
gemeente 
Den Helder 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 14 februari 2011 

Besluit nummer :.RB10.0201 

Onderwerp : Vaststellen "Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 
2011" ten behoeve van parkeerregulering Sluisdijk e.o. 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO10.0206 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 11 januari 2011; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 
7 februari 2011; 

1. de door de familie De Boer, Basstraat 34, ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren, te volgen en 
dientengevolge gegrond te verklaren; 

2. de door R.J.P. Hermans, Fabrieksgracht 65, ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren, maar deze 
' niet te volgen en dientengevolge ongegrond te verklaren; 

3. de door O. Bontes, Schoolstraat 12, ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren, maar deze niet te 
volgen en dientengevolge ongegrond te verklaren; 

4. de door Verzekeringskantoor De Boer, Slulsdijkstraet 98, ingediende zienswijze ontvankelijk te 
verklaren, maar deze niet te volgen en dientengevolge ongegrond te verklaren; 

5. te bepalen dat het bijbehorende raadsvoorstel en de "Nota van beantwoording zienswijzen Verordening 
Parkeerbelastingen, Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurten omgeving" integraal onderdeel 
uitmaakt van het besluit; 

6. de "Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011" vast te stellen; 

Artikel 1 

De Verordening Parkeerbelastingen 2011 wordt als volgt gewijzigd: 

A Aan de bij de verordening behorende Tarieventabel wordt de tariefzone 6 toegevoegd waardoor de 
Tarieventabel als volgt komt te luiden: 

Tarieventabel behorandB bQ de Verordening parkeerbelastingen 

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 ,73 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 2: 
per hjdsduurvan 60 minuten: € 1,12 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 4: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,12 

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 € 1,73 

besluit: 
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Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 6: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,12 

voor belanghebbenden woonachtig of bedrijf houdende in zone 4 en 6 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 parkeervergunnlng 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 en/of 2, voor het 
dichtst bij woning gelegen parkeerterrein, per jaar € 35,70 ( es.93 par kwartaal oi gedeelte dHBrvan); 

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 en/of 2 en aantoont dat het in het belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening nood
zakelijk is In dat gebied een motorvoertuig te parkeren: 
- t n z o n e l voor zes dagen per week €357,00 per jaar ( €29,75 per maand oi gedeelte doBwan); 
- in zone 2 voor zes dagen per week € 176,50 per jaar { C K B B por maand or gedeelte daarvan). 

c wanneer de aanvrager woont in tariefzone 4 of 6 waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 
parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn: 
VOOrZone 4 Of 6, € 35,70 ( €B,93 perKwartaalDlgedeeltedaan/an); 

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: 
VOOrZOne4 Of 6, € 178,50 perjaarr, €14,93 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 tfm 5 en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of 
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren, € 35,70 ( CB,G3 penwranaai 

•f gedeelte daarvan 

de parkeertarieven voor het Bemhardplein en de voor het parkeren op dit plein af te geven abonnementen: 

voor 
de eerste 2 uren € 1,73 per uur 
voor ieder volgend uur € 2,14 per uur 

een abonnement voor: 
een bewoner € 67,32 per jaar 
een bedrijf van maandag t/m vrijdag € 433,17 per jaar 
een bedrijf van maandag t/m zaterdag € 548,72 per jaar 

B Op de bij de Verordening Parkeerbelastingen 2011 behorende kaart wordt tariefzone 6 toegevoegd 
waardoor deze er als volgt komt uit te zien: 

1 
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Kaart behorende bij de "Verordening Parkeerbelastingen 2011 
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Dtt artikel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
De datum van ingang van de heffing is 1 april 2011 

voor de aanschaf van 6 parkeerautomaten een krediet beschikbaar te stellen van € 70.170,—. 
de bijgevoegde begrotingswijziging 2011 vast te stellen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 14 februari 2011. 

voorzitter 
Koen Schuiltng 

gnfner 
mr. drs. M. Huisman 
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AMENDMENT UT-'-

TROTS OP NL 

dnlum rnncl.sv-.Tunclt?rinii: 

aniiLiL-noi iu' i i / venvorp/n / iiiueiroUen 

Amendement: BLAUWE ZONES 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 14 februari 2011, 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO10.0206 agendapunt Vaststel len Verordening tot 
wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van parkeerregulering 
Sluisdijk e.o.' 

besluit: 
het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen en aan te vullen: 

- besluit 6 te wijzigen in 
de 'Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011' vast te 
stellen met de wijziging dat invoering van parkeren voor vergunningshouders wordt 
gecombineerd met de invoering van blauwe zones; 

- besluit 7 komt te vervallen; 
- besluit 8 komt te vervallen. 

Ondertekenaar van het amendement . 

Sandra Dekker /^y^y4/)/J 
TROTS op NL 

Toelichting: 
De bewoners van de Sluisdijkbuurt vragen om parkeerregulering om overlast van langparkeerders 

(forensen en winkelpersoneel) in de wijk tegen te gaan. De invoering van vergunninghouders-

parkeren in combinatie met de blauwe zone is afdoende om het probleem op te lossen. Het inzetten 

van een zwaarder middel (combi met betaald parkeren) Is derhalve niet noodzakelijk. Ook in de 

Parkeervïsie wordt gesteld dat "het tegengaan van langparkeren door mïdde! van blauwe zone een 

voldoende effectief reguleringsmiddel is" (art. 3.6.2). 

Voorheen werd voor betaald parkeren gekozen boven blauwe zone omdat de kosten van de 
handhaving te duur werden bij blauwe zone. Voor de Sluisdijkbuurt hoeft echter geen extra 



handhaving worden geregeld, met de bezetting van de huidige handhaving kan ook de Sluisdijkbuurt 

worden meegenomen. Sinds vorig jaar ontvangt de gemeente een deel van de uitgeschreven boetes 

die in een blauwe zone worden uitgeschreven. 



Met dit amendement wordt de burgerparticipatie serieus genomen. Immers door de invoering van 

vergunninghouders-parkeren in combinatie met blauwe zone wordt de buurt verlost van 

langparkeerders. Met dit amendement houden wij echte aok rekening met belangen van 

ondernemers en het algemeen belang van Den Helder. 

Mocht blijken dat de blauwe zones onvoldoende regulerend werken dan Ion altijd nog worden 

overgegaan tot het zwaardere middel 'betaald parkeren'. Wij verwachten dat hiervan niet eerder 

sprake zal zijn dan wanneer alle parkeervoorzieningen in de binnenstad zijn gerealiseerd. 


