20150504 Besluit werknemers- en bedrijfsvergunningen
Betaald parkeren: vergunningen
Al eerder berichtten wij u over alle veranderingen die de uitbreiding van het betaald parkeren in
Leiden met zich mee gaat brengen. Deze wijzigingen zijn nu door het college van B&W officieel
vastgesteld. Een belangrijk aspect van deze wijzigingen betreft de parkeervergunningen voor
werknemers en bedrijven. Vanuit Ondernemend Leiden is de afgelopen maanden uitvoerig overleg
gepleegd met de gemeenten hierover.
Werknemersvergunningen
Op deze kaart (link naar PDF) worden de verschillende gebieden – inclusief specifiek aangewezen
terreinen en straatsecties - voor werknemersvergunningen aangegeven. Voor het aantal
werknemersvergunningen geldt een maximum per gebied. Met een parkeervergunning voor
werknemers kan alleen worden geparkeerd binnen het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Deze
gebieden staan aangegeven op de kaart. Zo wordt voorkomen dat mensen met een
werknemersvergunning hun auto’s elders parkeren en hierdoor alsnog parkeerdruk ontstaat op
ongewenste plekken, zoals woonwijken.
Per gebied zijn er een maximaal aantal parkeervergunningen voor werknemers vastgesteld, rekening
houdend met de beschikbare ruimte, de aanwezige bedrijven en dus werknemers en de
beschikbaarheid van private parkeercapaciteit van een bedrijf. Mocht u een eigen parkeerterrein bij
uw bedrijf hebben, dan dient deze ook gedeeltelijk ter beschikking te worden gesteld aan uw
werknemers.
Als u als ondernemer meer dan tien parkeervergunningen voor werknemers van uw bedrijf wenst,
dan is dat alleen mogelijk als het bedrijf is gevestigd in zone B en niet in de binnenstad (dat is zone A:
binnen de singels en in het stationsgebied). In de binnenstad zijn er immers minder parkeerplaatsen.
Onder de volgende voorwaarden kunnen één of meerdere werknemersvergunningen worden
verleend:
 In het gebied waar het bedrijf gevestigd is, geldt betaald parkeren.
 Het bedrijf beschikt niet of beperkt over parkeergelegenheid voor werknemers op eigen terrein.
 Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, op het adres waarvoor de
parkeervergunning wordt aangevraagd.
 De auto’s staan op naam van de werknemer, of van de werknemer in loondienst van het bedrijf.
 Het tarief van een werknemersvergunning bedraagt € 392,40 per jaar in de binnenstad en € 140,per jaar in zone B.
Bedrijfsvergunningen
Naast de voorwaarden van de werknemersvergunningen, heeft Ondernemend Leiden ook de
voorwaarden van de bedrijfsvergunning opnieuw ter sprake gebracht. In de praktijk blijkt namelijk
dat veel ondernemers wel behoefte hebben aan een parkeervergunning, maar hiervoor niet in
aanmerkingen komen. Het college van B&W heeft besloten de huidige eis van minimaal 5 keer per
dag laden en lossen van zware, kwetsbare of onhandelbare goederen ter laten vervallen.
In de toekomst krijgt u als ondernemer een bedrijfsvergunningen als u aantoont dat u zware,
kwetsbare of omvangrijke goederen moet vervoeren met de auto. Wij verwachten dat met deze
wijziging meer ondernemers gebruik kunnen maken van een bedrijfsparkeervergunning, omdat u
niet meer hoeft te voldoen aan de eis van minimaal 5 keer per dag laden of lossen.

