BIJLAGE 1

behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht'

TARIEVENTABEL

I.

Tarief van belasting ais bedoeld in artikel 2, eerste lid
A. Het uurtarief voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen bedraagt:
• in tariefzone 1: € 2,20 {minimale inworp € 0,50);
• in tariefzone 2: € 1,20 {minimale inworp € 0,10);
• in tariefzone 3: € 1,00 {minimale inworp € 0,10).
De minimale inworp geldt niet bij gebruik van de persoonlijke parkeermeter.
B. Het uurtarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur op algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen is gelijk aan het tarief van tariefzone 3, en bedraagt daarmee
in zowel tariefzone 1, 2 als 3 € 1,00 {minimale inworp € 0,10J.
C. Het tarief voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen bedraagt:
• in tariefzone 1: € 20,00 voor een dagkaart;
• in tariefzoen 1: € 2,20 per uur met een persoonlijke parkeermeter.
De gebiedsaanduiding voor tariefzone 1, 2 en 3 is opgenomen in bijlage II.

II. Tarief van belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid
A. Het tarief voor een bewonersvergunning bedraagt:
• wanneer dit de eerste vergunning van de zelfstandige
woonruimte is:
• wanneer dit de tweede vergunning van de zelfstandige
woonruimte is:
• wanneer de bewoner van de zelfstandige woonruimte over
parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken:
B. Het tarief voor een zakelijke vergunning bedraagt:
• voor een onbeperkte zakelijke vergunning:
• voor een beperkte zakelijke vergunning:
- wanneer dit de eerste vergunning van het bedrijf is:
- wanneer dit de tweede vergunning van het bedrijf is:
- wanneer het bedrijf over parkeergelegenheid op eigen
terrein kan beschikken:

€

75,00 per halfjaar;

€ 150,00 per halfjaar;
€

75,00 per halfjaar.

€ 300,00 per halfjaar;
,
€ 150,00 per halfjaar;
€ 300,00 per halfjaar;
€ 150,00 per halfjaar.

C. Het tarief voor een autodatevergunning bedraagt:

€ 150,00 per halfjaar per
autodatestandplaats.

D. Het tarief voor een dienstenvergunning bedraagt:

€ 300,00 per halfjaar.

E. Het tarief voor een bezoekersvergunning bedraagt:

€

1,00 per bezoekersvergunning.

III. Kosten nieuwe vergunning
A. De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar overschrijven van
een vergunning op een ander kenteken bedragen:

€

7,50.

B. De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar vertrekken van een
duplicaat vergunning ten gevolge van verlies of diefstal bedragen:

€

25,00.
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IV. Kosten naheffingsaanslag, wielklem en wegslopen
A. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in
artikel 2, eerste lid, bedragen:

€

B. De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen:

€ 110,00.

C. De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats
bedragen:

€ 220,00.

D. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen per etmaal of
gedeelte daarvan:

€

E. Indien de wegsleepactie is gestart en het wegsleepbedrijf is opgeroepen,
maar het voertuig is verplaatst voordat tot de overbrenging is overgegaan,
bedragen de kosten:

€ 110,00.
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48,00.

21,00.

BIJLAGE 2

behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht"

GEBIEDSAANDUIDING TARIEFZONES
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gebiedsaanduiding tariefzones behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht"

De gemeenteraad heeft op

de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht vastgesteld.

Het besluit is vanaf l januari 2007 van kracht.
De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van
tot en met
in de centrale hal
van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
De stukken zijn ookje bekijken op internet: http://www.dordrecht.nl/verordeningen.
Voor meer informatie over de Parkeerverordening Dordrecht kunt u contact opnemen met P.J.M.
Vissers, tel. 078- 639 65 23.

