Beleidsregels tijdelijke ontheffing blauwe zone
Onderwerp:
Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van tijdelijke ontheffing ten behoeve van parkeren in de
parkeerschijfzone (blauwe zone) in de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bredevoortsestraatweg
De Hoven
Haartsestraat
Hofstraat
Hoge Blik
Hogestraat
Kerkstraat
Köstersbulte
Lage Blik
Landstraat
Markt
Oosterkerkstraat
Stationsstraat

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).
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING
Deze beleidsregels verstaan onder:
a. Blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens (RVV 1990);
b. Tijdelijke ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken
ontheffing waarmee tijdelijk zonder tijdsduurbeperking in de blauwe zone geparkeerd mag
worden;
c. Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;
d. Bedrijven: alle instellingen waar bedrijfs- of beroepsmatig werkzaamheden worden verricht;
e. Eigen parkeergelegenheid: een parkeervoorziening op eigen terrein waarover de aanvrager
beschikt of de beschikking kan krijgen;
f. Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen),
fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs
rails te worden voortbewogen;
g. Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig,
anders 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.
ARTIKEL 2. ALGEMENE REGELS BIJ VERLENING ONTHEFFING
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing verlenen voor het parkeren
binnen een blauwe zone zoals bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens (RVV 1990); Deze ontheffing kan worden verleend met inachtneming van het
gestelde in artikel 3 tot en met 9.
2. De in het eerste lid bedoelde ontheffing is enkel voor het uitvoeren van tijdelijke
werkzaamheden binnen de blauwe zone.
3. Ontheffingen zijn kentekengebonden en worden alleen verleend voor motorvoertuigen;
4. Ontheffingen worden verleend voor bepaalde tijd.
5. Een verleend ontheffing biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats.

ARTIKEL 3. DE ONTHEFFING
De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:
1. De periode waarvoor de ontheffing geldt;
2. Het gebied of straat waarvoor de ontheffing geldt;
3. Het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend.
ARTIKEL 4. DE AANVRAAG VAN EEN ONTHEFFING
1. De gemeente Aalten neemt enkel complete aanvragen in behandeling. Een complete
aanvraag bestaat uit:
a. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
b. Een kopie van het kentekenbewijs c.q kopie van het leasecontract.
2. Een aanvraag voor verlenging van een ontheffing dient uiterlijk 2 weken voor het einde van de
uit te voeren werkzaamheden te zijn aangevraagd. Voor een verlengingsaanvraag zijn
dezelfde stukken nodig als voor een eerste aanvraag.
ARTIKEL 5. INTREKKEN OF WIJZIGEN VAN EEN ONTHEFFING
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen:
a. Op verzoek van de ontheffinghouder
b. Wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant
waren voor het verlenen van de ontheffing;
c. Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;
d. Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden
voorschriften;
e. Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;
f. Om redenen van openbaar belang.
2. De ontheffinghouder wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk en met
redenen omkleed in kennis gesteld;
3. De ontheffinghouder is verplicht wijzigingen in één van de omstandigheden, die relevant
waren voor het verlenen van de ontheffing, binnen één maand na bekend worden van deze
wijziging(en), te melden bij het college van burgemeester en wethouders.
ARTIKEL 6. TIJDELIJKE ONTHEFFING IN HET KADER VAN WERKZAAMHEDEN
1. Het college van burgemeester en wethouders kan in het kader van werkzaamheden een
tijdelijke ontheffing verlenen onder de volgende voorwaarden:
a. de aanvrager toont aan dat het bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe
zone;
b. het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
c. de aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden
door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan in het kader van werkzaamheden een
tijdelijke ontheffing op naam of kenteken verlenen voor aanhangwagens onder de volgende
voorwaarde:
a. de eigenaar of houder van een aanhanger aantoonbaar tijdelijke bedrijfsmatige
activiteiten binnen de blauwe zone ontplooit waarvoor een aanhanger noodzakelijk
wordt geacht;
3. Per kenteken wordt één ontheffing verleend;
4. Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig;
ARTIKEL 9. VOORSCHRIFTEN BIJ EEN ONTHEFFING
1. De ontheffing geldt alleen voor het voertuig waarvan het kentekennummer op de ontheffing is
vermeld;
2. De ontheffing moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig
aanwezig zijn;
3. De ontheffinghouder vrijwaart de gemeente Aalten voor alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit het gebruik van de ontheffing;
4. De ontheffinghouder is verplicht de tijdelijke ontheffing op verlangen ter inzage te geven aan
de daartoe bevoegde ambtenaren;
5. Bij wijzigingen van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de
ontheffing, is de ontheffinghouder verplicht de ontheffing in te leveren bij de gemeente Aalten.

ARTIKEL 10. HARDHEIDSCLAUSULE
Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzonder gevallen het bepaalde in deze
beleidsregels ten gunste van de aanvrager buiten beschouwing laten of daarvan afwijken, voor zover
toepassing ervan zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Deze beleidsregels zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 april
2015 en worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing blauwe zone gemeente Aalten’.
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