 2) op kenteken en niet langer op
bedrijfsnaam na invoering van digitaal parkeren in 2015/2016.
- Onbeperkte geldigheid van de zakelijke vergunning cie en 2e), dat wil zeggen van
maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 22:00 uur.
- Verlaging van het tarief van de 1e
- Verhoging van het tarief van de 2e

Om uw raad een beeld te geven van de gevolgen van deze wijzigingen is
onderstaand overzicht gem aakt.
Huidige situatie
1e zakelijke

Voorgestelde situatie

onbeperkte parkeervergunning:

- af geg even op b edr ijf s naam;

1e zakelijke parkeervergunning:

- onbeperkt geldig (maandag t/m zaterdag van
9: 00 t ot 2 2 :0 0 uu r) .
1C

zakelijke beperkte parkeervergunning:

341, 40 p er j aar;
- af gegeven op bedrijf s naam;

- tarief

- af te geven op kenteken na invoering van
digitaal parkeren in 2015/2016;
- onbeperkt g eldig (maandag t/m zaterdag van
9:00 tot 22: 00 u ur).

- beperkt geld ig ( maan dag t/m vrij dag van
9: 00 t ot 1 9 :0 0 uu r) .
2e zakelijke

beperkte parkeervergunning:

2' zakelijke parkeervergunning:

- af gegeven op bedrijf s naam;

- af te geven op kenteken na invoering van
digitaal parkeren op in 2015/2016;

- beperkt geldig (maandag t/m vrijdag van

- onbeperkt geldig (maandag t/m zaterdag van

9: 00 t ot 1 9 :0 0 uu r) .

9:00 tot 22: 00 u ur).

a. In spr aa k e n com m u nic at ie
Op 15 oktober 2013 hebben wij besloten om het voorstel inzake het voornemen de
zakelijke parkeervergunning te wijzigen Vrij te geven voor inspraak (nr . SO/
1083144). Dit besluit heeft van 30 oktober 2013 tot en met ii decem ber 2013 ter
inzage gelegen en gedurende deze periode was er de gelegenheid om zienswijze
naar voren te brengen. De wijze van publicatie en bekendmaking is geen reden om
het voorstel van de zakelijke parkeervergunning te wijzigen. Het geringe aantal
binnengekomen zienswijzen vormt naar onze mening geen belemmering voor
verdere besluitvorm ing.
b. Vervo lgtrajec t beslui tvorm ing
Conform artikel 3:42 van de Algem ene wet bestuursrecht wordt de wijziging van de
verordening op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt via een huis aan huisblad.
De geconsolideerde tekst van de verordening is voor iedereen te raadplegen via de
gem eentelijke website.
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De zakelijke vergunninghouders zullen een brief ontvangen van de tariefswijziging.
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een brief over hetgeen wij met
deze zienswijze heeft gedaan en welke gevolgen dit heeft gehad voor verdere
besluitvorming omtrent de wijziging van de zakelijke parkeervergunning.
c. Inciusiefbeleid
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
In november 2013 bent u m.b.v. het raadsvoorstel nr. SO/1083144 geïnformeerd
over de kosten van de wijziging van de zakelijke parkeervergunning. Bij de wijziging
inkomsten op. Door de tariefsaanpassing (+ 3,0%) per 1 januari 2014 vallen de
begrotingswijziging behorende bij de Kadernota 2015 verwerkt.
5. Fatale beslisdatum
Er wordt naar gestreefd de zakelijke parkeervergunning per 1 januari 2015 te
wijzigen (of een daarop volgend het eerste natuurlijke moment). Om dit te
bereiken, moeten de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van
parkeerbelastingen Dordrecht worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld
door de raad. Daarna moeten de spelregels voor vergunningverlening voor de
verstrekking van de zakelijke vergunning aangepast worden en opnieuw worden
vastgesteld in de Beleidsregels parkeervergunningen Dordrecht door het college. In
de tijd gezien, in relatie tot de bestuurlijke besluitvorming en het informeren van de
zakelijke vergunninghouder over deze wijzigingen alsmede de wijziging op de door
de klant te betalen bedragen voor de door de klant gewenste te gebruiken
vergunning, dient rekening gehouden te worden met een fatale beslistermijn van
3 maanden voor verlengingsdatum.
6.
-

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit
tarieventabel
samenvatting inspraakreacties

7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging) vast te stellen;
2. de wijziging in te laten gaan op 1 januari 2015.
Het college van Burgemeester en Wethouders van DRrdrecht
J de secretaris
de burg eester

- 1

M.M. van der Kraan
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