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¥ 
Nota van Beantwoording zienswijzen 
Betaald parkeren Sluisdijkbuurt e.o. 

 
 
 
 
Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van Verordening 
Parkeerbelastingen en 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht door ons zijn ontvangen. 
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd) 
 
Zienswijze 1 
familie De Boer, Basstraat 34, 1781 PW Den Helder 
 
Procedureel 
 
De zienswijzen zijn gedateerd 22 november 2010 en zijn bij ons ingeboekt op 26 oktober 
2010. De termijn waarbinnen de zienswijzen moesten worden ingediend liep in eerste 
instantie van 2 september 2010 tot en met 14 oktober 2010. Lopende deze termijn is 
belanghebbenden medegedeeld dat de termijn met 2 weken is verlengd tot 29 oktober 2010. 
De zienswijze is binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en is afdoende gemotiveerd, 
daarmee is de zienswijzen ontvankelijk. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
 
Inhoudelijk 
 
De zienswijze kan als volgt worden samengevat: 
Belanghebbenden zijn voorstander van het invoeren van het betaald parkeren zodat zij dan 
hun auto weer normaal kunnen parkeren.  
 
Reactie 
De reactie onderschrijft de op de inspraakavonden gehoorde roep om maatregelen om 
parkeeroverlast door derden terug te dringen ten gunste van de bewoners van de buurt. 



Zienswijze 2 
 
R.J.P. Hermans, Fabrieksgracht 65, 1781 CW Den Helder 
 
Procedureel 
 
De zienswijze is gedateerd 10 september 2010 en is bij ons ingeboekt op 13 september 2010. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen moesten worden ingediend liep in eerste instantie van 
2 september 2010 tot en met 14 oktober 2010. Lopende deze termijn is belanghebbenden 
medegedeeld dat de termijn met 2 weken is verlengd tot 29 oktober 2010. 
De zienswijze is binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en is afdoende gemotiveerd, 
daarmee is de zienswijze ontvankelijk. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
 
Inhoudelijk 
 
De zienswijze kan als volgt worden samengevat: 
A. de parkeerdruk op de Fabrieksgracht is al groot tijdens evenementen, markten e.d. 
B. de parkeerdruk op de Fabrieksgracht zal door de maatregelen in het Janzenkwartier en 

op de Steengracht gaan toenemen; 
C. er dient ook betaald parkeren te worden ingevoerd op de Fabrieksgracht het 

Vinkenterrein. 
 
 
Reactie 
 
A.  De Fabrieksgracht is een dicht tegen het centrum gelegen hoofdweg met aan één zijde 

langsparkeervakken. Het is daarom aannemelijk dat bij grote evenementen of drukte in 
het centrum de parkeerdruk toeneemt omdat bezoekers van centrum of evenement in 
zo’n geval gratis parkeren en een loopafstand accepteren in plaats van in het drukke 
centrum op zoek te gaan naar een schaarse vrije betaald parkeerplaats. Buiten die 
piekmomenten zal op de Fabrieksgracht vrijwel geen parkeerdruk vanuit het centrum 
worden ervaren. 

  
B.  Bij het bepalen van een gebied waar parkeerregulering zou moeten worden ingevoerd 

hebben we altijd te maken met de randen van het gebied. Daar komt de scheiding te 
liggen tussen, in dit geval, betaald parkeren en gratis parkeren. Voor de Sluisdijkbuurt 
is gekozen voor een gebied dat enige samenhang heeft en dat wordt begrenst door 
hoofdwegen. Het gebied wordt begrenst door de hoofdwegen Parallelweg, 
Beatrixstraat en Fabrieksgracht.  

 Het invoeren van maatregelen in een gebied kan inderdaad leiden tot een bepaald 
uitwijkgedrag door automobilisten die op zoek zijn naar een alternatieve gratis 
parkeerplaats. Dit effect kan worden voorkomen of tenminste beperkt door tussen het 
te reguleren gebied en het (nog) niet gereguleerde gebied een buffer te realiseren waar 
uitwijkende parkeerders eerder voor kiezen. 

 Hierin zal worden voorzien door op het Vinkenterrein een grote hoeveelheid gratis 
parkeerplaatsen aan te (blijven) bieden. Zaak is wel dat er een goede verwijzing komt 
naar deze gratis parkeerplaatsen. Bij grote drukte kan het echter, net als in de huidige 



situatie blijven voorkomen dat op de Fabrieksgracht extra parkeerdruk ontstaat. Dit zal 
naar onze verwachting incidenteel zijn. 

 
C. Het invoeren van parkeerregulerende maatregelen op de Fabrieksgracht en eventuele 

aanliggende straten kan in een volgende fase van maatregelen rond het centrum 
worden meegenomen. Indien de maatregelen in Sluisdijk e.o. de parkeerdruk in dat 
gebied op onaanvaardbare wijze negatief beïnvloed kan besloten worden om in 
overleg met alle betrokkenen tot maatregelen te komen. Net als in de Sluisdijkbuurt 
zal dan een proces van inspraak worden doorlopen. 

 
 
Zienswijze 3 
 
O. Bontes, Schoolstraat 12, 1781 PD Den Helder 
 
Procedureel 
 
De zienswijze is gedateerd 25 oktober 2010 en is bij ons ingeboekt op 27 oktober 2010. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen moesten worden ingediend liep in eerste instantie van 
2 september 2010 tot en met 14 oktober 2010. Lopende deze termijn is belanghebbenden 
medegedeeld dat de termijn met 2 weken is verlengd tot 29 oktober 2010. 
De zienswijze is binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en is afdoende gemotiveerd, 
daarmee is de zienswijze ontvankelijk. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
 
Inhoudelijk 
 
De zienswijze kan als volgt worden samengevat: 
A. de gemeente maakt het steeds moeilijker om te parkeren voor een bezoek aan het 

centrum of voor het reizen met de trein; 
B. mijn woning daalt in waarde door het invoeren van betaald parkeren; 
C. de gemeente dient alternatieve parkeervoorzieningen te realiseren nabij het station 

voor treinreizigers; 
D. in plaats van een stadspark had de gemeente beter op deze plaats een parkeergarage 

kunnen realiseren. 
E. de heer Bontes heeft uitsluitend een besluit kunnen vinden over verkeersmaatregelen 

in de Sluisdijkstraat en geen besluit over het invoeren van betaald parkeren. 
 
Reactie 
 
A.  In de Parkeervisie Den Helder, welke beleidnota op 2 november 2009 door de Raad is 

vastgesteld, is vastgelegd hoe het parkeren in het centrum van Den Helder de komende 
jaren wordt geregeld. Daarbij is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen in het centrum 
nodig zijn voor het normale dagelijkse gebruik. Het parkeren op piekmomenten kan in 
het centrum én op parkeerplaatsen rond het centrum worden opgevangen.  

 Voor het bezoeken van het centrum zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig. De 
constatering van de heer Bontes dat het moeilijk is het centrum te bezoeken vanwege 
een gebrek aan parkeerplaatsen is derhalve niet juist. Bezoekers kunnen in voldoende 
mate kiezen uit betaald parkeerplaatsen of gratis parkeerplaatsen.  



 Het parkeren bij het NS-station in het centrum is beperkt. Het NS-station richt zich 
hoofdzakelijk op treinreizigers die komen met ander vervoer dan de auto. 
Treinreizigers die de auto als voor- of navervoer gebruiken dienen gebruik te maken 
van de P&R-voorziening bij station Den Helder – zuid. Hier zijn voldoende 
parkeervoorzieningen aanwezig. 

  
B.  De Sluisdijkbuurt is ooit opgezet als en auto-luwe woonbuurt. Daardoor is er geen 

overmaat aan parkeerplaatsen in de buurt. Het afgelopen decennium is het aantal 
klachten over de toenemende parkeerdruk in de buurt door het lang-parkeren in de 
woonstraten door derden, toegenomen. Een slechte bereikbaarheid en beperkte 
parkeermogelijkheden hebben invloed op de waarde van een onroerend goed. Wij zijn 
van mening dat de parkeerproblemen aanzienlijk worden verminderd door het 
invoeren van betaald parkeren. Doel is tenslotte om het parkeren voor de 
belanghebbenden in de buurt te verbeteren en het parkeren door niet belanghebbenden 
tegen te gaan. De verbeterde parkeermogelijkheden zullen derhalve leiden tot 
stabiliserende huizenprijzen of wellicht stijgende waarden. Het feit dat een 
belanghebbende voor een vergunning jaarlijkse een kleine vergoeding moet betalen zal 
geen merkbare invloed hebben op de waarde van een onroerend goed. 

 Mocht de heer Bontes evenwel van mening zijn dat, nadat het uiteindelijke besluit 
door de Raad is genomen, hij planschade leidt, dan kan hij altijd een 
planschadeprocedure starten. Wij schatten, gelet op het vorenstaande echter in dat een 
dergelijke procedure weinig kans van slagen heeft. 

 
C. De heer Bontes stelt voor om op het terrein van de NS een parkeervoorziening te 

realiseren. Een dergelijke ontwikkeling is niet mogelijk aangezien de eigenaar van de 
gronden (NS) van mening is dat deze grond altijd vrij beschikbaar moeten zijn voor 
gebruik voor de eigen bedrijfsvoering. Bij de uitgave als grond voor vrij parkeren is dit 
niet meer mogelijk.  

 Onder punt A. hebben wij reeds aangegeven dat treinreizigers die de auto gebruiken 
als voor- en natransport geacht worden gebruik te maken van station Den Helder-zuid 
waar P&R-voorzieningen aanwezig zijn. 

 
D. De mogelijkheden om op het Julianaplein een stadspark gecombineerd met een 

parkeergarage te realiseren zijn reeds in de jaren ’90 onderzocht. Net als bij het 
onderzoek naar de mogelijkheden van de bouw van ondergrondse parkeergarages in 
het stadshart, in 2008 en 2009 werd geconstateerd dat de realisatie van ondergrondse 
gebouwde parkeervoorzieningen zeer kostbaar is. Daardoor wordt de exploitatie van 
een dergelijke voorziening in Den Helder niet haalbaar geacht. Dit heeft in 2009 ook 
geleid tot de keuze om van ondergronds bouwen over te stappen op alternatieve 
oplossingen in de vorm van bovengrondse gebouwde parkeergarages. 

  
E. Naast het door de heer Bontes genoemde verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen in 

de Sluisdijkstraat is door de Raad op 7 juni 2010 een besluit genomen waarin zij het 
voornemen uitspraken tot het invoeren van betaald parkeren in de Sluisdijkbuurt e.o. 
door aanpassing van de Verordening Parkeerbelastingen. Dit besluit is ook te openbare 
kennis gebracht op 2 september 2010. Voorts is aan alle belanghebbenden op 28 juni 
2010 een brief gezonden waarin de besluiten zijn genoemd en toegelicht. 

 
 
Zienswijze 4 



 
Verzekeringskantoor De Boer, Sluisdijkstraat 98, 1781 EK Den Helder 
 
Procedureel 
 
De zienswijze is mondeling ingediend. Het gesprek heeft in week 44 plaatsgevonden. De 
termijn waarbinnen de zienswijzen moesten worden ingediend liep in eerste instantie van 2 
september 2010 tot en met 14 oktober 2010. Lopende deze termijn is belanghebbenden 
medegedeeld dat de termijn met 2 weken is verlengd tot 29 oktober 2010. 
De zienswijze is binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en is afdoende gemotiveerd, 
daarmee is de zienswijze ontvankelijk. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
 
Inhoudelijk 
 
De zienswijze kan als volgt worden samengevat: 
A. Er is geen parkeerprobleem in de Sluisdijkstraat waardoor het instellen van 

parkeerregulerende maatregelen niet wenselijk is. 
 
Reactie 
 
A.  Om te kunnen bepalen of er wel of niet een parkeerprobleem is in de buurt wordt een 

uitgebreid inspraak- en informatietraject doorlopen. Basis vormen de klachten die wij 
de afgelopen jaren krijgen vanuit deze buurt over parkeerdruk en gebrek aan 
parkeerplaatsen voor bewoners.  

 De inspraakavonden die zijn georganiseerd voor alle belanghebbenden werden goed 
bezocht. Het overgrote deel van de aanwezigen hebben aangegeven dat er wel degelijk 
problemen zijn met het parkeren in de buurt. Daarbij werd ruime steun gegeven aan 
maatregelen om het parkeren door anderen dan belanghebbenden te beperken. 

 De laatste stap in de inspraakronde, de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, 
wordt nu afgerond. Daarvan is in dermate beperkte mate gebruik gemaakt dat wij niet 
anders kunnen dan constateren dat er ruime steun bestaat voor het voornemen van de 
raad om betaald parkeren in te voeren in de buurt. 

 
 
Samengevat 
De door familie De Boer, Basstraat 34, ingediende zienswijzen ontvankelijk en gegrond te 
verklaren. 
 
De door:  
- R.J.P. Hermans, Fabrieksgracht 65 
- O. Bontes, Schoolstraat 12; 
- Verzekeringskantoor De Boer, Sluisdijkstraat 98 
ingediende zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 
De Raad voor te stellen de Verordening Parkeerbelastingen zodanig aan te passen dat in de 
Sluisdijkbuurt en omgeving het parkeren gereguleerd kan worden door het heffen van 
parkeerbelasting waarbij belanghebbenden een parkeervergunning kunnen verkrijgen. 
 


