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Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Besluit college

•
•

In te stemmen met de aanvraagprocedure en toekenningsvoorwaarden welke gesteld worden bij de
toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
In te stemmen met de in rekening te brengen tarieven bij realisatie van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
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Toelichting op het voorstel aan burgemeester en wethouders
A.

Aanleiding advies

Qua leeftijdsopbouw is volgens de "WMO meerjarenplan Gemeente Valkenswaard 2010-2013" in
Valkenswaard een beeld te zien van relatief minder jongeren dan in de rest van Noord-Brabant en
relatief veel 55+-ers. Valkenswaard is één van de meest vergrijzende gemeenten van Nederland. We
hebben het over ruim 32% 55+-ers in Valkenswaard, dus bijna éénderde van de bevolking. Deze nog
steeds groeiende bevolkingsgroep vormen de potentiële aanvragers van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
In de gemeente Valkenswaard is tot op heden geen beleid geweest met betrekking tot de
aanvraagprocedure en toekenningsvoorwaarden bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken (een gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats). Op juridisch vlak kan dit tot
problemen leiden bij de afwijzing van een aanvraag of toekenning waarbij de aanvrager en/of
omwonenden bezwaar maken. In het verleden werd er o.a. een parkeerdrukmeting uitgevoerd om de
noodzaak van een dergelijke aanvraag mee te toetsen. Deze methode met de parkeerdrukmeting is
echter nergens binnen onze gemeente vastgesteld en uit de afgehandelde dossiers kun je overigens
ook geen consistente besluitvorming dienaangaande halen.
Daarnaast brengt de gemeente Valkenswaard tot nu toe geen kosten in rekening voor de
aanvraagprocedure dan wel voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats. Onder de kosten van
de aanvraagprocedure kan ondermeer verstaan worden de onderzoekskosten van de
parkeerdrukmeting. De parkeerdrukmeting bestaat uit een inventarisatie van het aantal
parkeergelegenheden in een straal van 100 meter rondom het adres van de aanvrager en tellingen van
het aantal geparkeerde voertuigen. Deze telling vindt plaats op 5 willekeurige tijdstippen, op 5
willekeurige dagen.
Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op een bestaande parkeerplaats
brengt minimaal de volgende kosten met zich mee; het plaatsen van het verkeersbord
E6 incl. paal, het monteren van de aangeleverde kentekenplaat en het aanbrengen van
een markering op de bestrating. Indien er een kompleet nieuw parkeervak aangelegd
moet worden komen daar ook nog de kosten bij van grondwerk en bestrating.
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Tot nu had de gemeente Valkenswaard, in tegenstelling tot andere gemeenten, geen beleid met
betrekking tot de aanvraag / aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het hebben van
een beleid hiervoor werkt tweeledig; juridische afdekking bij eventuele afwijzingen of bezwaren en
om de kosten vast te stellen waarmee een besparing gerealiseerd kan worden van de gemeentelijke
uitgaven.
Daar komt bij dat bezitters van gehandicaptenparkeerkaart reeds zijn vrijgesteld van betaling indien
zij parkeren op een (gehandicapten)parkeerplaats in een betaalde parkeerzone. De reden hiervan is de
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bereikbaarheid van de betaalautomaten. Deze kan voor mensen met een handicap moeilijk zijn.
Daarom hebt u in collegebesluit 05b&w01138 bepaald dat voertuigen die voorzien zijn van een
gehandicaptenparkeerkaart vrij gesteld zijn van betaling.
Prijsvergelijk van andere gemeente;
Op dit moment brengen de overige A2-gemeenten nog geen kosten in rekening voor de aanleg van
gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Landelijk gezien is dit echter niet ongewoon. De overheid
stelt in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), artikel 29 het
volgende; "De kosten, voortvloeiende uit de plaatsing van bord E6 van bijlage I, behorende bij het
RW 1990, kunnen worden verhaald op degene of degenen ten behoeve van wie het bord is
geplaatst."
Ter vergelijk zijn hieronder de kosten weergegeven die enkele andere gemeente in rekening van de
aanvrager brengen;
Gemeente
Aanleggen GPP op

€412,94

€ 167,60

€216,00

€215,00

Zandvoort
€713,80

€412,94

€167,50

€216,00

€215,00

€713,80

Nieuwe
aanvraag nodig
€ 56,72

€ 167,60

Nieuwe
aanvraag nodig

Nieuwe
aanvraag nodig

€ 74,22

~

-

Nieuwe
aanvraag nodig
€ 165,50

Eindhoven

Rotterdam

Kampen

Amstelveen

bestaande plaats*
Aanleggen nieuwe
GPP*
Verplaatsen wegens
verhuizing
Aanpassing
Kentekenbord
*

inclusief onderhouds- en verwijderingskosten

Nb De gemeente Venlo hanteert een tarief van € 30,00 per jaar voor aanleg, onderhoud en het
verwijderen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

B.

Toelichting advies

Hieronder worden de aanvraagprocedure, de toekenningseisen, uitvoeringsvoorschriften en tarieven
beschreven.
Aanvraagprocedure
De aanvrager dient een aanvraag bij het loket WMO. Het team zorg, welzijn en onderwijs controleert
of men reeds in bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart B (bestuurder). Deze afdeling
verzoekt de afdeling ROE om ter plaatse de mogelijkheid van parkeren op eigen terrein te
onderzoeken en een parkeerdrukmeting te houden. De afdeling ROE meldt de uitkomst van dit
onderzoek terug aan het team zorg, welzijn en onderwijs. Vervolgens stelt de afdeling ROE een
college voorstel op met het bijbehorende verkeersbesluit. Tevens wordt de Verkeerswerkgroep om
hun advies gevraagd, (dit is noodzakelijk bij elk verkeersbesluit).
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Indien een plaats toegekend kan worden, stuurt het team zorg, welzijn en onderwijs een factuur naar
de aanvrager voor de aanlegkosten. Na betaling kan worden overgegaan tot aanleg van de
gehandicapten parkeerplaats op kenteken. Bij verhuizing dient een nieuwe aanvraag gedaan te
worden.
Intrekking van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats vervalt in de volgende situaties,
• Bij verhuizing van de betrokkene
• Bij overlijden van de betrokkene
• Bij vervallen van de gehandicaptenparkeerkaart van de betrokkene
• Bij het niet meer in bezit hebben van een auto.
De geldigheidsduur is in overige gevallen onbeperkt.
Toekenningseisen
• Men is al in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart B
• Parkeren op eigen terrein is niet mogelijk (te maken)
• De parkeerdruk is meer dan 80%; hiervoor wordt een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek bestaat uit 5 meetmomenten op willekeurige dagen en willekeurige tijdstippen. Het
onderzoeksgebied ligt in een straal van 100 meter loopafstand vanaf de eigen woning of
werkplek.
•
•

de vrijheid van het verkeer wordt door de gehandicaptenparkeerplaats niet belemmerd
de veiligheid van het verkeer wordt door de gehandicaptenparkeerplaats niet belemmerd

Uitvoeringsvoorschriften
De gemeente regelt na de toekenning van een GPP op kenteken een parkeergelegenheid met het
bijbehorende R W verkeersbord E6. Tevens wordt de door de aanvrager aangeleverde kentekenplaat
opgehangen. Het parkeervak wordt verder voorzien van een kruismarkering. De maatvoering voldoet
zoveel mogelijk aan de landelijke richtlijnen van het CROW A S W .
Kosten
Aan de aanvraag zelf worden geen kosten verbonden (leges). Om een toegekende aanvraag, waarbij
het verkeersbesluit reeds genomen is, snel uit te voeren wordt de bezwaartermijn niet afgewacht.
Aanvragers die deze kosten niet zelf kunnen betalen, hebben de mogelij kheid een aanvraag voor
bijzondere bijstand in te dienen bij de team Werk & Inkomen.
De kosten die de gemeente voor de aanleg in rekening brengt zijn als volgt;
• Het aanleggen van een GPP op een bestaande parkeerplaats
€ 200,00*
• Het aanleggen van een nieuwe GPP
(incl. afwatering)
€ 500,00*
• Vervangen van het kentekenplaatbord
€ 75,00
* inclusief onderhouds- en opheffingskosten
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C.

D.

Relatie vastgesteld beleid

D

Rijk

beleid:

Artikel 29 van het BABW

•

Provincie

beleid:

•

Gemeente

beleid:

•

Overig

beleid:

•

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb) is op dit besluit van toepassing D Ja D Nee

Collegebesluit 05b&w01138 Evaluatie uitvoering parkeerbeleid 2003
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Gehandicapten Valkenswaard
Op 23 juni 2010 nog geen reactie ontvangen.

10-05-2010

Communicatie

De nieuwe aanvraagprocedure en toekenningsvoorwaarden bekend maken via de gemeente pagina in de
Kempener Koerier en op de gemeentelijke internetsite.
F.

Financiën

De opbrengsten worden geboekt op FCL 66520010 en ECL 34165
G.

Personele en/of organisatorische aspecten

De afdelingen Publiek Zaken en Leefomgeving past haar procedures aan.
H.

Vervolgstappen / proces

Als ingangsdatum wordt 1 oktober 2010 gehanteerd.
I.

Advies teamleider

In te stemmen met dit B&W advies.
J.

Bijlage

Brief aan Platform Gehandicapten Valkenswaard

