Gemeentebestuur

Let op: vaststellen na vaststelling Parkeerverordening Dordrecht door Raad

ONTWERP BESLUIT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 27 september 2006 inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en
de 19e eeuwse Schil;
gelet op de Parkeerverordening Dordrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende
BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen
en verlenen van parkeervergunningen

Afdeling l

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. college: het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
b. bewonersvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor bewoners uit de
gebieden waar vergunninghoudersplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;
c. zakelijke vergunning: een vergunning, afgegeven op naam, bestemd voor bedrijven uit de
gebieden waar vergunninghouderhoudersplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;
d. beperkte zakelijke vergunning: een zakelijke vergunning die geldig is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur;
e. onbeperkte zakelijke vergunning: een zakelijke vergunning die geldig is voor de gehele week
gedurende de periode van 9.00 tot 22.00 uur;
f. autodatevergunning: een vergunning, afgegeven op naam, bestemd voor een aanbieder van
autodate voor gebruik op een autodatestandplaats;
g. bezoekersvergunning: een tijdelijke vergunning, in de vorm van een kraskaart, die geldt voor
drie uur parkeren, voor bewoners van door het college aan te wijzen gebieden en te gebruiken
door bezoekers van deze bewoners op voor vergunninghouders bestemde parkeerplaatsen;
h. dienstenvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor een in de
gezondheidszorg werkzame persoon voor gebruik op diens dienstenparkeerplaats;
i. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;
j. bedrijf: een door één of meer natuurlijke personen gevoerd, daadwerkelijk activiteiten kennend
bedrijf of beroep, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of
anderszins geregistreerd.
Onder bedrijf wordt in ieder geval verstaan naamloze vennootschap, besloten vennootschap,
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vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij
beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting;
parkeergelegenheid op eigen terrein (poet): parkeerplaatsen) op eigen terrein of in een garage
waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur of
ingebruikgeving of parkeerplaatsen) welke de aanvrager kan huren of kopen in een garage of
op een open perceel grond waarvan in de bouwvergunning, een huur- of koopovereenkomst of
de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze is bedoeld als parkeergelegenheid voor het
adres van de aanvrager of parkeerplaats(en) opgenomen in het door het college vastgestelde
poet-overzicht;
vergunninghouderssector: een aaneengesloten gebied dat bestaat uit één of meerdere
weggedeelte(n) dat is of die zijn aangewezen als bestemd voor het parkeren door
vergunninghouders;
zelfstandige woning: een woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan
bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning;
Het is een woning met:
eigen (afsluitbare) voordeur en huisnummer;
eigen badkamer (minimaal voorzien van een toilet en douche);
eigen kookgelegenheid (minimaal voorzien van één meter aanrecht met keukenkastje en een
geaard stopcontact voor de koelkast,
Zodra één van bovengenoemde voorzieningen gedeeld moet worden, is er geen sprake van een
zelfstandige woning;
wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een parkeervergunning;
vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is
verleend.

Afdeling II

Regels voor vergunningen
Artikel 2

Aanvragen van vergunningen
1. De aanvraag voor een vergunning wordt op een door het college beschikbaar te stellen
elektronisch of schriftelijk formulier ingediend.
2. De aanvrager is verplicht bij de aanvraag of als gevolg van een (her)onderzoek de gevraagde
bescheiden te overleggen.
3. Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag voor een vergunning.

Artikel 3
Verlenen van vergunningen
1. Voor een voertuig dat langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2.40 meter wordt geen
vergunning verleend.
2. Een vergunning wordt verleend voor de sector waarin de aanvrager van de vergunning
woonachtig of gevestigd is, mits het maximum aantal vergunningen voor deze sector nog niet
is uitgegeven.
3. Indien een aanvraag voor een parkeervergunning wordt ingediend op een tijdstip, waarop voor
de betreffende sector alle vergunningen reeds zijn verleend, wordt de aanvraag op een
wachtlijst geplaatst voor de betreffende sector. De vermelding op de wachtlijst vindt plaats
naar de datum van ontvangst van de aanvraag.
De vergunningverlening vindt in dat geval plaats, zodra een vergunning voor de betreffende
sector beschikbaar is en wel aan de eerst genoteerde op de wachtlijst. De aanvraag wordt op
het moment van verlening van de wachtlijst verwijderd.

ONTWERP BESLUIT aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting

Er worden voor verschillende soorten vergunningen aparte wachtlijsten opgesteld.
De vergunning wordt verleend voor de periode van een halfjaar; de vergunning wordt per
halfjaar vooraf betaald en voor elk halfjaar wordt na betaling een nieuw vergunningsbewijs
verstrekt.
Indien het voor de vergunning verschuldigde bedrag niet is betaald of de betaling niet is
ontvangen binnen 10 dagen na ontvangst van de aanmaning, vindt weigering of intrekking van
de vergunning plaats.

Artikel 4
Gebruik van vargunningen
1. De vergunninghouder is verplicht om wijzigingen in één of meer omstandigheden die relevant
waren voor het besluit de vergunning te verlenen terstond schriftelijk te melden bij de
Stadswinkel van de gemeente Dordrecht.
2. Het vergunningbewijs dient direct achter de voorruit van het voertuig, duidelijk leesbaar te
worden aangebracht.
3. Een vergunning is niet overdraagbaar en kan niet worden overgeschreven op naam van een
andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder haar geldigheid te verliezen.
4. Indien een vergunninghouder het motorvoertuig vervangt door een ander motorvoertuig en het
kentekenbewijs dienovereenkomstig wordt gewijzigd, zal het college de vergunning aanpassen.
Elke wijziging van het kenteken komt voor rekening van de vergunninghouder.

Afdeling III Soorten vergunningen
Artikel 5
Be wonersvergunning
1. Een bewoner van een zelfstandige woning gelegen in een gebied waar men middels een
vergunning kan parkeren komt in aanmerking voor een bewonersvergunning, indien hij op het
adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) is ingeschreven, in het bezit is van een geldig rijbewijs en het
motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd op zijn naam staat.
2. Een bewoner dient bij de aanvraag een kopie te overleggen van zijn geldige rijbewijs en van
het kentekenbewijs van het motorvoertuig.
3. Met een in GBA ingeschreven bewoner wordt gelijkgesteld de persoon die als eigenaar of
huurder minimaal drie maanden aaneengesloten per jaar of tenminste drie dagen per week in
een woning verblijft. Deze persoon dient bij de aanvraag een kopie van het eigendoms- of
huurcontract van de woning te overleggen.
4. Wanneer een bewonersvergunning wordt aangevraagd voor een huur-, deel- of leaseauto,
dient de aanvrager een kopie van het kentekenbewijs te overleggen alsmede een verklaring van
de juridische eigenaar waarin staat dat de aanvrager minimaal drie dagen per week houder van
de auto is.
5. Per zelfstandige woning kunnen maximaal twee bewonersvergunningen worden verleend
indien op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in ieder geval twee personen
voldoen aan de in lid a genoemde criteria voor een bewonersvergunning.
6. Wanneer meerdere zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde toegang dient via koopof huurcontracten aangetoond te worden dat het hier meerdere zelfstandige woningen betreft.
7. Het college kan de aanvraag voor een eerste bewonersvergunning van een zelfstandige woning
tijdelijk verlenen in een door het college aan te wijzen parkeergarage, indien de aanvraag wordt
ingediend op een tijdstip waarop voor de betreffende sector alle vergunningen reeds zijn
verleend.
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8.

Het college kan de aanvraag voor een tweede bewonersvergunning van een zelfstandige
woning op de wachtlijst plaatsen, indien de aanvraag wordt ingediend op een tijdstip waarop
voor de betreffende sector alle vergunningen reeds zijn verleend.
9. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal
parkeerplaatsen op eigen terrein dat zich op het grondgebied van de woning bevindt of bij de
woning behoort.
10. Op de bewonersvergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.
11. Indien op het adres van de aanvrager reeds een vergunning is verleend of parkeergelegenheid
op eigen terrein aanwezig is, komt de aanvrager slechts in aanmerking voor een tweede
bewonersvergunning.

Artikel 6
Zakelijke vergunning
1. Een bedrijf in de zin van artikel 1 sub j dat is gevestigd in een gebied waar men middels een
vergunning kan parkeren komt in aanmerking voor een zakelijke vergunning. Het bedrijf dient
bij de aanvraag een kopie te overleggen van een maximaal één maand oud uittreksel uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een ander recent bewijsstuk van vestiging.
2. Per bedrijf kunnen maximaal twee zakelijke vergunningen worden verleend.
3. Voor een eerste zakelijke vergunning heeft een bedrijf de keuze tussen een beperkte
vergunning en een onbeperkte vergunning.
Een tweede vergunning wordt alleen verleend in de vorm van een beperkte vergunning.
4. Bedrijven worden aangemerkt als één bedrijf en derhalve als één aanvrager, indien zij zijn
gevestigd op één adres of naburige adressen en aldaar gezamenlijk gelijksoortige
bedrijfsactiviteiten uitoefenen dan wel, indien zij, wanneer geen sprake is van gelijksoortige
bedrijfsactiviteiten, uitsluitend op het niveau van verantwoordelijke functies, zoals de directie,
gemeenschappelijke functies hebben.
5. Hiervoor kunnen bewijsstukken worden verlangd. Onder meer worden de volgende criteria
gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:
•
staan de bedrijven zelfstandig ingeschreven op het adres in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel;
•
hebben de bedrijven een zelfstandig huur- of koopcontract ter zake van het betreffende
adres;
•
hebben de bedrijven verschillende werknemers;
•
hebben de bedrijven verschillende bestuurders of directeuren;
•
hanteren de bedrijven elk een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en briefhoofd;
•
worden de bedrijven uitgeoefend in verschillende branches.
6. Het college kan een eerste zakelijke vergunning tijdelijk verlenen in een parkeergarage, indien
de aanvraag wordt ingediend op een tijdstip waarop voor de betreffende sector alle
vergunningen reeds zijn verleend.
7. Het college kan de aanvraag voor een tweede zakelijke vergunning op een wachtlijst plaatsen,
indien de aanvraag wordt ingediend op een tijdstip waarop voor de betreffende sector alle
vergunningen reeds zijn verleend.
8. Een zakelijke vergunning is niet kentekengebonden en staat op naam van het bedrijf.
9. Het aantal te verlenen zakelijke vergunningen wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen
op eigen terrein dat zich op het grondgebied van het bedrijf bevindt of bij het bedrijf behoort.
10. Indien op het adres van de aanvrager reeds een vergunning is verleend of parkeergelegenheid
op eigen terrein aanwezig is, komt de aanvrager slechts in aanmerking voor een tweede
zakelijke vergunning.
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Artikel 7
Diensten vergunning
1. Een in de gezondheidszorg werkzame persoon komt in aanmerking voor een
dienstenvergunning, indien hij een regelmatige oproepfunctie heeft, spoedeisende medische
hulp verleent en er sprake is van parkeernood in de omgeving van zijn woon- of werkadres.
Bovendien moet hij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en moet het motorvoertuig
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd op zijn naam staan. De betrokken persoon dient
bij de aanvraag een kopie te overleggen van zijn geldige rijbewijs en van het kentekenbewijs
van het motorvoertuig.
2. Van praktiserende huisartsen en verloskundigen wordt aangenomen dat zij een regelmatige
oproepfunctie hebben en spoedeisende medische hulp verlenen. Voor andere in de
gezondheidszorg werkzame personen wordt hierover advies ingewonnen bij de GGD ZuidHolland Zuid. Bij deze personen is in ieder geval sprake van een regelmatige oproepfunctie,
indien zij minstens één keer per week dienst hebben. Zij verlenen spoedeisende hulp, indien zij
binnen 15 minuten ter plaatse moeten zijn.
3. Een dienstenvergunning wordt aan een huisarts of verloskundige verleend als men is
geregistreerd als zelfstandig werkend huisarts of verloskundige. Dit wordt getoetst aan de
hand van registratie in het kader van de Wet BIG {Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg}.
4. Er is sprake van parkeernood in de omgeving van het woon- of werkadres, indien binnen een
loopafstand van 150 meter van dit adres op diverse tijdstippen onvoldoende vrije
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
5. De in de gezondheidszorg werkzame persoon komt niet in aanmerking voor een
dienstenvergunning bij zijn woon- of werkadres, indien hij beschikt over parkeergelegenheid op
eigen terrein aldaar.
6. Voor de houder van een dienstenvergunning wordt bij zijn woon- of werkadres een
dienstenparkeerplaats aangewezen. Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9
uit bijlage l van het RVV 1990 en een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig.
7. De houder van een dienstenvergunning komt voor het adres waarvoor hij een
dienstenparkeerplaats heeft toegewezen gekregen slechts in aanmerking voor een tweede
bewonersvergunning of een tweede zakelijke vergunning.
8. Wanneer een dienstenvergunning wordt aangevraagd voor een huur-, deel- of leaseauto, dient
de aanvrager een kopie van het kentekenbewijs te overleggen alsmede een verklaring van de
juridische eigenaar waarin staat dat de aanvrager minimaal drie dagen per week houder van de
auto is.

Artikel 8
Autoda tevergunning
1. college is goedgekeurd als aanbieder van autodate en aantoont dat het in het belang van de
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een autodatestandplaats te hebben. Een dergelijk belang is
onder rneer aanwezig, wanneer kan worden aangetoond dat in de omgeving waar de
autodatestandplaats gewenst wordt een redelijke belangstelling voor het autodaten bestaat.
2. Voor de houder van een autodatevergunning wordt een autodatestandplaats aangewezen.
Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9 uit bijlage l van het RVV 1990 en een
onderbord met de vermelding "autodate".
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Artikel 9
Bezoekersvergunning
1. Bezoekersvergunningen kunnen worden aangevraagd door bewoners die woonachtig zijn in
een gebied waar men middels een vergunning kan parkeren. Bedrijven komen niet in
aanmerking voor een bezoekersvergunning.
2. Per zelfstandige woning kunnen maximaal 10 bezoekersvergunningen per kwartaal worden
verleend.
3. Bezoekersvergunningen worden verleend in de vorm van een kraskaart. Ze zijn alleen geldig in
de daarop aangegeven vergunninghouderssector op parkeerplaatsen waar men middels een
parkeervergunning kan parkeren en indien aan de voorzijde volledig en juist het jaartal, de
maand, de weekdag, de dag van de maand en de aankomsttijd zijn opengekrast. Bovendien
moet de voorzijde van de bezoekersvergunning van buitenaf duidelijk leesbaar zijn en mag er
maximaal één aankomsttijd zijn opengekrast.

Afdeling IV Regels voor parkeerplaatsen op eigen terrein
Artikel 10
Begripsomschrijving
Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:
• een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in
gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
•
een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in
de bouwvergunning, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd
dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres van de aanvrager;
•
en parkeerplaats die vermeld staat in het door het college vastgestelde overzicht van POET.

Artikel 11
Exacte maatvoering
1. Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze voldoet aan
de volgende voorwaarden:
•
Een parkeerplaats op een terrein dient ten minste 2.30 meter breed en 5.50 lang te zijn;
•
Een parkeerplaats in een garage dient ten minste 2.65 meter breed en 5.50 meter lang te
zijn.
2. Op parkeerplaatsen in een parkeergarage of op een parkeerterrein zijn de in het eerste lid
genoemde voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 12
Uitsluitingen
1. Een parkeerplaats op eigen terrein welke niet geschikt is voor LPG, wordt niet als
parkeerplaats op eigen terrein beschouwd, indien de aanvrager eigenaar of houder is van een
voertuig dat op LPG rijdt.
2. Een parkeerplaats op eigen terrein welke buiten toedoen van de aanvrager tijdelijk niet
beschikbaar is voor het parkeren van het voertuig van de aanvrager, wordt niet als
parkeerplaats op eigen terrein beschouwd.
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Artikel 13
O vergangsituatie
Indien een aanvrager over een parkeerplaats op eigen terrein beschikt welke hij (om welke reden
dan ook) aan een derde ter beschikking heeft gesteld, wordt deze parkeerplaats voor de
toepassing van deze beleidsregels voor de aanvrager als een parkeerplaats op eigen terrein
beschouwd. Indien het besluit tot invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied in werking
is getreden, wordt een parkeerplaats die door een aanvrager aan een derde ter beschikking is
gesteld voordat de inwerkingtreding heeft plaatsgevonden, gedurende een periode van
12 maanden na deze inwerkingtreding, niet als een parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. De
aanvrager dient dan door middel van een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst aan te tonen dat
hij niet over de parkeerplaats kan beschikken en dat hij de parkeerplaats aan een derde ter
beschikking heeft gesteld.

Afdeling V Slotbepalingen
Artikel 14
1. De Beleidsregels parkeervergunningen 2002 van 1 augustus 2002 worden ingetrokken.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Beleidsregels parkeervergunningen Dordrecht".
3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
de secretaris

H.W.M. Wesseling

2006.
de burgemeester

R.J.G. Bandell

