
Aangepaste artikelen conform vragen Forum Ruimte 6 Juli:  
Parkeerverordening:  
 
artikel 1: 

 

19. bezoekersparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het eerste lid van artikel 
7D van deze verordening aan bewoners kan worden verstrekt; 

Artikel 7B: 

1. Een medewerkersvergunning kan worden verleend aan een ambtenaar werkzaam ten 
behoeve van de gemeente Oudewater (dit kan ook een ambtenaar in dienst van Gemeente 
Woerden zijn), die ten behoeve van de uitoefening van zijn werkzaamheden regelmatig in een 
gebied moet zijn waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te 
gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn. 

2. Een medewerkersvergunning kan tevens worden verleend aan een lid van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater in verband met de representatieve 
taken voortvloeiende uit zijn functie. 

Artikel 7D 

1. Een bezoekersparkeervergunning kan worden verleend aan inwoner die volgens de 
gemeentelijke basisadministratie woont in een gebied waar belang-hebbendenplaatsen of 
mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.  

2. Een houder van een bezoekersparkeervergunning kan 1 of meerdere bezoekers aanmelden 
doormiddel van het invoeren van het kenteken van het bezoek via een digitaal vergunning 
systeem.  

3. Burgermeester en wethouders stellen vast op welke wijze het maximum aantal uren wat via 
de bezoekersparkeervergunning kan worden aangemeld wordt bepaald.  

Verordening Parkeerbelasting 2021: 
 
Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de parkeerbelasting. 

1. Het college van burgemeester en wethouders legt als nadere regel een ‘Vergunningenplafond’ 
op per deelgebied in zone A (de binnenstad). Het aantal uit te geven bewonersvergunningen 
is maximaal gelijk aan het aantal openbare parkeerplaatsen. Eerste bewonersvergunningen 
gaan altijd voor een tweede bewonersvergunning. In de bijlage is de tabel opgenomen met 
het soort vergunningen per deelgebied (Tarieventabel onderdeel 3).  

 
Tarieftabel:  
Diversen wijzigingen in verwijzing naar artikel 2, onderdeel a/b: 
gewijzigd in: Artikel 2, lid 1/2 
 
 
Nota Parkeernormen bijlage 6: rekenvoorbeeld tabel gecorrigeerd:  
 

 

Werkdag-
ochtend 

Werkdag-
middag 

Werkdag-
avond 

Werkdag-
nacht 

Koop-
avond 

Zaterdag-
middag 

Zaterdag-
avond 

Zondag-
middag 

Appartement 
bewoners en 
bezoek 

21,0 21,0 37,8 42 33,6 25,2 33,6 29,4 

Kantoor 
Medewerkers en 
bezoek 

5,9 5,9 0,3 0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Totaal 26,9 26,9 38,1 42 33,9 25,2 33,6 29,4 

 


