
Gemeente Arnhem - Wijziging van de Beleidsregels voor het verlenen,

intrekken en wijzigen van ontheffingen van de milieuzone voor

dieselpersonenauto's met een datum eerste toelating van 31-12-2004 of ouder

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM,

 

Besluit van: 21 december 2018

Zaaknummer: 249593

 

overwegende dat:

* door het college op 13 november 2018, onder nummer 249593, Beleidsregels voor het verlenen,

intrekken en wijzigen van ontheffingen van de milieuzone voor dieselpersonenauto's met een datum

eerste toelating van 31-12-2004 of ouder zijn vastgesteld;

* dat de raad van Arnhem bij motie op 19 december 2018 heeft uitgesproken dat de mogelijkheden

voor het vragen van ontheffing voor houders van een Europees gehandicaptenparkeerkaart moeten

worden verruimd;

* dat het college op 18 december 2018 heeft besloten om de consequenties van de raadsuitspraak in

de beleidsregels te verwerken;

gelet op

• artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 in samenhang met artikel 62 en artikel 87 Reglement

Verkeersregels Verkeerstekens 1990;

• artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

vast te stellen:

Wijziging van de B eleidsregels voor het verlenen , intrekken en wijzigen  van ontheffingen van de

milieuzone voor dieselpersonenauto's  met een datum eerste toelating van 31-12-2004 of ouder

Artikel 1. Artikel 3. (Langdurige ontheffingen) lid 2 van de Beleidsregels ontheffingen milieuzone

personenauto's 2019 wordt vervangen door de navolgende tekst:2. aan een voertuighouder van een

dieselpersonenauto kan een langdurige ontheffing worden verleend indien:

a. de bezitter of houder van deze auto een om medische redenen aangepaste auto heeft, woonachtig

is in Arnhem en de aanpassing € 500,00 of meer heeft gekost, deze aanpassing is uitgevoerd vóór

inwerkingtreding van deze beleidsregels en het voertuig voor 1 januari 2019 tenaamgesteld is op

de bezitter of onder de houder is. Hiervoor geldt het tarief genoemd in artikel 4.9.1.6 van de

Legesverordening 2019, of

b. het voertuig voor 1 januari 2019 op naam van de aanvrager is tenaamgesteld en wordt gebruikt

voor een inwoner uit Arnhem, zijnde hemzelf of een ander en hij of die ander in het bezit is van

een Europese gehandicapten Parkeerkaart. Hiervoor geldt het tarief genoemd in artikel 4.9.1.6.

van de Legesverordening 2019, of

c. de bezitter of houder van deze auto een om medische redenen aangepaste auto heeft en de

aanpassing € 500,00 of meer heeft gekost, deze aanpassing is uitgevoerd vóór inwerkingtreding

van deze beleidsregels en het voertuig voor 1 januari 2019 tenaamgesteld is op de bezitter of

onder de houder is. Hiervoor geldt het tarief genoemd in artikel 4.9.1.7 van de Legesverordening

2019, of
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d. het voertuig voor 1 januari 2019 op naam van de aanvrager is tenaamgesteld en wordt gebruikt

voor hemzelf of een ander en hij of die ander in het bezit is van een Europese gehandicapten

Parkeerkaart. Hiervoor geldt het tarief genoemd in artikel 4.9.1.7. van de Legesverordening 2019.

Artikel  2 . Inwerkingtreding

Deze wijziging van de beleidsregels treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad;

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

 

P.C.C. Marres

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving
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