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Registratienummer: 
 

RVO10.0206 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

A. Wolters 
(0223) 67 8821 
b.wolters@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Nota van beantwoording 
•  
•  
•  

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

 
Gevraagd besluit: 

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, Sluisdijkstraat 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 Sluisdijkbuurt en omgeving” integraal onderdeel 
uitmaakt van het besluit; 

6. de “Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011” vast te stellen; 
7. voor de aanschaf van 6 parkeerautomaten een krediet beschikbaar te stellen van € 70.170,--. 
8. de bijgevoegde begrotingswijziging 2011 vast te stellen. 

 
 
Inleiding en aanleiding 
Na een inspraak- en informatieprocedure heeft u op 7 juni 2010 het voornemen uitgesproken om de 
Verordening Parkeerbelastingen zodanig aan te passen dat het parkeren in de Sluisdijkbuurt en omgeving kan 
worden gereguleerd door middel van het heffen van parkeerbelasting. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
klachten uit de buurt over parkeerdruk en overlast vanwege het lang-parkeren door niet belanghebbenden.  
 
Beoogd resultaat 
Het reguleren van het parkeren moet ertoe leiden dat de in de buurt gelegen parkeerplaatsen meer beschikbaar 
komen voor de bewoners in ondernemers in de buurt. Voor lang-parkerende derden, zoals werknemers in het 
centrum en treinreizigers zijn er alternatieve locaties rond het centrum om hun auto te parkeren. Het 
Vinkenterrein is één van de alternatieven. 
 
Kader 
De parkeerregulerende maatregelen in de Sluisdijkbuurt en omgeving vinden hun oorsprong in de Parkeervisie 
Den Helder. In deze visie zijn de hoofdlijnen van het parkeerbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Één van 
de hoofdlijnen is het beperken van de uitstraling van de parkeerdruk uit het centrum naar de woonwijken / 
woonstraten. 
 
Argumenten / alternatieven 
Gedurende het inspraak en informatietraject dat is doorlopen is met de belanghebbenden gesproken over de 
verschillende instrumenten om het parkeren te reguleren teneinde hen in staat te stellen om een keuze te 
maken tussen deze instrumenten.  
De keuzes waren: niks doen, blauwe zone, betaald parkeren of vergunninghouders-parkeren. 
Aan de hand van de voor- en nadelen van de verschillende reguleringsvormen hebben de bewoners gekozen 
voor betaald parkeren. De overweging dat met betaald parkeren ook het kort-parkeren door derden in de 
woonstraten kan worden beperkt, wat bij een blauwe zone niet het geval is, gaf bij het merendeel van de 
belanghebbenden de doorslag om voor betaald parkeren te kiezen. 
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Financiële consequenties 
Om parkeerbelasting te kunnen heffen dienen tenminste 6 parkeerautomaten te worden geplaatst. De kosten 
voor de aanschaf van deze apparatuur bedragen € 70.170,-- exclusief BTW. Voor dit bedrag vragen wij u een 
krediet beschikbaar te stellen De jaarlijkse exploitatiekosten van de parkeerautomaten kunnen worden gedekt 
uit de opbrengsten die door het betaald parkeren worden gegenereerd. 
 
 
Juridische consequenties 
Nadat u uw voornemen had uitgesproken om het parkeren in de buurt Sluisdijk e.o. te reguleren door middel 
van het heffen van parkeerbelasting is aan belanghebbenden de gelegenheid geboden om tegen dit voornemen 
een zienswijze in te dienen. Hiervan is door 4 personen gebruik gemaakt. In de bijgevoegde “Nota van 
Beantwoording” is onze reactie op de ingediende zienswijzen weergegeven. 
 
Om parkeerbelasting te kunnen heffen zal de bij Verordening Parkeerbelastingen 2011 behorende 
Tarieventabel en daarbij behorende kaart met zone-indeling moeten worden aangepast.  
De aanpassing van de Tarieventabel bestaat uit het toevoegen van zone 6, zijnde de buurt Sluisdijk e.o., zoals 
nader aangegeven op de bij de Tarieventabel behorende kaart. Het tarief dat in zone 6 zal worden geheven is 
het lage tarief van € 1,12 p/u. Dit tarief geldt ook voor andere woonstraten in de periferie en is voldoende om het 
beoogde effect te verkrijgen, namelijk het weren van auto’s van niet-belanghebbenden. 
Voor het aanpassen van de verordening moet de “Verordening tot wijziging van de Verordening 
Parkeerbelastingen 2011” worden vastgesteld. Hiervoor bent u het bevoegde gezag. 
Nadat de verordening is aangepast kunnen wij door middel van een aanwijzingsbesluit de verschillende 
weggedeelten aanwijzen waar de parkeerbelasting geheven gaat worden.  
 
Communicatie 
Belanghebbenden uit de Sluisdijkbuurt en omgeving zijn nauw betrokken bij de tot standkoming van de plannen 
tot parkeerregulering. Naast de normale publicaties van besluiten in de plaatselijke bladen, zijn er 2 informatie- 
en inspraakavonden georganiseerd. Voorts zijn belanghebbenden tussentijds schriftelijk geïnformeerd over de 
stand van zaken. Ten slotte is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. 
 
Aanpak / uitvoering 
De zienswijzen zijn in de bijgevoegde “Nota van beantwoording” van commentaar voorzien. Wij komen aan de 
hand van de ingediende zienswijzen tot de conclusie dat er geen redenen zijn genoemd om het door u 
uitgesproken voornemen te herzien. Van de 4 zienswijzen kunnen 3 ongegrond worden verklaard. De 
zienswijze die gegrond kan worden verklaard betreft een zienswijze waarbij wordt ingestemd met het door u 
uitgesproken voornemen. 
 
In bijgevoegd concept raadbesluit is dit als besluitpunt opgenomen, voorts kunt u besluiten de “Verordening tot 
wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011” vast te stellen. 
 
Nadat u uw besluit heeft genomen zullen wij de parkeerautomaten bestellen en het benodigde 
aanwijzingsbesluit nemen, waarbij wij de wegen en weggedeelten aanwijzen waar het heffen van 
parkeerbelasting zal gaan plaatsvinden en vergunningen verleend kunnen worden. 
 
Den Helder, 11 januari 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


