
 
     

 

 

 

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag omtrent (ticketvrij) kentekenparkeren 

 

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 7 maart 2016. 

 

Constaterende dat 

• Er in Zwolle in 2016 (ticketvrij) kentekenparkeren wordt ingevoerd, conform de door deze raad 

aangenomen beslisnota van 12 januari 2015.  

• Het college in haar antwoord op schriftelijke vragen van het CDA d.d. 23 februari aangeeft 

zich te conformeren aan gerechtelijke uitspraken die van invloed zijn op het (ticketvrij) 

kentekenparkeren. 

• Het college in de beantwoording van diezelfde schriftelijke vragen aangeeft dat in beginsel tot 

1 juli 2016 de mogelijkheid blijft bestaan om niet het kenteken in te voeren, maar een 

parkeerticket achter de voorruit te leggen en dat verlenging eventueel mogelijk is. 

 

Overwegende dat 

• De Hoge Raad op 26 februari 2016 uitspraak heeft gedaan tegen het verplichte karakter van 

het (ticketvrij) kentekenparkeren; 

• In de wet bepaald is dat parkeerbelasting alleen kan worden nageheven wanneer de 

verschuldigde belasting niet betaald is; 

• De gemeente in een dergelijk geval aantoonbaar moet kunnen maken of er wel al dan niet 

parkeerbelasting betaald is; 

• De gemeente Utrecht parkeerders een alternatief biedt om de parkeerbelasting te voldoen. 

Wanneer parkeerders om verschillende redenen af zien van kentekenparkeren, is het in 

Utrecht toegestaan een geldige kwitantie (die na betaling uit de betaalautomaat komt), achter 

de voorruit te leggen. Zodra controleurs, die achter een scanauto aanrijden, bij de auto 

aankomen en constateren dat er een geldige kwitantie achter de voorruit ligt, er geen 

bekeuring wordt uitgeschreven.  

 

Van mening zijnde dat 

• Parkeerders in Zwolle de keuzevrijheid moeten blijven houden over de wijze waarop zij de 

verschuldigde parkeerbelasting willen voldoen; 

• Een zichtbare kwitantie achter de voorruit afdoende bewijs van betaling is wanneer 

parkeerders ervoor kiezen om niet via het kenteken dat bij het geparkeerde voertuig hoort te 

betalen. Op deze manier kunnen bezwaarprocedures  -waarvan de uitkomsten door de 

uitspraak van de Hoge Raad in feite al bekend zijn- voorkomen worden.  

 

Roept het college op om 

• Het mogelijk te maken dat inwoners en/of bezoekers van Zwolle, hun voertuig kunnen 

parkeren zonder dat het noodzakelijk is het kenteken van het geparkeerde voertuig te 

registreren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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