
 

 

Criteria ontheffingsmogelijkheden blauwe zone Gennep 

Vastgesteld door B&W d.d.: 02 oktober 2018 

Bewoners 
Bewoners woonachtig in een straat waar een blauwe zone van kracht is of in het voetgangersgebied 
kunnen een bewonersontheffing aanvragen. 
1. De ontheffing wordt op kenteken gesteld waarbij de aanvrager moet aantonen dat deze in het 

bezit is van het desbetreffende motorvoertuig. Dit kan met de kentekenpapieren van de auto of in 
geval van een leaseauto met een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever dat de 
aanvrager de auto gebruikt. 

2. Per woonadres wordt maximaal één bewonersontheffing verstrekt. Indien op hetzelfde adres al 
een bedrijfsontheffing is verleend, wordt geen bewonersontheffing verleend; 

3. Indien de bewoner beschikt over eigen parkeergelegenheid behorende of zich op het grondgebied 
van de woning bevindende parkeerplaats(en), wordt geen bewonersontheffing verstrekt. 

4. Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van 
tabel 3 (pagina 10): ‘berekeningsaantallen parkeerplaatsen op eigen terrein’ afkomstig uit de Nota 
Parkeernormen Gennep 2015, vastgesteld raad 14 september 2015 of diens opvolger. 

5. Bewonersontheffingen worden voor onbepaalde tijd afgegeven. 
6. Het college kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van de ontheffing. 
 

Ondernemers 
1. Bedrijven die gevestigd zijn in de blauwe zone in het centrumgebied van Gennep en aantoonbaar 

continue moeten kunnen beschikken over de auto in de nabijheid van het bedrijf, kunnen een 
bedrijfsontheffing aanvragen. 

2. De ontheffing wordt op naam van het bedrijf gesteld. 
3. Per bedrijf wordt maximaal één bedrijfsontheffing verstrekt. Indien op hetzelfde adres al een 

bewonersontheffing is verleend, wordt geen bedrijfsontheffing verleend. 
4. Indien het bedrijf beschikt over eigen parkeergelegenheid of over zich op het grondgebied van het 

bedrijf bevindende parkeerplaatsen, wordt geen bedrijfsontheffing verstrekt. 
5. Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van 

tabel 3 (pagina 10): berekeningsaantallen parkeerplaatsen op eigen terrein afkomstig uit de Nota 
Parkeernormen Gennep 2015, vastgesteld raad 14 september 2015 of diens opvolger. 

6. Een bedrijfsontheffing wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. 
7. Het college kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van de ontheffing. 
 

Tijdelijke ontheffing in het kader van tijdelijke werkzaamheden 
1. Het college kan in het kader van tijdelijke werkzaamheden een tijdelijke bedrijfsontheffing 

verlenen onder de volgende voorwaarden: 
a. De tijdelijke ontheffing wordt op naam van het bedrijf gesteld en geldt voor één voertuig. 
b. Een tijdelijke ontheffing kent een begin- en einddatum en wordt per aanvraag bepaald. 
c. De aanvrager toont aan dat het bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone. 
d. De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het 

voertuig in de betreffende zone te parkeren. 

e. Aanvullend op de ontheffing voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen mogelijk nog 
andere RVV-ontheffingen van toepassing zijn (bijv. toestemming om in de voetgangerszone te 
mogen rijden). 


