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Raadsvergadering d.d.  : 1 december 2014 

 

Besluit nummer   : RB14.0158 

 

Onderwerp : Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0172 van het college van burgemeester en wethouders van Den 

Helder van 18 november 2014; 

 

besluit: 

 

de “Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015” vast te stellen; 

 

Artikel 1 

 

De Verordening Parkeerbelastingen 2014 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. De in de bij de verordening behorende Tarieventabel genoemde tariefzones worden uitgebreid met zone 7, 

zijnde het Bernhardplein en de Kroonpassage waar voor het 2
e
 en 3

e
 uur parkeertijd geen parkeerbelasting 

verschuldigd is, waardoor de Tarieventabel als volgt komt te luiden: 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014 

 

1. het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt: 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 1: 

 per tijdsduur van 60  minuten:         € 1,83 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 2: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,18 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 4: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,18 

 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 5: 

 per tijdsduur van 60 minuten, met een maximum van 1 uur:    € 1,83 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 6: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,18 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 7: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,83 

waarbij voor de 2
e
 en 3

e
, op de 1

e
 periode aansluitende, periode van 60 minuten geen parkeerbelasting 

verschuldigd is; 

 

 voor belanghebbenden woonachtig of bedrijf houdende in zone 4 of 6 en die in het bezit zijn van een 

belanghebbenden pas, per tijdsduur van 60 minuten:     € 0,60 

 met een maximum van 60,-- per jaar; 
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2 Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt : 

 a wanneer de aanvrager woont in een gebied waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn gelegen in de tariefzone 1, 2 of 7 voor de het 

dichtst bij woning gelegen parkeerzone, per jaar: €  37,62 (   € 9,41  per kwartaal of gedeelte daarvan); 

 

 b wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn gelegen in de 

tariefzone 1, 2 of 7 en aantoont dat het in het belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening nood-

zakelijk  is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren: 

  -  in zone 1  voor zes dagen per week  € 376,16 per jaar  (   € 31,35 per maand of gedeelte daarvan); 

  -  in zone 2 voor zes dagen per week  € 188,08 per jaar  (   € 15,68 per maand of gedeelte daarvan). 

 

 c wanneer de aanvrager woont in tariefzone 4 en 6 waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn: 

   voor zone 4 of 6,      €  37,62 (   € 9,41  per kwartaal of gedeelte daarvan); 

 

 d wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in tariefzone 4 of 6 waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en aantoont dat het in het 

belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te 

parkeren: 

  voor zone 4 of 6,    € 188,08 per jaar  (   € 15,68 per maand of gedeelte daarvan). 

 

 e wanneer een aanvrager een beroep uitoefent als (huis)arts, verloskundige of psychiater in een gebied 

waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze 

zijn gelegen in de parkeerzone 1 t/m 7 en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of 

bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren, €  37,62 (   € 9,41  per kwartaal 

of gedeelte daarvan); 

 

B. De kaart behorende bij de “Verordening Parkeerbelastingen 2014” zodanig aan te passen dat de 

parkeerterreinen op het Bernhardplein en de Kroonpassage als zone 7 worden aangeduid, waardoor de 

kaart er als volgt komt uit te zien; 
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Kaart behorende bij de “Verordening Parkeerbelastingen 2014” 
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Artikel 2 

 

De Verordening Parkeerbelastingen 2015 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. De in de bij de verordening behorende Tarieventabel genoemde tariefzones worden uitgebreid met zone 7, 

zijnde het Bernhardplein en de Kroonpassage waar voor het 2
e
 en 3

e
 uur parkeertijd geen parkeerbelasting 

verschuldigd is, waardoor de Tarieventabel als volgt komt te luiden: 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 

 

1. het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt: 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 1: 

 per tijdsduur van 60  minuten:         € 1,86 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 2: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,21 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 4: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,21 

 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 5: 

 per tijdsduur van 60 minuten, met een maximum van 1 uur:    € 1,21 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 6: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,21 

 

 Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 7: 

 per tijdsduur van 60 minuten:         € 1,86 

waarbij voor de 2
e
 en 3

e
, op de 1

e
 periode aansluitende, periode van 60 minuten geen parkeerbelasting 

verschuldigd is; 

 

 voor belanghebbenden woonachtig of bedrijf houdende in zone 4 of 6 en die in het bezit zijn van een 

belanghebbenden pas, per tijdsduur van 60 minuten:     € 0,60 

 met een maximum van 60,-- per jaar; 

 

2 Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt : 

 a wanneer de aanvrager woont in een gebied waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn gelegen in de tariefzone 1, 2 of 7, voor de het 

dichtst bij woning gelegen parkeerzone, per jaar: €  38,37 (   € 9,60  per kwartaal of gedeelte daarvan); 

 

 b wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn gelegen in de 

tariefzone 1, 2 of 7 en aantoont dat het in het belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening nood-

zakelijk  is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren: 

  -  in zone 1  voor zes dagen per week  € 383,69 per jaar  (   € 31,98 per maand of gedeelte daarvan); 

  -  in zone 2 voor zes dagen per week  € 191,84 per jaar  (   € 15,99 per maand of gedeelte daarvan). 

 

 c wanneer de aanvrager woont in tariefzone 4 en 6 waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn: 

   voor zone 4 of 6,      €  38,37 (   € 9,60  per kwartaal of gedeelte daarvan); 

 

 d wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in tariefzone 4 of 6 waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en aantoont dat het in het 

belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te 

parkeren: 

  voor zone 4 of 6,    € 191,84 per jaar  (   € 15,99 per maand of gedeelte daarvan). 
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 e wanneer een aanvrager een beroep uitoefent als (huis)arts, verloskundige of psychiater in een gebied 

waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze 

zijn gelegen in de parkeerzone 1 t/m 7 en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of 

bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren, €  38,37 (   € 9,60  per kwartaal 

of gedeelte daarvan); 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 1 december 2014. 

 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


