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Onderwerp: Nadere regels Parkeerverordening 2012  
Reg. Nummer: 2012/301192 
 
1. Inleiding 
Uit de parkeervergunningszones rond het centrum komen regelmatig klachten 
binnen over langdurig geparkeerde kampeerauto’s. Deze kunnen op basis van de 
APV niet geweerd worden, omdat ze de maximaal toegestane afmetingen niet 
overschrijden. Met de vaststelling van Nadere regels t.o.v. de Parkeerverordening 
kan dit wel worden tegengegaan door de bepalingen m.b.t. parkeervergunningen 
voor campers duidelijker te formuleren. De overige artikelen blijven ongewijzigd. 
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit Nadere regels vast te stellen inzake de 
Parkeerverordening 2012.  

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. 
4. Dit besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer. 

 
3. Beoogd resultaat 

- Het tegengaan van het langdurig parkeren van kampeerauto’s in de 
parkeerzones rond het centrum. 

 
4. Argumenten 

- Kampeerauto’s komen in Haarlem niet in aanmerking voor een 
parkeervergunning. Eigenaars kunnen dit echter omzeilen door te beweren 
dat ze het voertuig ook voor woon/werk verkeer gebruiken. 

- Tot op heden maken veel van deze eigenaars gebruik van de 
vrijstellingsregeling motorrijtuigenbelasting op basis van het feit dat ze het 
voertuig niet voor woon/werk verkeer gebruiken. 

- In de bijgevoegde Nadere regels wordt “paragraaf 1 kampeerauto” 
toegevoegd. Hierdoor kan men alleen een parkeervergunning krijgen als 
men geen gebruik maakt van de vrijstellingsregeling 
motorrijtuigenbelasting. Het wordt hierdoor financieel minder aantrekkelijk 
om een kampeerauto in een parkeerzone te parkeren. 

 
5. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
6. Uitvoering 
N.v.t.  
 
7. Bijlagen 
Nadere regels Parkeerverordening 2012. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 

Collegebesluit 



Bijlage: Nadere regels Parkeerverordening 2012 

Intitulé  

Besluit tot vaststelling van Nadere Regels parkeerverordening 2012 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

gelet op artikel 12 van de Parkeerverordening 2012, 

besluit: 

een nadere uitwerking te geven van het bepaalde in de artikelen 3 en 7 van de Parkeerverordening 
2012. 

Paragraaf I Kampeerauto als bedoeld in de artikelen 1, onder e en 3, lid 2, aanhef 

Artikel 1  

Bij de aanvraag voor een vergunning wordt een voertuig aangemerkt als een kampeerauto, indien 
dit als zodanig is geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW), tenzij aanvrager aantoont, dat 
met betrekking tot dit voertuig geen gebruik is gemaakt van de zogenaamde vrijstellingsregeling 
motorrijtuigenbelasting. 

Paragraaf I Diefstal / vermissing parkeervergunning als bedoeld in artikel 7 
Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Bij vermissing van de parkeervergunning kan een duplicaat parkeervergunning 
worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden overgelegd een aangifte van verlies of 
diefstal van deze vergunning bij de politie. 

Artikel 2  

Vergunningen, waarvan de burger binnen vier weken nadat de betaling is ontvangen, meldt dat de 
vergunning niet is ontvangen, zullen een gratis duplicaat krijgen. 

Paragraaf II Diefstal / vermissing parkeervergunning als bedoeld in artikel 3, lid 5 jo. 7 
Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Vergunningen, waarvan de burger binnen vier weken nadat de betaling is ontvangen, meldt dat de 
vergunning niet is ontvangen, zullen een gratis duplicaat krijgen. 



Paragraaf III Vergunning op BE-DR-YF 

Artikel 1  

1. 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. 

2. 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. 

Artikel 2  

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

2. De kosten voor het opnieuw afgeven van een vergunning wordt vastgesteld op € 25,00. 

Paragraaf IV Nadere bepaling sociaal, maatschappelijke functie als bedoeld in artikel 3, lid 
2, onder e, Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Onder sociaal, maatschappelijke functies worden begrepen: 

1. huisartsen die een praktijk hebben in Haarlem; 
bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de huisarts verbonden is aan 
een in Haarlem gevestigde huisartsenpraktijk;  

2. wijkverpleegkundigen die een praktijk hebben in Haarlem; 
bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de 
wijkverpleegkundige verbonden is aan een in Haarlem gevestigde praktijk; 

3. verloskundigen die een praktijk hebben in Haarlem; 
bewijsstuk: aanvraagformulier en schriftelijk aantonen dat de verloskundige verbonden is 
aan een in Haarlem gevestigde praktijk; 

4. fysiotherapeuten die een praktijk hebben in Haarlem. (bewijsstuk: aanvraagformulier en 
schriftelijk aantonen dat de fysiotherapeut verbonden is aan een fysiotherapie praktijk in 
Haarlem);  

5. noodhulpdiensten (bewijsstuk: aanvraagformulier en brief van de organisatie); 
6. organisatie van Unie van Vrijwilligers (bewijsstuk: aanvraagformulier en brief van de 

organisatie); 
7. welzijnsorganisaties (bewijsstuk: aanvraagformulier en brief van de organisatie); 
8. uitvaartondernemingen voor een lijkauto (bewijsstuk: aanvraagformulier en brief van de 

organisatie); 

Artikel 2  

De vergunningen voor zone A worden op kenteken verstrekt. 

Artikel 3  

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



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

Paragraaf V Verplichte bewijsstukken bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, lid 2 Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Om voor een in artikel 3, lid 2 Parkeerverordening 2012 genoemde vergunning in aanmerking te 
komen is het overleggen van de volgende bewijsstukken verplicht: 

Aanleiding Te overleggen bewijsstuk 
nieuwe aanvraag of wijziging kenteken kopie van kenteken II op naam van 

aanvrager worden overlegd; 
aanvraag parkeervergunning lease auto lease contract, als het lease contract niet staat 

op naam van de aanvrager tevens een 
verklaring werkgever; 

aanvraag parkeervergunning auto waarvan 
het kenteken staat op naam eigen bedrijf 

kopie kenteken II en uittreksel Kamer 
van Koophandel van het bedrijf; 

aanvraag bedrijfsauto waarvan kenteken staat 
op naam bedrijf werkgever 

kopie kenteken II en werkgeversverklaring. 

Paragraaf VI Dienstauto’s gemeente Haarlem 

Artikel 1  

1. Herkenbare dienstauto’s van de gemeente Haarlem kunnen op basis van art. 9 lid 5 en art. 
10, lid 2, van de Parkeerverordening 2012 ontheffing krijgen voor het parkeren 
bij parkeermeters en in vergunninggebieden.  

2. Voor de vergunninggebieden in artikel I, onder 2, van het Besluit Parkeerregulering 2011. 
aangeduid met Zone S, Zone Noord, Zone Zuid, Zone Oost en Zone West geldt deze 
ontheffing voor parkeren niet voor de plaatsen waar sprake is van ‘betaald parkeren’ als 
bedoeld in artikel I, onder 1, van het Besluit Parkeerregulering 2011. 

Artikel 3  

De herkenbaarheid van de dienstauto’s geven een helder en inzichtelijk criterium voor 
de toekenning.  

Het gebruik van de ontheffing is een bedrijfsmiddel, waarvan het gebruik 
middels integriteitregels is gereguleerd.  

Artikel 4  

De ontheffingen worden verleend op kenteken en blijven steeds vijf jaar geldig. 

 



Artikel 5  

Het hoofd VVH is gemandateerd de ontheffingen te verlenen. 

Paragraaf VII Ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 6, Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Het college kan op aanvraag voor een periode van maximaal drie maanden een 
ontheffing verlenen voor het “oppassen” op een woning tijdens een vakantie van de bewoners. 

Op de ontheffing zal de tekst “ontheffing tijdens vakantie” worden geprint en de kentekens van 
het voertuig waarvoor de ontheffing wordt afgegeven en het kenteken van het voertuig van de 
bewoner en de geldigheid. 

Artikel 2  

Om voor deze gratis ontheffing in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat de 
bewoner beschikt over een geldige parkeervergunning. 

De genoemde ontheffing is uitsluitend geldig als in het voertuig ook de parkeervergunning van de 
bewoner zichtbaar en volledig leesbaar aanwezig is. 

Paragraaf VIII Ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 7, onder b, Parkeerverordening 2012 

Artikel 1  

Het college kan op aanvraag voor een periode van maximaal twee weken een ontheffing verlenen 
voor het gebruik van een “leenauto” bijvoorbeeld tijdens een garage bezoek. 

Op de ontheffing zal de tekst “ontheffing leenauto” worden geprint en het kenteken van het 
voertuig van de bewoner en de geldigheid. 

Artikel 2  

Om voor deze gratis ontheffing in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat de aanvrager 
beschikt over een geldige parkeervergunning. 

De genoemde ontheffing is uitsluitend geldig als in het voertuig ook de 
parkeervergunning zichtbaar en volledig leesbaar aanwezig is. 

Paragraaf IX Slotbepalingen 

Artikel 1  

1. Ingaande de datum waarop het Besluit Nadere Regels parkeerregulering 2012 inwerking 
treedt, wordt het b&w-besluit Besluit tot vaststelling van Nadere Regels 



parkeerregulering 2009, zoals vastgesteld op 28 oktober 2008, besluitnr. 
2008/166612, ingetrokken. 

2. Vergunningen verleend op grond van het Besluit tot vaststelling van Nadere Regels 
parkeerregulering 2009 blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend is 
verstreken of totdat zij worden ingetrokken. 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel Besluit Nadere regels parkeerverordening 2012. 
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