Tarieventabel Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016

1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeerapparatuurplaats als bedoeld in artikel 10,
onderdeel a van de verordening bedraagt:
In het gebied (gebiedsbegrenzing conform figuur 1):
1. Binnenstad
1.1
1.2
1.3
2. Binnenring
2.1
2.2
2.3
2.4

Per 60 minuten:
€ 3,00
€ 29,00 (1)
€ 3,00
Per 60 minuten:
€ 0,60(2)/€ 3,00
€ 29,00 (1)
€ 3,00
€ 2,40

3. Buitenring

Per 60 minuten:

3.1
3.2
3.3
3.4

€ 0,60 (3)/€ 1,80
€ 29,00 (1)
€ 1,80
€ 0,60(3)/€ 1,80

Maximum 24-uurstarief
(dagvergunning):
€ 29,00
€ 29,00
€ 17,40
Maximum 24-uurstarief
(dagvergunning):
€ 29,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 6,00
Maximum 24-uurstarief
(dagvergunning):
€ 8,30
€ 29,00
€ 8,30
-

(1): Tarief geldt per periode van 24 uur of een gedeelte daarvan.
(2): Het tarief bedraagt € 3,00 per 60 minuten. Van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot
18.00 uur en op vrijdagavond tot 21.00 uur bedraagt het tarief € 0,60 voor de eerste 60 minuten
en € 3,00 voor elke volgende 60 minuten
(3): Het tarief bedraagt € 0,60 voor de eerste 60 minuten en € 1,80 voor elke volgende 60
minuten
2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 10, onderdeel b van de verordening
bedraagt:
Bewonersvergunning
Per maand: Per jaar:
a1.
1e bewonersvergunning gebied B
€ 13,40
€ 160,80
a2.
2e bewonersvergunning gebied B
€ 38,50
€ 462,00
a3.
Bezoekersvergunning bewoners gebied B
€ 6,15
€ 73,80
a4.
1e bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z
€ 6,15
€ 73,80
a5.
2e bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z
€ 12,85
€ 154,20
a6.
Bezoekersvergunning bewoners gebied C, D, E, F, H, Z
€ 37,20

Bedrijfsvergunning
a7.
a8.
a9.
a10.
a11.

Bedrijfsvergunning gebied B - zevendaags ma t/m zo
Bedrijfsvergunning gebied B - vijfdaags ma t/m vr
Bedrijfsvergunning gebied C, D, E, F, H, Z
Bezoekersvergunning bedrijven gebied B
Bezoekersvergunning bedrijven gebied C, D, E, F, H, Z

Per maand:
€ 41,10
€ 20,55
€ 12,85
-

Per jaar:
€ 493,20
€ 246,60
€ 154,20
€ 221,40
€ 58,20

Abonnementen parkeerterreinen
a12.
a13.

Terreinabonnement Gasthuisplaats - Paardenmarkt
Langparkeerterreinabonnement

Per maand: Per jaar:
€ 75,10
€ 901,20
€ 29,25
€ 117,00

Overige vergunningen
a14.
a15.
a16.
a17.
a18.

a19.

Overallparkeervergunning
Zorgverlenersvergunning
Functionele vergunning
Deelautovergunning
Gehandicaptenvergunning

Per maand: Per jaar:
€ 142,00
€ 1.704,00
€ 24,80
€ 297,60
€ 24,80
€ 297,60
€ 12,85
€ 154,20
kostenloos

Aannemersdagvergunning

Per dag:
€13,55

Figuur 1: Begrenzing gebieden

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 5 november 2015 tot vaststelling van
de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016.

TOELICHTING
op de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016.
Er worden een drietal wijzigingen in de parkeerverordening aangebracht:
- Tarief a17: Invoeren deelautovergunning
Deelautobedrijven (zoals Greenwheels) hebben deelautoplaatsen in gereguleerd gebied.
Voor deelauto’s is daarom een parkeervergunning nodig. Er is gekozen voor een tarief
gelijk aan de eerste vergunning bedrijven schilgebieden, omdat er meer deelauto’s
buiten de binnenstad beschikbaar zijn dan in de binnenstad.
- Tarief a18: Invoeren kosteloze gehandicaptenvergunning
Vóór de invoering van het digitaal kentekenparkeren (1 maart 2015) werd het gratis
parkeren voor gehandicapten gecontroleerd op aanwezigheid van de
gehandicaptenparkeerkaart. Door het kentekenparkeren is dit niet langer nodig. Door
uitgifte van een kosteloze vergunning aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart
kan gehandhaafd worden met de scanauto.
- Afschaffing warenmarktvergunning: vanwege het zeer beperkte gebruik wordt de
warenmarktvergunning afgeschaft. Het voornemen is in april gecommuniceerd met de
marktkooplui in de binnenstad. Daarop zijn geen reacties gekomen. Goede alternatieven
zijn het Zuidplantsoen (gratis) en het Nijverheidsplein (goedkope dagvergunning en
maand- en jaarabonnement beschikbaar). De warenmarktvergunning wordt daarom
geschrapt uit de parkeerverordening.
Tarieventabel
De parkeervergunningtarieven worden geïndexeerd door ze te verhogen met de
gemeentebrede toegepaste CPI van 1,2%.

