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Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard in zijn vergadering van 6 

juli  2021; 

 

B E S L U I T: 

 

Vast te stellen de volgende: Algemene vergunningsvoorwaarden voor het gebruik van de 

aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen in de Hoeksche Waard 

 

 

Toegang tot de aangewezen vrachtwagenparkeerplaats in de Hoeksche Waard wordt 

uitsluitend verleend onder toepassing van de volgende voorwaarden, die deel uitmaken van 

iedere vergunning die is verleend voor het parkeren van grote voertuigen. 

 

De volgende vrachtwagenparkeerplaats zijn in het Aanwijzingsbesluit van 6 juli 2021 aangewezen: 

− Niet-afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Noordweg in Goudswaard; 

− Afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Griendweg in ’s-Gravendeel; 

− Niet-afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Tienvoet in Heinenoord; 

− Afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Sportlaan in Maasdam; 

− Niet-afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Nijverheidstraat in Nieuw-Beijerland; 

− Afgesloten vrachtwagenparkeerplaats aan de Jan van der Heijdenstraat in Oud-Beijerland. 

 

HOOFDSTUK 1  ALGEMEEN 

 

Artikel 1 

Definities 

a. Gemeente:  de gemeente Hoeksche Waard. 

b. Grote voertuigen:  voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter 

of een hoogte van meer dan 2,40 meter hebben 

c. Afgesloten vrachtwagenparkeerplaats:  door een hek afgesloten ruimte die door middel van een 

gebruiksovereenkomst, sleutel en vergunning gebruikt kan worden voor het parkeren van grote 

voertuigen. 

d. Niet-afgesloten vrachtwagenparkeerplaats:  ruimte die door middel van een gebruiksovereenkomst en 

vergunning gebruikt kan worden voor het parkeren van voertuigen. 

e. Motorvoertuig: motorvoertuig vrachtwagen zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994 

f. Parkeerder:  degene die een groot voertuig op een aangewezen vrachtwagenparkeerplaats parkeert. 

g. Parkeerbewijs:  een bewijs van een verleende vergunning, dat in combinatie met de vergunning wordt 

afgegeven. 

h. Gebruikstarief:  het bedrag dat de gebruiker verschuldigd is voor het gebruik van het 

vrachtwagenparkeerplaats. 

i. Vergunning:  een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een groot 

voertuig te parkeren op een daartoe aangewezen vrachtwagenparkeerplaats. 

j. Vergunninghouder:  de natuurlijke persoon aan wie vergunning is verleend tot het parkeren van een 

groot voertuig op een daartoe aangewezen vrachtwagenparkeerplaats. 

k. Sleutel:  toegangssleutel tot het gebruik van een afgesloten vrachtwagenparkeerplaats. 

l. College:  het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hoeksche Waard. 
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Artikel 2 

Doel en reikwijdte van de algemene vergunningsvoorwaarden 

Deze algemene vergunningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle parkeerders die gebruik maken van 

één van de aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen. 

 

Artikel 3 

Verlenen vergunning 

Het college verleent een vergunning voor het parkeren op een vrachtwagenparkeerplaats indien is 

aangetoond dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om het grote voertuig op eigen terrein of op het 

terrein van de in de gemeente woonachtige werkgever te parkeren. 

 

 

HOOFDSTUK 2  PARKEREN 

 

Artikel 4 

Toegang tot de vrachtwagenparkeerplaatsen 

1. Een geldig parkeerbewijs in combinatie met een sleutel geeft recht op het parkeren van een groot 

voertuig op een afgesloten vrachtwagenparkeerplaats. 

2. Een geldig parkeerbewijs geeft recht op het parkeren van een groot voertuig op een niet-afgesloten 

vrachtwagenparkeerplaats. 

3. Het geldige parkeerbewijs dient ten tijde van het parkeren op de parkeerplaats zichtbaar links achter 

de voorruit (bestuurderszijde) van de cabine bevestigd te zijn, zodanig dat deze buiten het voertuig 

leesbaar is. 

 

Artikel 5 

Personenwagens, aanhangwagens, caravans recreatievoertuigen, e.d. 

1. Het is verboden om met personenwagens, voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan 

verkeersdoeleinden worden gebruikt en aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede 

begrepen caravans, te parkeren op de aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen, tenzij het gaat om de 

personenwagens die eigendom zijn van de chauffeur die in bezit is van geldig parkeerbewijs.. 

2. De in lid 1 genoemde voertuigen die in strijd met de voorschriften zijn geparkeerd, kan de gemeente te 

allen tijde voor rekening en risico van de gebruiker verplaatsen en zo nodig buiten de parkeerplaats 

brengen. 

3. Alle met het verplaatsen verband houdende kosten worden op de gebruiker verhaald. 

4. Bij herhaalde overtreding kan het college besluiten de vergunning in te trekken. 

 

Artikel 6 

Werkwijze parkeren 

1. Vergunninghouder dient zijn motorvoertuig zodanig te parkeren dat in geval van calamiteit de 

parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten kan worden. 

2. Na het parkeren dient de motor van het motorvoertuig te worden afgezet, dienen lichten te worden 

gedoofd en dient het motorvoertuig deugdelijk te worden afgesloten. 

3. De vergunninghouder dient er voor zorg te draggen dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt 

voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden c.q. medegebruikers van de parkeerplaats. 
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Artikel 7 

Parkeren in de vakken 

1. De motorvoertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken en 

volgens de door de gemeente gegeven aanwijzingen. 

2. De in- en uitritten en rijstroken dienen te allen tijde toegankelijk en berijdbaar te worden gehouden. 

3. Motorvoertuigen die in strijd met de voorschriften zijn geparkeerd, kan de gemeente te allen tijde voor 

rekening en risico van de gebruiker verplaatsen en zo nodig buiten de parkeerplaats brengen. 

4. Alle met het verplaatsen verband houdende kosten worden op de gebruiker verhaald. 

 

Artikel 8 

Opslag 

1. Opslag, van welke aard dan ook, op de vrachtwagenparkeerplaatsen is niet toegestaan. 

2. De gemeente kan te allen tijde voor rekening en risico van de gebruiker de opslag verwijderen. 

3. Alle met het verwijderen verband houdende kosten worden op de gebruiker verhaald. 

4. Bij herhaalde overtreding kan het college besluiten de vergunning in te trekken. 

 

Artikel 9 

Weigeren toegang 

1. De gemeente is gerechtigd aan een motorvoertuig de toegang tot een vrachtwagenparkeerplaats te 

weigeren, indien de gemeente dit wenselijk acht. 

2. Het is niet toegestaan om vervoerseenheden die geclassificeerd zijn conform de ADR-richtlijn te 

parkeren of te stallen op deze vrachtwagenparkeerterreinen. Dit betreft zowel beladen 

vervoerseenheden alsmede lege, niet gereinigde vervoerseenheden. 

3. De gemeente zal de toegang in ieder geval weigeren als zij weet of vermoedt dat een motorvoertuig 

ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het 

daarvoor bestemde brandstofreservoir van het motorvoertuig, en als zij van oordeel is dat het 

motorvoertuig gelet op de omvang en/of de zwaarte, dan wel door zaken die daarmee vervoerd 

worden, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen. 

 

Artikel 10 

Gebruikstarief 

1. Voor het gebruik van een vrachtwagenparkeerplaats wordt de gebruiker van het motorvoertuig een 

gebruikstarief in rekening gebracht. 

2. De gemeente is gerechtigd de gebruikstarieven jaarlijks te indexeren met een in de 

gemeentebegroting opgenomen prijsindexcijfer. 

3. De gebruikstarieven worden vermeld op de website van de gemeente. 

 

Artikel 11 

Betaling 
Het gebruikstarief wordt  jaarlijks of in 12 maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling  voldaan. 

 

Artikel 12 

Verlies sleutel en/of parkeerbewijs 

1. Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs en/of de sleutel kan niet met een motorvoertuig worden 

geparkeerd op een vrachtwagenparkeerplaats. 

2. Bij verlies van de sleutel dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie en de gemeente. 

3. Tegen betaling van de kosten wordt een nieuw parkeerbewijs afgegeven. 
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4. Voor de aanschaf van een nieuwe sleutel wordt € 50,-  in rekening gebracht. 

 

 

Artikel 13 

Openingstijden 

1. De vrachtwagenparkeerplaatsen zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de gebruiker. 

2. De gemeente is gerechtigd om van deze openingstijden af te wijken of deze te wijzigen. 

3. Behalve in geval van overmacht zal een wijziging in de openingstijden in overleg met de gebruikers 

plaatsvinden. 

 

Artikel 14 

Niet toegestane activiteiten 

1. Het zich ophouden op de vrachtwagenparkeerplaatsen, ander dan voor het onmiddellijk in- en uitrijden 

en het opbergen van goederen in het motorvoertuig, is niet toegestaan. 

2. Het is verboden om met koelwagens of koelmotoren te parkeren op een vrachtwagenparkeerplaats. 

3. Het is verboden om de vrachtwagenparkeerplaatsen voor andere doeleinden te gebruiken van voor 

het parkeren van grote voertuigen. 

4. Het is verboden om op de vrachtwagenparkeerplaatsen reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden 

uit te voeren of te doen uitvoeren  aan de motorvoertuigen en/of de opleggers. 

5. Het is verboden om op de vrachtwagenparkeerplaatsen het motorvoertuig te wassen. 

6. Het is verboden om op de parkeerplaats te laden en/of te lossen. 

7. Het is verboden de motorvoertuigen (vrachtwagens) af te koppelen en/of de oplegger ‘op poten’ op 

de verharding van de vrachtwagenparkeerplaatsen te laten rusten. 

8. Het is verboden om op de vrachtwagenparkeerplaatsen vee te stallen. 

9. Het is verboden om op de vrachtwagenparkeerplaats te overnachten. 

10. Bij herhaalde overtreding kan het college besluiten de vergunning in te trekken. 

 

Artikel 15 

Beheer en onderhoud 

1. De gemeente draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de vrachtwagenparkeerplaatsen. 

2. De gezamenlijke gebruikers dragen zorg voor het dagelijks onderhoud van de 

vrachtwagenparkeerplaats, zoals het schoonhouden van het terrein,  het verzamelen van afval, het 

strooien van strooizout, en dergelijke. 

 

Artikel 16 

Ander gebruik 

De gemeente kan, in het kader van het algemeen belang, besluiten een vrachtwagenparkeerplaats (mede) 

voor andere doeleinden te laten gebruiken. 

 

 
HOOFDSTUK 3  VERGUNNING 

 

Artikel 17 

Vergunning 

1. Een vergunning om een motorvoertuig te parkeren op één van de vrachtwagenparkeerplaatsen wordt 

afgesloten voor maximaal 12 maanden en eindigt op 31 december van het desbetreffende jaar. 

2. De vergunning wordt telkens voor een periode van 1 jaar verlengd, mits wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor toekenning van een vergunning. 
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3. De vergunning is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is verboden om de vergunning en 

bijbehorend parkeerbewijs en sleutel, al dan niet tegen betaling, aan derden beschikbaar te stellen. 

4. De vergunninghouder is verplicht wijzigingen in één of meer van de omstandigheden die relevant 

waren voor het verlenen van de vergunning  direct te melden aan het college. 

5. Indien het noodzakelijk is om gegevens op het parkeerbewijs te wijzigen in verband met wijzigingen als 

bedoeld  in lid 4 van dit artikel, wordt tegen betaling van de kosten een nieuw parkeerbewijs 

afgegeven. 

 

Artikel 18 

Einde vergunning 

De vergunning eindigt door: 

a. Door tijdsverloop van de geldende vergunning op 31 december van het jaar waarop de vergunning is 

verleend; 

b. Indien de parkeerder zijn beroep als vrachtwagenchauffeur niet meer uitoefent of aan andere 

voorwaarden, genoemd in deze vergunningsvoorwaarden , niet meer wordt voldaan; 

c. Door intrekken van de vergunning door de gemeente indien haar gebleken is dat niet wordt voldaan 

aan de voorwaarden gesteld in deze vergunningsvoorwaarden en/of vanwege onbehoorlijk gedrag dan 

wel verstoring van de openbare orde aan de zijde van de parkeerder; 

d. Door opzegging door de parkeerder. 

 

Artikel 19 

Restitutie van gebruikstarief na opzegging van vergunning 

1. Bij opzegging van de vergunning voor  het gebruik van het vrachtwagenparkeerplaats door parkeerder 

vóór 31 december vindt terugbetaling plaats vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand 

van opzegging. 

2. Bij intrekken van de vergunning door het college als gevolg van gedragingen als bedoeld in de 

artikelen 5, 8 en 14, vindt geen restitutie van het gebruikstarief plaats. 

 

 

HOOFDSTUK 4  OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 20 

Aansprakelijkheid 

1. Op de aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen is geen bewaking, in welke vorm dan ook, aanwezig. 

2. Het gebruik van een vrachtwagenparkeerplaats door parkeerder geschiedt op eigen risico. De 

parkeerder kan tegen de gemeente geen enkele aanspraak doen gelden wegens schade welke het 

gevolg is van het gebruik van het vrachtwagenparkeerplaats, zoals diefstal of het verloren gaan van 

eigendommen van parkeerder of andere inzittenden van het motorvoertuig. 

3. Indien parkeerder, op welke wijze en in welke mate dan ook, schade toebrengt aan (de voorzieningen 

op) het vrachtwagenparkeerplaats, dient hij deze onmiddellijk te melden aan de gemeente en deze op 

het eerste verzoek van de gemeente te vergoeden. 

4. Indien parkeerder, op welke wijze en in welke mate dan ook, schade toebrengt aan eigendommen van 

derden dan wel aan derden zelf, dient hij deze onmiddellijk te melden bij deze derde en deze op het 

eerste verzoek van de derde te vergoeden. 
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Artikel 21 

Overmacht gemeente 

Wijzigingen in wet- of regelgeving, inclusief die van de gemeente zelf, die gevolgen hebben voor de inhoud 

van deze vergunningsvoorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van deze 

vergunningsvoorwaarden. 

 

Artikel 22 

Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin deze vergunningsvoorwaarden niet voorzien beslist het College van Burgemeester 

en Wethouders van de Hoeksche Waard. 

 

Artikel 23 

Nederlands recht van toepassing 

Op deze vergunningsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 

Deze Algemene vergunningsvoorwaarden treden op 7 juli 2021 in werking. 

 

 

Aldus vastgesteld op 6 juli 2021 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders 

De gemeentesecretaris   de burgemeester 

 

 


