
 

 

Amendement grote voertuigen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bij een op 23 April 2020 bij de behandeling van de 
parkeerverordening 2020 Gemeente Haarlem 

constaterende dat 
- het college besloten heeft voertuigen hoger dan 2,4 meter of langer dan 6 meter geen parkeer-

vergunning te geven; 
- bezitters van deze busjes nu respijt krijgen, 
- daarmee veel ondernemers in het vergunningengebied niet langer hun nering kunnen voeren; 

overwegende dat 
- de overlast van busjes niet bij 2,4 meter begint, 
- het college eerder heeft aangekondigd om parkeerplaatsen voor grote voertuigen aan te wijzen, 
- gemeente Den Haag in navolging van de VNG model verordening kiest om grote voertuigen wel 

toe te staan, maar alleen overdag (8:00-18:00u), 
- wijziging van de parkeerverordening zoals in dit amendement beoogt, betekent dat de APV in 

lijn hiermee moet worden aangepast, 
- het college bevoegd is een dergelijk voorstel tot wijziging van de APV aan de raad voor te leg-

gen, 
- dat handhavingsproblemen worden voorkomen als het college dit wijzigingsvoorstel APV zo snel 

als mogelijk aanbiedt; 

Besluit de tekst van de parkeerverordening 2020 als volgt te wijzigen 

Onderstaande tekst te verwijderen: 
Artikel 4 Vergunningen lid 3 
• Een vergunning kan worden verleend aan de houder van een gehandicaptenvoertuig dan 

wel een motorvoertuig, niet zijnde een kampeerauto, vrachtauto of groot voertuig, indien 
deze:  

Te vervangen door: 
Artikel 4 Vergunningen lid 3 
• Een vergunning kan worden verleend aan de houder van een gehandicaptenvoertuig, dan 

wel een motorvoertuig, niet zijnde een kampeerauto, vrachtauto of groot voertuig, en aan de 
houder van een groot voertuig die ondernemer is, indien de houder: 


het voorstel aan te vullen met de volgende teksten: 
Artikel 4 Vergunningen lid 3 c aan te vullen met 
ii   Grote voertuigen alleen tussen 8:00 en 18:00 uur in het vergunningengebied geparkeerd 

mogen worden. 
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