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Wijzigingen en aanvullingen op de Parkeerverordening 1993
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het Collegebericht 138 van 2011 van Burgemeester en Wethouders van 25 oktober
2011 en het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2011;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;
gezien de toezegging van het College in de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2011.
B E S L U I T:
De Parkeerverordening 1993 als volgt te wijzigen:
ADELING I “DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN”
Aan artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder:,
worden de bepalingen g. tot en met i. toegevoegd:
g. belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1
van het RVV 1990;
h. vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is
toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen
belanghebbendenplaatsen, voor huisartsen en verloskundigen;
i. vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is
verleend.
AFDELING II “VERBODSBEPALINGEN” WORDT VERNUMMERD TOT AFDELING III
De bestaande artikelen 2 en 3 worden vernummerd tot artikelen 9 en 10.
AFDELING II WORDT “PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN
EN VERGUNNINGBEWIJZEN”
en worden de artikelen 2 tot en met 6 toegevoegd:
Artikel 2
1. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd
zijn voor het parkeren door vergunninghouders.
Artikel 3
1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het
parkeren op belanghebbendenplaatsen.
2. Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.
3. Een vergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig
die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening als huisarts en
verloskundige, ingeschreven bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), noodzakelijk is in de
nabijheid van haar of zijn woning een motorvoertuig te parkeren.
4. Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die
strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare
parkeerruimte. Aan een vergunning kan het college voorschriften en beperkingen
verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen of beperken
van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor
het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, waaronder mede wordt begrepen het
stimuleren van selectief autogebruik.
Artikel 4
1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een
vergunning.
2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken
verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis
gesteld.
Artikel 5
1. Een vergunning wordt voor vijf jaar verleend en kan ten hoogste gedurende de tijd van
het uitoefenen van het beroep- of bedrijfsuitoefening van de vergunninghouder worden
verleend en verlengd.
2. De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de periode waarvoor de vergunning geldt;
b. de plaats, aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, waarvoor de
vergunning geldt;
c. de naam van de vergunninghouder en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor
de vergunning is verleend.
Artikel 6
Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:
a. op verzoek van de vergunninghouder;
b. wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is op het woonadres waarvoor de
vergunning is verleend;
c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant
waren voor het verlenen van de vergunning;
d. wanneer het stelsel van vergunningen komt te vervallen;
e. wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn
vergunning heeft voldaan;
f. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften;
g. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;
h. om redenen van openbaar belang.
AFDELING III “STRAFBEPALING” WORDT VERNUMMERD TOT AFDELING IV
Het bestaande artikel 4 wordt vervangen door artikel 11.
AFDELING III WORDT “VERBODSBEPALINGEN”
De bestaande artikelen 2 en 3 onder “VERBODSBEPALINGEN” worden vernummerd tot
artikelen 9 en 10.
Aan afdeling III worden artikel 7 en 8 toegevoegd:

Artikel 7
1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een
belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een
motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:
a. zonder vergunning;
b. zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de voor dat
motorvoertuig afgegeven vergunning;
c. in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
Artikel 8
1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten
staan op een belanghebbendenplaats.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
AFDELING IV “OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN” WORDT VERNUMMERD TOT
AFDELING V
Het bestaande artikel 5 wordt vervangen door artikel 12.
Het bestaande artikel 6 wordt vernummerd tot artikel 13.
AFDELING IV WORDT “STRAFBEPALING”
Het bestaande artikel 4 onder “STRAFBEPALING” wordt vervangen door artikel 11.
Artikel 11
Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

AFDELING V “OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN”
Het bestaande artikel 5 onder “OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN” wordt vervangen
door artikel 12.
Het bestaande artikel 6 onder “OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN” wordt vernummerd
tot artikel 13.
Artikel 12
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
behalve de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde
opsporingsambtenaren, door Het College aangewezen personen belast.
Aan afdeling V wordt artikel 14 toegevoegd:
Artikel 14
1. Deze verordening treedt in werking met ingang 1 februari 2012, bij openbaar besluit
bekend te maken vóór 1 februari 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Velsen op 19
januari 2012.
De voorzitter,
De griffier,

