
Uitgiftebeleid parkeren voor ambtenaren 2017 

 
De gemeente Deventer verstrekt aan haar medewerkers in principe geen parkeerkaart, mits wordt 
voldaan aan een van onderstaande criteria: 
 
1. Functionele noodzaak 
2. Medische noodzaak 
3. Carpoolers 
4. Efficiënt voor functie 
5. Woon-werkverkeer 
 
Leidinggevenden hebben éénmaal per jaar de mogelijkheid om nieuwe aanvragen in te dienen. 
Aanvragen o.b.v. medische noodzaak kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. 
 
In een aantal gevallen kan ook een ontheffing worden aangevraagd. Bekijk op de website van de 
www.deventer.nl de mogelijkheden en neem voor het aanvragen van een ontheffing contact op met 
de Servicedesk Facilitaire Zaken. 
 
 
Uitleg per criterium 
 
Functionele noodzaak  
Functionele noodzaak is voor medewerkers die een ambulante functie hebben, waardoor ze voor de 
uitoefening van de functie dagelijks minimaal drie maal per dag moeten parkeren in de binnenstad of 
minimaal drie maal per dag onmiddellijk vanuit de werklocatie per auto moeten uitrukken. De 
parkeerkaart wordt alleen verstrekt indien uitrukken met dienstfiets en/of dienstauto niet mogelijk is.  
 
Medische noodzaak (zie ook procedure medische noodzaak) 
Een parkeerkaart wordt verstrekt op advies van een objectieve arts aan degene die afhankelijk zijn 
van zelfstandig autovervoer om de werklocatie te kunnen bereiken. In medische noodzaak wordt 
onderscheid gemaakt te in incidenteel en chronisch. Je kunt in aanmerking komen voor een 
parkeerkaart op medische indicatie als je aan alle volgende voorwaarden voldoet: 
 
- je loopprobleem is langdurig van aard. Langdurig wil zeggen dat je tenminste een half jaar een 
loopprobleem hebt. In geval van een eenvoudige botbreuk zul je in overleg met leidinggevende 
moeten zoeken naar een tijdelijke oplossing. Hiervoor wordt geen permanente kaart verstrekt. 
- je kunt redelijkerwijs alleen een korte afstand te voet af leggen (minder dan 300 meter) 
- Deze afstand kun je ook niet afleggen met behulp van loophulpmiddelen (zoals een stok, rollator of 
prothese). 
 
Bovengenoemde indicatie wordt vastgesteld door een onafhankelijke arts welke door de werkgever 
wordt ingeschakeld.  
 
Carpoolers 
Carpolen is voor die medewerkers die gezamenlijk met minimaal drie personen en minimaal drie 
dagen per week vanuit de woonplaats naar de werklocatie reizen met één auto, waarbij alle leden van 
het carpoolteam minimaal 7,5 kilometer van de werkplek wonen. 
 
Efficiënt voor uitoefening functie 
Dit houdt in dat een toegekende parkeerplek zorgt voor het efficiënter kunnen uitvoeren van taken. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende vormen van vergunningen (24-uurs, na 17.00 uur 
etc) en parkeertijden.  
 
Afstand woon-werkverkeer 
Voor die medewerkers die niet of heel moeilijk per openbaar vervoer of vanwege reisduur per fiets de 
werklocatie kunnen bereiken en die niet carpoolen. De woon-werkafstand enkele reis dient minimaal 
7,5 kilometer te zijn. Uitgangspunt is verder een straal van maximaal 60 km waarin de reistijd wordt 
gemeten. (De reistijd wordt als volgt gemeten: vanaf het centrale station in de woonplaats tot centraal 
station in Deventer)  
 

http://www.deventer.nl/


[1] Bij toekenning van parkeervormen in 2017 zijn alle aanvragen afgewezen onder de 43 minuten 
OV-reistijd. 

http://servicedesk.dowr.nl/tas/secure/mango/window/62?t=1412777531117#_ftnref1

