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BELEIDSREGELS ONTHEFFING BLAUWE ZONE(versie VII)
Onderwerp:
Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten
behoeve van parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) in de:
Roothaertstraat;
·
G. Gezellestraat;
·
A. van Duinkerkenstraat;
·
Oude Liesselseweg;
·
Parkhof
·
Peppel;
·
Spoorlaan;
·
Stationslaan;
·
Emmalaan;
·
Romeinstraat;
·
Nassauplein;
·
Julianastraat (gedeeltelijk);
·
Tramstraat (gedeeltelijk);
·
Stationsplein;
·
Stijn Streuvelslaan (gedeeltelijk)
·
Fabriekstraat
·
Fabriekstraat/Ringoven
·
Eurozone;
·
Brusselhof;
·
Europastraat (gedeeltelijk)
·
Bevoegd gezag:
Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 25 en 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens bevoegd om een ontheffing te verlenen voor het parkeren in een
parkeerschijfzone (blauwe zone)
Begripsbepaling.

Artikel 1.
Deze beleidsregels verstaan onder:
blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en
a.
verkeerstekens (RVV 1990);
ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing waarmee
b.
zonder tijdsduurbeperking in de blauwe zone geparkeerd mag worden;
ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;
c.
motorvoertuig: alle motorrijtuigen met een kenteken behalve bromfietsen en
d.
gehandicaptenvoertuigen;
aanhanger: een aanhangwagen als bedoel in artikel 1 sub a van het Reglement verkeersregels en
e.
verkeerstekens (RVV 1990);
caravan: een aanhangwagen als bedoeld in artikel 1 sub a van het Reglement verkeersregels en
f.
verkeerstekens (RVV 1990), voorzien van vaste of uitvouwbare/uitklapbare boven/opbouw
uitdrukkelijk bedoeld voor niet permanente bewoning in recreatieve zin;
parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders
g.
dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen
van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;
voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden
h.
beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens
de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt
aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde
van het parkeren in het register was ingeschreven.
Eigen parkeerplaats: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager
i.
beschikt of de beschikking kan krijgen;
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Algemene regels bij verlening van ontheffing
Artikel 2.
1)

2)

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het parkeren
binnen een blauwe zone. Deze ontheffing kan worden verleend met inachtneming van het gestelde
in artikelen 3 tot en met 10;
De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden onderscheiden in een ontheffing voor
bewoners, voor caravans en in het kader van (tijdelijke) werkzaamheden.

Artikel 3.
Een bewonersontheffing wordt verleend voor drie jaren of een deel daarvan, doch ten minste voor één
kalendermaand.

Artikel 4.
Voor het afgeven van duplicaten (zoals bij bijvoorbeeld voor een nieuwe auto) worden géén leges
geheven.

Artikel 5.
De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:
De periode waarvoor de ontheffing geldt;
1)
Het gebied of straat waarvoor de ontheffing geldt;
2)
Het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend.
3)
Het kenteken van de caravan (zoals bedoeld in artikel 1 f) waarvoor de ontheffing wordt verleend.
4)

Artikel 6.
1)

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:
Op verzoek van de ontheffinghouder’
a.
Wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, waar hij
b.
woont verlaat;
Wanneer er zich een wijziging voordoen in een van de omstandigheden die relevant waren
c.
voor het verlenen van de ontheffing;
Wanneer voor het betreffende gebied en stelsel van ontheffingen komt te vervallen;
d.
Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden
e.
voorschriften;
Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;
f.
Om redenen van openbaar belang.
g.

2)

De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk en met redenen
omkleed in kennis gesteld.
De ontheffinghouder is verplicht wijzigingen binnen één van de omstandigheden, die relevant
waren voor het verlenen van de ontheffing, binnen één maand na bekend worden met nieuwe
feiten te melden bij het college.

3)

Bewonersontheffing A.
Artikel 7.
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1)

Het college kan aan een bewoners een bewonersvergunning A verlenen voor de blauwe zone
waarin hij woonachtig is, indien:
De bewoner dient ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie
a.
Persoonsgegevens (GBA) als bewoner binnen een aangewezen blauwe zone gebied;
De bewoner dient een leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder;
b.
De bewoner dient aantoonbaar in bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging
c.
van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract.
De bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de bewoner een
d.
verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het
motorvoertuig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.
Op het betreffende adres geen bewonersontheffing A is verstrekt;
e.
Niet beschikt over een eigen parkeerplaats als bedoeld in artikel 1.
f.

2)
3)

Een bewonersontheffing A wordt verleend op kenteken.
Er wordt maximaal 1 bewonersontheffing A per adres verleend.
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Bewonersontheffing B.
Artikel 8.
1)

Het college kan aan een bewoner een bewonersvergunning B verlenen voor de blauwe zone
waarin hij woonachtig is, indien:
De bewoner dient ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie
a.
Persoonsgegevens (GBA) als bewoner binnen een aangewezen blauwe zone gebied;
De bewoner dient een leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder;
b.
De bewoner dient aantoonbaar in bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging
c.
van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract.
Indien de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de bewoner
d.
een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het
motorvoertuig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.
De bewoner dient aantoonbaar de eigenaar (voertuighouder) te zijn van de caravan (zoals
e.
bedoeld in artikel 1 f). De APV is onverminderd van toepassing op de maximale duur van
het parkeren van de caravan.

2)
3)

Een bewonersontheffing B wordt op kenteken verleend.
Er worden maximaal 2 bewonersontheffingen B per adres verleend.

Tijdelijke ontheffing
Artikel 9.
1)

Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen, indien:
De aanvrager dient aan te tonen dat het bedrijf werkzaamheden dient uit te voeren in een
a.
blauwe zone;
De aanvrager dient aan te tonen dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden
b.
door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

2)

Het college kan voor het parkeren van aanhanger, een caravan of vergelijkbaar kampeermiddel
een tijdelijke ontheffing verlenen. De APV is onverminderd van toepassing op de maximale duur
van het parkeren van kampeermiddelen.
Per kenteken wordt één vergunning verleend.
Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig.

3)
4)

Ontheffing in gevallen waarin deze beleidsregel niet voorzien.
Artikel 10.
In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan bewoners,
bezoekers, bedrijven of instellingen die niet woonachtig zijn of gevestigd op een adres binnen een
blauwe zone (hardheidsclausule).
De beleidsregel behoort bij het verkeersbesluit d.d. 28-11-2017
(instellen van een blauwe zone Eurozone en het Brusselhof)

3

Cvdr 2019 nr. CVDR488048_1

11 april 2019

