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Betreft: Evaluatierapport proef gratis parkeren centrum

Aan de leden van de Gemeenteraad

In de vergadering van uw raad van november 2016 heeft u ons opdracht gegeven tot het houden van
een proef met gratis parkeren in het centrum van Den Helder. Gedurende deze proef moest het
parkeren in het centrum worden gemonitord en aan het einde van de proefperiode van anderhalf jaar,
diende en evaluatie plaats te vinden.
Wij kunnen u melden dat de proef met succes is afgerond en het evaluatierapport gereed is. Dit
rapport treft u hierbij ter kennisname aan.
Inmiddels is door u besloten dat het aanbieden van gratis parkeren in het centrum wordt
gecontinueerd. Uit de gehouden proef is gebleken dat ook bij gratis parkeren parkeerregulering in het
centrum noodzakelijk is om te komen tot een eerlijke verdeling van de schaarse hoeveelheid
parkeerruimte in dit gebied onder de verschillende groepen belanghebbenden, te weten: bezoekers,
bewoners en ondernemers. De tijdens de proef ingestelde “blauwe zones” zullen met het oog hierop in
stand blijven.
Wel hebben wij geconstateerd dat de ingestelde maximale parkeerduur van 5 uur een negatief effect
heeft. Deze parkeerduur leidt ertoe dat structureel de parkeerschijf wordt doorgedraaid waardoor met
name werknemers in het centrum de gehele dag parkeren, zonder parkeerontheffing. Bovendien
worden hierbij veelal de meest aantrekkelijke parkeerplekken voor bezoekers van het centrum in
beslag genomen. Wij vinden dit geen wenselijke ontwikkeling en hebben daarom besloten om, na
overleg met de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad, de maximale parkeerduur in de blauwe
zones in het centrum, Sluisdijkbuurt en Van Galenbuurt te beperken tot 3 uur.
Daarnaast is ons gebleken dat het aantal aanvragen voor een parkeerontheffing aanzienlijk is
gestegen. Dit is veroorzaakt door het wegvallen van de mogelijkheid om voor ondernemers een
aangepast tarief te rekenen voor een parkeerontheffing, zoals dat wel kon bij een parkeervergunning.
Voor de afgifte van een parkeerontheffing mogen slechts leges in rekening worden gebracht. Deze
leges zijn gebaseerd op de werkelijke kosten die zijn verbonden aan de afgifte van de ontheffing. Wij
hebben daarom de werkelijke kosten berekend en stellen u voor om vanaf 2019 deze kosten in
rekening te brengen. Hiervoor dient de Legesverordening te worden aangepast. Een voorstel hiervoor
zullen wij u voorleggen.
Wij zullen in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 10 december 2018
door middel van een presentatie uitleg geven over het evaluatierapport en dit met u bespreken.

Den Helder, 20 november 2018.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus

Raadsinformatiebrief

¥ Pagina 1 van 1

