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Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,
gelezen het voorstel van de afdeling Beheer Openbare Ruimte
overwegende dat wij op basis van artikel 3 van de Parkeerverordening 2013, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad bij besluit van 13 november 2012 en inwerking getreden op 31 januari 2013, de
bevoegdheid hebben beleidsregels vast te stellen inzake het aanvragen en verlenen van
vergunningen;
wij hiertoe beleidsregels hebben opgesteld;
gelet op het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de
Parkeerverordening en de Gemeentewet;
Besluit:
tot het vaststellen van de navolgende beleidsregel:
Verleningsvoorschriften 2013

I. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3 onder a van de Parkeerverordening 2013;
Bewonersvergunning/Bewonersabonnement;
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Het aanvragen van een bewonersvergunning/bewonersabonnement dient te geschieden door
middel van het inleveren, dan wel toesturen van het volledig ingevulde en ondertekende door ons
daarvoor vastgestelde aanvraagformulier bij/aan Perspectief BV;
Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld
door overlegging van een (kopie van het) geldende kentekenbewijs;
Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager/aanvraagster, dient de
aanvrager/aanvraagster een lease-contract ten aanzien van dat voertuig of indien het voertuig via
de werkgever aan de aanvrager/aanvraagster ter beschikking is gesteld een daartoe strekkende
verklaring van die werkgever, danwel een op naam van de aanvrager/aanvraagster staand en
geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen alvorens
vergunning verleend kan worden;
De aanvrager/aanvraagster dient tevens een geldig legitimatiebewijs te overleggen;
De aanvrager/aanvraagster woont in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen en/of
mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, indien het
woonadres van de aanvrager/aanvraagster volgens een te overleggen kopie van de koop- en of
huurovereenkomst is gelegen in dit gebied dan wel indien de voordeur van de woning is gelegen
in dit gebied;
De beoordeling tot het verstrekken van een bewonersvergunning/bewonersabonnement geschiedt
door Perspectief BV;
De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning/abonnement dienen middels een bankof giro-overschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te
worden voldaan, danwel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de
vergunning/abonnement voldaan te worden;
De vergunning/het abonnement wordt vervolgens ofwel per post aan de aanvrager toegezonden,
dan wel persoonlijk aan de balie van Perspectief BV aan de aanvrager uitgereikt;
De verlening van de vergunning/het abonnement geschiedt verder conform de artikelen genoemd
in de Parkeerverordening 2013;
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II. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder b van de Parkeerverordening 2013;
Bedrijfsvergunning/Bedrijfsabonnement;
Regels voor de aanvraag van een Bedrijfsvergunning:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Het aanvragen van een bedrijfsvergunning/bedrijfsabonnement dient te geschieden door middel
van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aanvraagformulier
bij/aan Perspectief BV;
Op het aanvraagformulier moet een schriftelijke motivering worden aangegeven gericht op het
verkrijgen van een bedrijfsvergunning/bedrijfsabonnement;
Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld
door overlegging van een kopie van het geldende kentekenbewijs;
Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf
van de aanvrager/aanvraagster staat, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan
wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de
aanvrager/aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager/aanvraagster
overlegd te worden;
De aanvrager/aanvraagster dient een (kopie van het) legitimatiebewijs te overleggen;
De aanvrager/aanvraagster dient een uittreksel uit het handelsregister te overleggen, niet ouder
dan 3 maanden, waaruit blijkt dat het bedrijf ten behoeve waarvan het voertuig wordt gebruikt is
gevestigd in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te
gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;
Uit het handelsregister, danwel een werkgeversverklaring, blijkt dat aanvrager werkzaam is bij het
bedrijf;
De beoordeling tot het verstrekken van een bedrijfsvergunning/bedrijfsabonnement geschiedt door
Perspectief BV;
De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning/abonnement dienen middels een bankof giro-overschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te
worden voldaan, dan wel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de
vergunning/abonnement voldaan te worden;
De vergunning/abonnement wordt vervolgens ofwel per post aan de aanvrager toegezonden, dan
wel persoonlijk aan de balie van Perspectief BV aan de aanvrager uitgereikt;
De verlening van de vergunning/abonnement geschiedt verder conform de artikelen genoemd in
de Parkeerverordening 2013;
Het gebruik van de bedrijfsvergunning/bedrijfsabonnement dient noodzakelijk te zijn voor de
bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf;
De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivering;

III. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder c van de Parkeerverordening 2013;
Autodate;
1.

2.

3.

Het aanvragen van een vergunning/abonnement dient te geschieden door middel van het
inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aanvraagformulier bij/aan
Perspectief BV;
Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster staat, dient een leasecontract,
dan wel een geldig huurcontract ten aanzien van dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op
naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;
De beoordeling tot het verstrekken van een autodate vergunning/abonnement geschiedt door de
gemeente Lelystad;
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4.

5.

De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning/het abonnement dienen middels een
bank- of giro-overschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging)
te worden voldaan, dan wel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de
vergunning/het abonnement voldaan te worden;
De verlening van de vergunning geschiedt verder conform de artikelen genoemd in de
Parkeerverordening 2013;

IV. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder d van de Parkeerverordening 2013;
Vergunningen/Abonnementen;
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Het aanvragen van een abonnement dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel
toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aanvraagformulier bij/aan Perspectief BV;
Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld
door afgifte van een kopie van het geldende kentekenbewijs;
Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, noch op naam van de instelling
van de aanvrager/aanvraagster staat, dient een leasecontract, danwel een geldig huurcontract
voor het voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster,
danwel op naam van de instelling van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;
De aanvrager/aanvraagster dient tevens een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs te
overleggen;
De beoordeling tot het verstrekken van een abonnement geschiedt door Perspectief BV;
De kosten verbonden aan het verlenen van een abonnement dienen middels een bank- of girooverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te worden
voldaan, danwel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de vergunning voldaan
te worden;
De verlening van de vergunning geschiedt verder conform de artikelen genoemd in de
Parkeerverordening 2013;

Aanvullende voorwaarden:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abonnementen worden alleen verstrekt op parkeerapparatuurplaatsen waar achteraf betaald
parkeren is ingevoerd;
Vergunningen worden verstrekt voor het parkeerterrein Parkwijk;
Abonnementen voor de garages geven toegang tot alle garages in het Stadshart;
Indien er aanvragen zijn voor meer abonnementen dan dat er realistisch parkeerplaatsen zijn
wordt een wachtlijst bijgehouden;
Aanvragers voor een abonnement voor een parkeergarage die op de wachtlijst staan kunnen een
abonnement/vergunning kopen voor het parkeerterrein: Parkwijk;
Abonnementen voor het ziekenhuisterrein worden alleen afgegeven aan personeel van het
ziekenhuis, danwel bezoekers van het ziekenhuis die aan kunnen tonen dat directe familie
langdurig is opgenomen in het ziekenhuis;
Tarief voor Uitrijkaarten voor parkeergarages worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeente.

V. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder e van de Parkeerverordening 2013;
Parkeerkraskaart;
1.

2.

Het aanvragen van een Parkeerkraskaart dient te geschieden door middel van het inleveren, dan
wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aanvraagformulier bij/aan Perspectief BV
onder het gelijktijdig overleggen van (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs;
De aanvrager/aanvraagster woont in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen
aanwezig zijn, indien het woonadres van de aanvrager/aanvraagster volgens een te overleggen
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3.
4.
5.

6.

7.

kopie van de koop- huurovereenkomst is gelegen in dit gebied dan wel indien de voordeur van de
woning is gelegen in dit gebied;
Er wordt per huisadres slechts per kwartaal één set van 25 Parkeerkraskaarten verstrekt;
De beoordeling tot het verstrekken van Parkeerkraskaarten geschiedt door Perspectief BV;
Indien er meer parkeerkraskaarten per kwartaal worden aangevraagd dan staat aangegeven
onder het voorgaande lid 3 wordt dit ter advisering en besluitvorming voorgelegd aan de
Gemeente Lelystad;
De kosten verbonden aan het verlenen van de set Parkeerkraskaarten dienen middels een bankof giro-overschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te
worden voldaan, danwel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de vergunning
voldaan te worden;
De verlening van de vergunning geschiedt verder conform de artikelen genoemd in de
Parkeerverordening 2013;

VI. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder f van de Parkeerverordening 2013;
Instellingen/zorgvergunning;
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Het aanvragen van een zorgvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan
wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aanvraagformulier bij/aan Perspectief BV;
Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld
door afgifte van een kopie van het geldende kentekenbewijs;
Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, noch op naam van de instelling
van de aanvrager/aanvraagster staat, dient een leasecontract, danwel een geldig huurcontract
voor het voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster,
danwel op naam van de instelling van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;
De aanvrager/aanvraagster dient tevens een geldig (kopie van een) legitimatiebewijs op zijn/haar
naam te overleggen;
De aanvrager/aanvraagster dient tevens een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan 3
maanden, te overleggen waaruit blijkt dat de instelling ten behoeve waarvan het voertuig wordt
gebruikt voor het verlenen van zorg aan personen die wonen, danwel werken in een gebied waar
belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken
parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn. Indien de werkzaamheden niet voor een instelling
worden verricht dient door middel van hun professie (arts en/of verloskundige) of door een
verklaring van het CJIZ met een indicatie voor mantelzorg worden aangetoond dat frequent voor
het verlenen van zorg een vergunning/abonnement noodzakelijk is;
Uit het handelsregister, danwel een werkgeversverklaring, blijkt dat aanvrager werkzaam is bij het
bedrijf/de instelling. Dit is niet van toepassing voor de mantelzorgers;
De beoordeling tot het verstrekken van een Zorgvergunning geschiedt door Perspectief BV;
De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bank- of girooverschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te worden
voldaan, dan wel terstond per kas van Perspectief BV bij het verlenen van de vergunning voldaan
te worden;
De verlening van de vergunning geschiedt verder conform de artikelen genoemd in de
Parkeerverordening 2013;

VII. Vergunning ex artikel 3, lid 2 en lid 3, onder g van de Parkeerverordening 2013;
VII. Slotbepalingen;
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Verleningsvoorschriften 2013;
te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:
 Vermelding in de Flevopost
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Vermelding op de gemeentelijke website

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 oktober 2012,
College van burgemeester en wethouder
de secretaris

de burgemeester
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