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Onderwerp
Nadere uitvoeringsregels parkeerverordening

B & W-vergadering van 6 november

Bestuurlijke context
In september is de verordening parkeerregulering 2008 vastgesteld.
Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk dat er aanvullende uitvoeringsregels worden vastgesteld.

In deze uitvoeringsregels is de door de Raad gevraagde uitwerking van zone A opgenomen.



Nadere uitvoeringsregels

behorende bij de verordening Parkeerregulering 2008

Op grond van het bepaalde in artikel 25 is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd
nadere regels te stellen.

Nadere regels artikel 3

Artikel 3 en 4

Op een vergunning die wordt afgegeven voor zone B kunnen maximaal twee kentekens worden gezet.

Verlies of diefstal van een parkeervergunning zone B met twee kentekens

Als een vergunning wordt vermist voor zone B met twee kentekens wordt aangifte gedaan bij de
politie.

Met deze aangifte kan een duplicaat vergunning worden aangevraagd. Op deze duplicaat vergunning
wordt slechts een kenteken gezet. De kosten voor een duplicaat vergunning worden vastgesteld op
€ 25.

Verlies of diefstal van een parkeervergunning bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening
parkeerregulering

Een parkeervergunning wordt beschouwd als een waardepapier.

Bij vermissing van de parkeervergunning moet aangifte worden gedaan bij de politie.

Met deze aangifte kan een nieuwe parkeervergunning worden aangevraagd.

De kosten voor het opnieuw afgeven van een parkeervergunning worden vastgesteld op€ 25. 

Vergunningen die gedurende de jaarlijkse uitgifte niet worden ontvangen zullen gedurende de maand
januari gratis duplicaten worden afgegeven. Voor meldingen die na de maand januari worden gedaan
worden de bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

Verlies of diefstal van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 (bezoekersschijf) van de
verordening parkeerregulering

Bewoners van het gebied waar belanghebbenden plaatsen aanwezig zijn kunnen een vergunning
aanvragen waarmee voor maximaal drie uur in dit gebied geparkeerd kan worden.

Bij vermissing van deze vergunning zal gedurende het lopende kalenderjaar geen nieuwe vergunning
worden afgegeven.



Vergunningen die gedurende de jaarlijkse uitgifte niet worden ontvangen zullen als uitzondering
gedurende de maand januari als duplicaat worden afgegeven. Voor meldingen die na januari worden
gedaan zullen geen nieuwe vergunningen worden afgegeven.

Vergunning op BE-DR-YF

Als een burger voor het verrichten van zijn werkzaamheden in meerdere auto’s van zijn werkgever 
rijdt kan een vergunning afgegeven worden met als kenteken BE-DR-YF.

Om voor deze vergunning in aanmerking te komen is het nodig om woonachtig in Haarlem te zijn en
een verklaring van de werkgever te overleggen.

Verlies of diefstal vergunning op BE-DR-YF

Bij vermissing van een vergunning afgegeven op BE-DR-YF moet aangifte worden gedaan.

De kosten voor het opnieuw afgeven van een vergunning wordt vastgesteld op€ 25.



Nadere definitie artikel 3 lid 2 onder e

Het college kan op aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen
of parkeerapparatuurplaatsen. Deze vergunning kan worden verleend aan de houder van een
motorvoertuig wanneer deze:

Een sociaal, maatschappelijke functie uitoefent, zoals huisartsen, wijkverpleging, verloskundigen en
andersoortige hulpverleners.

Huisartsen die een praktijk hebben in Haarlem

Bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de huisarts verbonden is aan een In
Haarlem gevestigde huisartsenpraktijk.

Wijkverpleegkundigen die een praktijk hebben in Haarlem

Bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de wijkverpleegkundige verbonden
is aan een in Haarlem gevestigde praktijk.

Verloskundigen die een praktijk hebben in Haarlem

Bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de verloskundige verbonden is aan
een in Haarlem gevestigde praktijk

Fysiotherapeuten die een praktijk hebben in Haarlem

Bewijsstuk: aanvragformulier en schriftelijk aantonen dat de verloskundige verbonden is aan
een fysiotherapie praktijk in Haarlem

Noodhulpdiensten

Bewijsstuk: aanvraagformulier en brief van de organisatie

Organisatie van Unie van Vrijwilligers

Bewijsstuk: aanvaagformulier en brief van de organisatie

Welzijnsorganisaties

Bewijsstuk: aanvraag formulier en brief van de organisatie

De vergunningen voor zone A worden op kenteken verstrekt.

Waar nodig kan deze opsomming worden uitgebreid. Voorstellen hiertoe zullen aan het college
worden voorgelegd.



Voor zone A worden geen vergunningen verstrekt op grond van artikel 3 lid 3
(bezoekersschijven)

Als een aanvrager van een vergunning voor zoner A bewoner is van een gebied waar
belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn kan hij op grond hiervan bezoekersschijven aanvragen. De
normale regels zijn dan van toepassing.

Nadere regels artikel 3 lid 3

De in artikel 3 lid 3 genoemde vergunningen (maximaal 2) waarmee maximaal 3 uur in dit gebied
geparkeerd kan worden wordt afgegeven aan de persoon die de vergunning voor de eerste auto
ontvangt.

Om voor een in artikel 3 lid 2 genoemde vergunning in aanmerking te komen is het overleggen
van de volgende bewijsstukken verplicht:

Kenteken:

Bij een nieuwe aanvraag of wijziging van een kenteken dient een kopie van kenteken II op naam van
aanvrager worden overlegd.

Lease auto’s

Bij een aanvraag voor een parkeervergunning voor een lease auto dient een lease contract te worden
overlegd. Als het lease contract niet staat op de naam van de aanvrager moet ook een verklaring van de
werkgever overlegd worden.

Bedrijfsauto eigen bedrijf

Bij een aanvraag voor een parkeervergunning voor een auto waarvan het kenteken staat op naam van
het eigen bedrijf dient naast een kopie van het kenteken II een uittreksel va n de kamer van
Koophandel van het bedrijf te worden verstrekt.

Bedrijfsauto bedrijf werkgever

Bij de aanvraag dient ook een werkgeversverklaring ingeleverd te worden.

Kamerbewoners

Het gedifferentieerde tarief wordt niet toegepast als uit het WOZ systeem blijkt dat er sprake is van
kamerbewoning.



Dienstauto’s gemeente Haarlem

Herkenbare dienstauto’s van de gemeente Haarlem kunnen op basis van art. 7 lid 5 en art. 8 lid 2 van 
de Verordening parkeerregulering 2008 ontheffing krijgen voor het parkeren bij parkeermeters en in
vergunninggebieden. De herkenbaarheid van de dienstauto’sgeven een helder en inzichtelijk criterium
voor de toekenning. De ontheffingen worden verleend op kenteken en blijven steeds vijf jaar geldig.
Het gebruik van de ontheffing is een bedrijfsmiddel, waarvan het gebruik middels integriteitsregels is
gereguleerd. Het hoofd VHT is gemandateerd de ontheffingen te verlenen.

Besluit parkeerregulering

Zone C

Het is uitsluitend toegestaan met een parkeervergunning zone C-Noord te parkeren in de in het besluit
parkeerregulering onder Zone C Noord aangegeven belanghebbenden gebied.

Het is uitsluiten toegestaan met een parkeervergunning zone C-West te parkeren in de in het besluit
parkeerregulering onder zone C-West aangegeven belanghebbenden gebied te parkeren.

Het is uitsluitend toegestaan met een parkeervergunning zone C-Zuid te parkeren in de in het besluit
parkeerregulering onder Zone C Zuid aangegeven belanghebbenden gebied.

Het is uitsluitend toegestaan met een parkeervergunning zone C-Oost te parkeren in de in het besluit
parkeerregulering onder Zone C Oost aangegeven belanghebbenden gebied.

BIJLAGE III (Tarieventabel)

Artikel 2c

Deze volgorde wordt bepaald op 1 november voorafgaand aan het belastingjaar of indien de
belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht.


