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Invulling van het traject richting Kadernota is een bevoegdheid van het college, het verzenden aan
bijgaande brief aan de raadscommissie Beheer past daarin.
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Onderwerp: Brief aan commissie inzake parkeeropbrengsten
Reg. Nummer: WZ/OGV/2011/141706

1. Inleiding

Bij brief van 16 maart heeft het college het traject op weg naar de Kadernota
uiteengezet. Daarin is voor april een aparte nota over parkeeropbrengsten
aangekondigd. Zo’n nota komt er echter niet vóór de Kadernota. De reden is dat de
parkeertarieven in januari al geïndexeerd zijn en een tweede verhoging niet
verstandig is vóór de nu in voorbereiding zijnde Parkeervisie is vastgesteld.

In bijgaande brief aan de raadscommissie Beheer wordt de keus om nu niet met een
tweede verhoging te komen beargumenteerd.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de als bijlage A bijgevoegde brief aan de raadscommissie Beheer te
zenden

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

3. Beoogd resultaat

Helderheid bij de raadscommissie over de keus nu niet over te gaan tot een tweede
verhoging van de parkeertarieven

4. Argumenten

Bij de vaststelling van de Parkeervisie zullen parkeeropbrengsten onderdeel van een
bredere besluitvorming zijn. Dit verdient de voorkeur boven een extra
tariefverhoging die daarop vooruit loopt.

5. Kanttekeningen

Lopende het traject richting Parkeervisie zullen wel gerichte maatregelen worden
voorgesteld om de parkeeropbrengsten te verhogen, bijvoorbeeld de invoering van
betaald parkeren op zondagen.

7. Bijlagen

Bijlage A: brief aan raadscommissie Beheer

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

Collegebesluit



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Zuider Buiten Spaarne 22, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte leden van de commissie,

In de brief van ons college van 16 maart 2011 over het traject richting Kadernota is
een aparte nota parkeeropbrengsten aangekondigd. Een dergelijke nota heeft op dit
moment echter niet de prioriteit. De reden daarvan ligt in het feit dat er een
Parkeervisie in voorbereiding is. Wij hebben als stap op weg naar deze visie de
Discussienota Parkeervisie vrijgegeven voor participatie, zoals u op 19 mei gemeld
is. Dit betekent dat ons college niet met voorstellen tot verhoging van
parkeertarieven zal komen vóór de vaststelling van de Parkeervisie, voorzien eind
2011 en dat eventuele voorstellen tot verhoging onderdeel zullen uitmaken van een
bredere afweging, behorend bij de vaststelling van deze Visie.
Het in 2011 inlopen van het voorziene tekort ad € 2,2, mln. ten opzichte van de
begroting met € 0,5 mln. lijkt niet haalbaar, ondanks de indexering per 1 januari met
gemiddeld 4%. Wel besteden wij al vóór de vaststelling van deze Visie grote
aandacht aan mogelijkheden de exploitatie van de parkeergarages te verbeteren. Zo
werken wij aan betere communicatie inzake bereikbaarheid en gaan kritisch kijken
naar de bewegwijzering, ook die naar de garages, en is een voorstel in
voorbereiding om over te gaan tot het invoeren van betaald parkeren op zondagen.
Verder zijn wij voornemens om, in overleg met het bedrijfsleven en de
cultuurpodia, te komen tot een aanbod van combinaties van parkeertickets en
toegangsbewijzen. Zo’n aanbod kan leiden tot een betere bezetting van de garages
in de daluren.
Tenslotte is nu al een toename van de bezetting van de garages te zien, van 38% in
januari naar 45% in april. Voortzetting van deze trend is te verwachten, omdat het
gebruik van het Raaksgebied op gang komt en de Appelaargarage medio juni weer
open gaat.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers mr. B.B. Schneiders


