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Onderwerp 

Afdoening motie Haagse klussenbusvergunning voor ondernemers 

  

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de afronding debat commissie inzake de Afdoening motie 

‘Laat ondernemers niet de dupe zijn van betaald parkeren’ (RIS 298490) op 14 maart 2019 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie O.1 ‘Haagse Klussenbusvergunning voor ondernemers 

(RIS302058) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat: 

 er veel (kleine) ondernemers zijn die in de hele stad werkzaam zijn en zij, vanwege de steeds 

verdergaande uitbreiding van betaald parkeren overdag, steeds meer te maken krijgen met 

parkeerkosten en beperkte parkeertijden; 

 ondernemers die in de hele stad moeten parkeren een vergunning voor onderhoudsbedrijven 

voor een dag of een incidentele vergunning voor een dagdeel, dag, week en op zijn hoogst voor 

een maand kunnen aanvragen; 

 op 23 november 2017 met 42 stemmen voor en 2 tegen, een motie1 is aangenomen om te 

onderzoeken hoe tot een parkeervergunning voor onderhoudsbedrijven c.q. ambachtelijke 

ondernemers makkelijker en goedkoper kan en zal worden gekomen; 

 

overwegende, dat: 

 de afdoening van genoemde motie niet de gewenste duidelijkheid schept; 

 het geen beleidsdoel is als gemeente te verdienen aan betaald parkeren, maar dat de gemeente 

er desondanks steeds meer aan overhoudt nu er in almaar meer delen van de stad een betaald 

parkeerregime geldt; 

 voor ondernemers, zoals loodgieters, stukadoors, schilders, timmerlieden, metselaars, 

dakdekkers ofwel ondernemers met onderhouds- en klusbedrijven, die iedere werkdag met 

hun bestelauto of -bus ergens in een wijk moeten parkeren, de kosten kunnen oplopen tot 

meer dan € 3.000,- per jaar per persoon en dat dit - naast een bedrijfsparkeervergunning voor 

de eigen woonwijk - een substantiële aanslag is op hun inkomen; 
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 dat de stad Leiden een zogenaamde klussenbusvergunning kent voor kleine ondernemers, 

waar weinig administratieve handelingen voor nodig zijn en die beperkte kosten kent (€ 90,- 

per kwartaal); 

 

van mening, dat: 

 het wenselijk is dat er een stadsbrede parkeervergunning komt die tegemoetkomt aan de 

belangen van onderhouds- en klusbedrijven die ten behoeve van hun bedrijf een 

bedrijfswagen nodig hebben die is ingericht voor het vervoer van goederen die nodig zijn voor 

bijvoorbeeld verbouwingen en reparaties; 

 

verzoekt het college: 

 zo snel als mogelijk en in ieder geval dit jaar een parkeervergunning à la de gemeente Leiden 

in te voeren voor onderhouds- en klusbedrijven en de raad hierover te informeren, 

 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

Den Haag beschikt al over een parkeervergunning voor onderhoudsbedrijven. Met deze vergunning 

kan een aannemer of een onderhoudsbedrijf één dag parkeren in alle straten in Den Haag waar betaald 

parkeren geldt zonder ter plekke te hoeven betalen. Deze vergunning is ook in winkelstraten geldig.  

Om voor deze vergunning in aanmerking te komen dient men als aannemer of als onderhoudsbedrijf 

geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel en een opdracht in Den Haag hebben. 

 

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van ondernemers en ter uitvoering van de motie is het college 

voornemens een voorstel in procedure te brengen waarmee de parkeervergunning voor 

onderhoudsbedrijven ook voor een langere periode aangevraagd kan worden. Echter alleen met de 

dagvergunning kan in een winkelstraat geparkeerd worden. 

 

In de Verordening Parkeerbelastingen 2008 zal naast het tarief voor de dagvergunning (€ 13,30) een 

week-, maand- en kwartaaltarief worden opgenomen. Gedacht wordt aan de volgende tariefstelling:  

Weekvergunning € 40,-, Maandvergunning € 100,- en Kwartaalvergunning € 250,--. Getracht is een 

prijs te bepalen die recht doet aan de prijs van de Haagse  stadsbrede vergunning  van ruim € 3.500,-- 

per jaar, de prijs van de huidige dagvergunning, de belangen van de onderhoudsbedrijven en de 

doelstellingen van het Haagse parkeerbeleid.  De wijziging van de verordening parkeerbelastingen 

wordt in procedure gebracht en kan naar verwachting per 1 oktober 2019 in werking treden.  

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de in het coalitieakkoord aangekondigde evaluatie van het 

parkeervergunningenbeleid. Daarbij is aandacht voor parkeren door ondernemers in bredere zin. Op 

basis van de bevindingen zal het college de onderhoudsvergunning (evenals de andere vergunningen) 

opnieuw tegen het licht houden. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris de burgemeester 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 
 


