
Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de 

Wegenverkeerswet 1994, paragraaf 4 van de BABW, de artikelen 25 en 87 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens; 

 

gelet op het Verkeersbesluit parkeerschijfzone Centrum Doorn, het Verkeersbesluit 

parkeerschijfzone Centrum Maarn, Verkeersbesluit parkeerschijfzone Centrum Leersum, en 

Verkeersbesluit parkeerschijfzone Centrum Driebergen-Rijsenburg; 

 

overwegende dat nadere regels gesteld moeten worden voor het aanvragen en verlenen van 

ontheffingen met betrekking tot de blauwe zones in de gemeente Utrechtse Heuvelrug;  

 

BESLUITEN  

 

Vast te stellen de ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Utrechtse 

Heuvelrug’ 

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met 

bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990; 

b. parkeerschijf: een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 van 

het Besluit parkeerschijf; 

c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 

onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van 

goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of 

weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is 

verboden; 

d. ontheffing: een door of krachtens het college verleende ontheffing, krachtens welke het is 

toegestaan zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren; 

e. bewonersontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1 van deze beleidsregels; 

f. houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van 

het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden 

register van opgegeven kentekens; 

g. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van 

brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990; 

h. ontheffingshouder: de natuurlijke persoon aan wie een ontheffing is verleend; 

i. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

 

 

 



Artikel 1 Regels aanvragen ontheffingen 

1. Een ontheffing moet worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld (digitaal) 

aanvraagformulier.  

2. De aanvrager van een ontheffing staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat in 

de blauwe zone ligt of oefent een beroep uit met een medisch en spoedeisend karakter in gebied 

waar een blauwe zone aanwezig is. 

3. Het autokenteken van de aanvrager van een bewonersontheffing staat geregistreerd op naam 

en woonadres (registratie Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Bij een lease-/bedrijfsauto 

moet bij het aanvraagformulier een contract / bedrijfsverklaring worden gevoegd. Hieruit moet 

blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken. 

4. De aanvrager heeft geen beschikking over parkeergelegenheid op eigen terrein (minimale 

afmeting 2,5 bij 5 meter en eigen uitrit inclusief uitritvergunning). 

5. Voor adressen gelegen aan de Traaij in Driebergen-Rijsenburg worden geen 

(bewoners)ontheffingen verleend. 

 

Artikel 2 Geldigheid (bewoners)ontheffingen blauwe zone 

1. Een ontheffing is geldig voor de blauwe zone in het dorp waar de bewoner woonachtig is en 

waarvoor de ontheffing door het college is verleend. 

2. Een ontheffing is geldig voor de blauwe zone waar  de praktijk voor het beroep met een 

medisch en spoedeisend karakter wordt uitgeoefend en waarvoor de ontheffing door het 

college is verleend. 

  

Artikel 3 Regels aantal te verlenen bewonersontheffingen 

1. Per huishouden binnen het gebied waar de blauwe zone van kracht is, wordt maximaal één 

ontheffing verleend; 

2. Per adres waar op grond van een onherroepelijke omgevingsvergunning kamerbewoning is 

toegestaan worden maximaal twee ontheffingen verleend;  

 

Artikel 4 Nadere regels ontheffingen 

1. De ontheffing wordt verleend op een autokenteken. 

2. Op de ontheffing wordt vermeld voor welke periode de ontheffing geldt. 

3. Op de ontheffing wordt vermeld voor welk dorp de ontheffing geldt. 

4. Bij verlies of diefstal van de ontheffing, binnen de termijn van de ontheffing, kan op een daartoe 

strekkend verzoek een duplicaat worden verstrekt; mits een proces-verbaal van de politie wordt 

overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van verlies of diefstal 

 

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing 

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen: 

a. op verzoek van de ontheffingshouder; 

b. wanneer de ontheffingshouder uit het gebied waarvoor de ontheffing betrekking verhuist of   

 het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt; 

c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor 

het verlenen van de ontheffing; 

d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen; 

e. wanneer de ontheffingshouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden  



 voorschriften; 

f. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt; 

g. om redenen van openbaar belang; 

h. voor één jaar wanneer blijkt dat wijzigingen op ontheffingsbewijs zijn aangebracht of 

anderszins fraude is gepleegd; 

i. in geval van een wijziging van het kenteken op de ontheffing op verzoek van de 

ontheffingshouder. 

 

Artikel 6 Melden wijziging in omstandigheden 

De ontheffingshouder is verplicht om wijzigingen in een van de omstandigheden, die relevant zijn 

voor het verlenen van de ontheffing, binnen een maand na bekend worden met die nieuwe feiten, te 

melden bij de gemeente. 

 

Artikel 7 Geldigheid ontheffingen 

Een ontheffing wordt voor ten hoogste vijf jaar verleend. Na het verstrijken van de termijn waar de 

ontheffing voor is verleend kan een nieuwe ontheffing aangevraagd worden. 

 

Artikel 8 Leges ontheffing 

Voor het aanvragen van een ontheffing en een kentekenwijziging heffen burgemeester en 

wethouders leges op basis van de vigerende legesverordening. 

 

Artikel 9 Hardheidsclausule 

Het college is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit besluit naar zijn oordeel tot een 

bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in deze 

beleidsregels.  

 

Artikel 10 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de 

blauwe zones in de gemeente Utrechtse Heuvelrug’. 

  

Artikel 11 Intrekken  

De op 19 oktober 2009 door het college vastgestelde beleidsregels en toetsingscriteria 

ontheffingsverlening blauwe zone worden ingetrokken. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsregeling 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. 

2. Een aanvraag voor een ontheffing ingediend voor 1 januari 2019 wordt afgehandeld op grond 

van de tot de inwerkingtreding van dit besluit geldende regels. 

  

  

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse 

Heuvelrug van 23 oktober 2018. 


