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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen KIES Lokaal 
 
 
Geachte mevrouw Glas-de Raadt, 
 
Op 19 en 22 februari 2021 heeft uw fractie met gebruikmaking van artikel 40 van het 
Reglement van Orde gemeenteraad 2010 schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van 
de raad. Hieronder treft u deze vragen en ook de antwoorden daarop aan.  
 
Vragen van 19 februari 2021 
Schrijven aan inwoners inzake digitale parkeervergunning 
 
Vraag 1 
Wat gaat u doen om deze inwoners te voorzien van een parkeervergunning, hetzij voor 
henzelf, hetzij voor eventuele toeristische verhuur, waarmee zij wel uit de voeten kunnen?  
 
Antwoord 1 
Wij zijn nu bezig- en het systeem is grotendeels klaar- met de inrichting voor digitale 
vergunningen. De bewoners en bedrijven kunnen deze digitaal aanvragen. De bewoners die 
dit niet kunnen, hebben de mogelijkheid naar de Coöperatie te bellen en worden telefonisch 
geholpen. Mocht dat geen uitkomst bieden en er zijn geen andere alternatieven dan worden 
de personen op een lijst gezet en worden ze uitgenodigd om langs te komen op een locatie 
in Bergen en worden ze ter plaatse geholpen met het doen van een aanvraag. 
 
Vraag 2 
Is er een telefoonnummer binnen de gemeente, anders dan het centrale nummer, waar zij 
hun vragen kwijt kunnen?  
 
Antwoord 2 
Nee. Het is gebruikelijk dat contact met de gemeente via het klantcontactcentrum (KCC) 
verloopt. Men kan echter wel rechtstreeks mailen. 
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Vraag 3 
Wat gaat u doen om het aan toeristische verhuur gekoppelde registratiesysteem ook voor 
hen werkbaar te maken?  
 
Antwoord 3 
Hier zijn al gesprekken over gevoerd en de grote verhuurders/bemiddelaars kunnen namens 
hun cliënten een aanvraag indienen en de vergunning ook beheren. 
 
Vraag 4 
Is het systeem zo ingericht dat het kentekens kan verwerken van willekeurig welk land?  
 
Antwoord 4 
Ja. Het systeem kan elk willekeurig kenteken, dus ook buitenlands kenteken verwerken. 
 
Vragen van 22 februari 2021 
Informatie op de website van de gemeente inzake o.a. parkeervergunning  
 
Voorwaarden bezoekersvergunning 
Vraag 5 

a. Is er een lijst van bedrijven die gezien hun aard NIET in aanmerking komen?  
b. Het is voor te stellen dat een bedrijf gevestigd is op een adres zonder dat de eigenaar 

daar woont. Komt dat adres (punt 1, ingeschreven in de BRP) dan in aanmerking 
voor een bezoekers-vergunning? 

 
Antwoord 5 

a. Nee. Op basis van Nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019 
is de voorwaarde: “Het bedrijf dient aan te tonen ingeschreven te staan in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gevestigd te zijn in het betaald 
parkeergebied”. 

b. Voorwaarde is: “Het bedrijf dient aan te tonen ingeschreven te staan in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gevestigd te zijn in het betaald 
parkeergebied”. Dit betekent dat men daar ook daadwerkelijk de activiteiten moet 
ondernemen en er geen sprake moet zijn van een postbus/postadres. Als er sprake is 
van een postbus/postadres dan kan de bewoner een bezoekersvergunning 
aanvragen via de reguliere procedure die voor bewoners geldt. 

 
Parkeervergunning. 
Vraag 6 

a. Ten eerste is de vergunning natuurlijk het hele jaar geldig. Waarom is gekozen voor 
een tijdspanne van vier uur?  

b. Hoe te handelen indien bezoek de vier uur overschrijdt? 
 
Antwoord 6 

a. Dit is bepaald in de Nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019 
(artikel 5). Op grond van deze regels mag er met een bezoekersvergunning niet 
langer dan maximaal 4 uur worden geparkeerd.  

b. Bij een overschrijding of dreigende overschrijding moet men betalen voor parkeren.  
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Vraag 7 

a. Welke voorwaarden zijn er verbonden aan “werkt”? Moet dit een minimaal aantal 
uren zijn, zo ja, hoeveel, zo niet, waarom niet? 

b. Geldt het voor alle werknemers bij een bedrijf? 
c. Welke afstand woning-werk wordt gehanteerd? 
d. Hoe wordt geborgd dat een vergunning ingeleverd en vervolgens niet meer actief is 

ingeval een dienstverband eindigt? 
 
Antwoord 7 

a. Dit is een versimpeling van de voorwaarden ten behoeve van leesbaarheid. De echte 
voorwaarden staan in “Nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 
2019”.  

b. Nee. Zolang er een werkgeversverklaring wordt bijgeleverd en wordt voldaan aan 
voorwaarden uit artikelen 6a en 6b. 

c. Dat is niet relevant. Artikelen 6a en 6b kennen een dergelijke voorwaarde niet. 
d. Ze worden jaarlijks opnieuw uitgegeven en dan vindt er ook een controle plaats op 

rechtmatigheid. 
 
Vraag 8 

a. Hoe moet dit worden gelezen?  
b. Gaat het dan om twee auto’s op naam van één persoon? 
c. Gaat het dan om twee uitgegeven vergunningen op één adres? 
d. Wat als er vier personen, (bv ouders, twee volwassen kinderen) op hetzelfde adres 

wonen en allen in het bezit van een auto. Krijgen ze dan allemaal een vergunning, zo 
niet, waarom niet? 

 
Antwoord 8 

a. Vergunningen worden op kenteken gezet. De parkeerrechten worden gekoppeld aan 
een kenteken. Op deze wijze kunnen de controleurs door het controleren van het 
kenteken zien of iemand met juiste rechten staat geparkeerd of niet. 

b. Ja. Een persoon kan 2 vergunningen aanvragen en dus 2 kentekens gebruiken. 
c. Ja.  
d. Elk persoon kan maximaal 2 vergunningen krijgen. 

 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zefran Hussain, beleidsmedewerker Milieu 
van het team Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer 06 41 71 92 61. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit00888 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
1  

 


