
Was/ wordt tabel behorende bij wijziging Parkeerverordening 2018 gemeente Haarlem 
 

Huidige tekst artikel 1 onderdeel j Nieuwe tekst artikel 1 onderdeel j 

j. digitale bezoekersregeling: een door 
burgemeester en wethouders verstrekte 
regeling op basis van een vergunning per 
woonadres die het bewoners, die 
woonachtig zijn in een gebied waar zich 
parkeerapparatuurplaatsen bevinden, 
mogelijk maakt om zijn/ haar bezoeker(s) 
digitaal of telefonisch een parkeerrecht te 
verschaffen; 

1. digitale bezoekersregeling: een door 
burgemeester en wethouders verstrekte 
regeling op basis van een vergunning per 
woonadres die het bewoners, die 
ingeschreven staan op een woonadres in 
een gebied dat in het vigerend besluit 
parkeerregulering is aangewezen als zone 
B, C, E of S, mogelijk maakt om zijn/haar 
bezoeker(s) digitaal of telefonisch een 
parkeerrecht te verschaffen; 

Huidige tekst artikel 1 onderdeel hh Nieuwe tekst artikel 1 onderdeel hh 

- 
 

hh. volkstuinvergunning: een vergunning te 
verlenen aan een rechtspersoon die 
blijkens zijn statuten tot doel heeft een 
volkstuincomplex te beheren en is gelegen 
in het gebied waar mede door 
vergunninghouders te gebruiken 
parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, 
ten behoeve van het parkeren van een 
voertuig van degene die een volkstuin bij 
de rechtspersoon in gebruik heeft.  
 

Huidige tekst artikel 4, derde lid onderdeel b Nieuwe tekst artikel 4, derde lid onderdeel b 

b. ingeschreven staat op een woonadres 
in een gebied dat in het vigerende besluit 
parkeerregulering is aangewezen als zone C, 
met dien verstande dat:  
1. per woonadres maximaal 2 vergunningen 

worden verleend, en; 
2. parkeergelegenheid op eigen terrein in 

mindering wordt gebracht op het aantal te 
verkrijgen vergunningen voor parkeren op 
de openbare weg, en 

3. parkeergelegenheid op eigen terrein het 
recht op het tarief voor de eerste 
vergunning zoals bedoeld in onderdeel 2 lid 
c sub i van tarieventabel behorende bij de 
Verordening parkeerbelastingen doet 
vervallen. 

 

b. ingeschreven staat op een woonadres 
in een gebied dat in het vigerende besluit 
parkeerregulering is aangewezen als zone C of 
zone E, met dien verstande dat:  

i. per woonadres maximaal 2 
vergunningen worden verleend, en; 

ii. parkeergelegenheid op eigen terrein in 
mindering wordt gebracht op het aantal 
te verkrijgen vergunningen voor 
parkeren op de openbare weg, en 

iii. parkeergelegenheid op eigen terrein 
het recht op het tarief voor de eerste 
vergunning zoals bedoeld in onderdeel 
2 lid c sub i respectievelijk onderdeel 2 
lid g sub i van tarieventabel behorende 
bij de Verordening parkeerbelastingen 
doet vervallen. 

 

  



Huidige tekst artikel 4, vierde lid  Nieuwe tekst artikel 4, vierde lid 

4. bewoners van het gebied waar 
parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn 
kunnen per woonadres gebruik maken van 
de (digitale) bezoekersregeling, conform de 
bepalingen in de Verordening 
parkeerbelastingen, met dien verstande 
dat: 
a. het college bij openbaar besluit maximale 
gebruiksbundels en tijden kan vaststellen 
waarop per vergunningengebied gebruik 
gemaakt kan worden van de digitale 
bezoekersregeling; 
b. de kosten van de bezoekersregeling 
vastgelegd zijn in de tarieventabel die is 
opgenomen in de bepalingen behorende bij 
de Verordening parkeerbelastingen. 

4. bewoners, die ingeschreven staan op een 
woonadres in een gebied dat in het 
vigerend besluit parkeerregulering is 
aangewezen als zone B, C, E of S kunnen 
per woonadres gebruik maken van de 
(digitale) bezoekersregeling, conform de 
bepalingen in de Verordening 
parkeerbelastingen, met dien verstande 
dat: 
a. het college bij openbaar besluit maximale 
gebruiksbundels en tijden kan vaststellen 
waarop per vergunningengebied gebruik 
gemaakt kan worden van de digitale 
bezoekersregeling; 
b. de kosten van de bezoekersregeling 
vastgelegd zijn in de tarieventabel die is 
opgenomen in de bepalingen behorende bij 
de Verordening parkeerbelastingen. 

Huidige tekst artikel 5a Nieuwe tekst artikel 5a 

- 5a. Volkstuinvergunning 
1. Het college kan een volkstuinvergunning 

verlenen aan een rechtspersoon die 
blijkens zijn statuten tot doel heeft een 
volkstuincomplex te beheren en beschikt 
over een volkstuincomplex in een 
vergunningengebied, met dien verstande 
dat: 

a. de volkstuinvergunning wordt 
verleend voor het 
vergunningengebied 
waarbinnen het 
volkstuincomplex is gelegen; 

b. het aantal vergunningen 
afhankelijk is van het aantal 
percelen grond in het 
volkstuincomplex en maximaal 
één per drie percelen kan 
bedragen. 

2. De volkstuinvergunning wordt verstrekt in 
de vorm waarbij een wisselend kenteken 
kan aan- en afmelden. 
 

 


