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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen tarieven garageparkeren 2019 

Nummer 2019/363441 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren 

Afdeling BBOR 

Auteur Lemmens, W.M. 

Telefoonnummer 023-5113193 

Email p.lemmens@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt de tarieven in de parkeergarages vast. In juli worden nieuwe 
abonnementsvormen geïntroduceerd in het kader van de maatregel ‘Bewoners 
naar de garage’. Met voorliggend besluit worden de tarieven en abonnementen 
(zoals beschreven in de informatienota ‘Bewoners naar de garage’) opgenomen in 
de tarieventabel. Daarnaast worden de verschillende tarieven voor een verloren 
uitrijkaart vervangen door één uniform tarief (administratiekosten). 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

n.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Informatienota “Bewoners naar garages” (2019/240231) in de 
commissievergadering van 16 mei 2019. 

 Raadsbesluit “Maatregelen Moderniseren Parkeren” (inclusief aangenomen 
moties en amendementen)(2016/502227) in de vergadering van 15 december 
2016.  

Besluit College  

d.d. 21 mei 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 
1. De tarieven voor garageparkeren per 1 juni 2019 in bijgevoegde tabel vast te 

stellen.  
2. Het “Bewonersabonnement zone B bestaand” niet meer te verstrekken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/16-mei/18:15/20-30-uur-Bewoners-naar-de-garage-RB
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/15-december/19:30/Maatregelen-Moderniseren-Parkeren/2016502227-MFP-document-1.pdf
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1. Inleiding  

Het college stelt de tarieven in de parkeergarages vast. Dit doet zij jaarlijks om de tarieven te 

indexeren (al gedaan voor 2019) en wanneer abonnementen aangepast of geïntroduceerd worden. 

In juli worden nieuwe abonnementsvormen geïntroduceerd in het kader van de maatregel ‘Bewoners 

naar de garage’. Met voorliggend besluit worden de tarieven en abonnementen (zoals beschreven in 

de informatienota ‘Bewoners naar de garage’) opgenomen in de tarieventabel. Daarnaast worden de 

verschillende tarieven voor een verloren uitrijkaart vervangen door één uniform tarief 

(administratiekosten). 

 

2. Besluitpunten college 
1. De tarieven voor garageparkeren per 1 juni 2019 in bijgevoegde tabel vast te stellen. 
2. Het “Bewonersabonnement zone B bestaand” niet meer te verstrekken. 

 

3. Beoogd resultaat 

 Het vaststellen van de tarieven voor het parkeren in de parkeergarages in Haarlem, conform 
informatienota “Bewoners naar de garage”. 

 Het harmoniseren van het tarief voor een verloren uitrijkaart door het introduceren van één 
tarief “administratiekosten verloren uitrijkaart”. 

 

4. Argumenten 
1. Vaststellen van de tarieven voor garageparkeren is de bevoegdheid van het college 
De bevoegdheid om de tarieven voor garageparkeren vast te stellen is aan het college 
gemandateerd. De tarieven voor straatparkeren doorlopen een separaat traject, omdat deze onder 
de Haarlemse belastingvoorstellen vallen die door de raad worden vastgesteld. De tarieven voor de 
Stationsgarage vervallen in de tarieventabel, omdat deze garage per 13 mei 2019 onder beheer van 
Interparking valt. De tarieven van abonnementen in de Stationsgarage zijn conform de 
informatienota “Bewoners naar de garage” in de tarieventabel opgenomen. 
 
2. De nieuwe abonnementen passen binnen vigerend beleid 
De voorliggende tarieven passen binnen het vigerend beleid. Met de aangepast tarieventabel 
worden de nieuwe abonnementsvormen en tarieven in het kader van de maatregel Bewoners naar 
de garages toegevoegd aan de tarieventabel. Met het toevoegen van een nieuwe doelgroep in de 
abonnementen wordt een bijdrage geleverd aan het verlichten van de parkeerdruk op straat, 
hetgeen een belangrijk doel is in het kader van raadsbesluit “Maatregelen Moderniseren Parkeren”. 
Voor het “Bewonersabonnement zone B bestaand” wordt een uitsterfregeling vastgesteld, omdat de 
voorwaarden die bij dit abonnement horen niet passen bij de huidige parkeersituatie. Het 
belangrijkste verschil is de uitwijkmogelijkheden die abonnementhouders hebben in geval de 
voorkeursgarage vol is. Deze optie is beperkt tot twee alternatieven in het “Bewonersabonnement 
zone B nieuw”. Bij de tarieven is het van belang dat een overgangsregeling (zoals te vinden in de 
informatienota ‘Bewoners naar de garage’) geldt waarbij het tarief stapsgewijs groeit naar circa € 
50,- per maand. Ook heeft het college naar aanleiding van de bespreking van de informatienota 
Bewoners naar de garage in de commissie beheer van 16 mei 2019 besloten het tarief dat bewoners 
uit parkeerzone B betalen voor een abonnement in parkeergarages Dreef en Cronjé gelijk te stellen 
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aan het tarief dat bewoners uit parkeerzone C betalen. Dit om te zorgen dat bewoners uit zowel 
parkeerzone B als C in deze garages hetzelfde tarief betalen. 
 
Daarnaast wordt het tarief van de verloren uitrijkaart vervangen door één uniform tarief aan 
administratiekosten. Het hanteren van verschillende tarieven voor verloren uitrijkaarten is in het 
verleden ingesteld omdat in parkeergarage Appelaar het lage avondtarief pas laat op de avond inging 
(’s avonds om 23.00 uur in plaats van 19.00 uur bij andere garages). Het tarief diende om te zorgen 
dat het niet aantrekkelijk was om de uitrijkaart te ‘verliezen’ en goedkoper uit te rijden met de nieuw 
aangeschafte uitrijkaart. Tegenwoordig is de praktijk dat op basis van het kenteken bepaald wordt 
hoe lang een parkeerder al in de garage staat, Een parkeerder wordt dan ook altijd aangeslagen voor 
het aantal uren/dagen dat hij in de garage staat. Wel worden door de meldkamer administratieve 
handelingen verricht om een nieuwe uitrijkaart te koppen aan het kenteken en een te betalen 
bedrag in te stellen. Daarom wordt een tarief van € 2,- vastgesteld per verloren uitrijkaart. 
 
3. Voorliggend besluit heeft is een technische uitwerking en heeft geen financiële consequenties 
De financiële effecten van de voorgestelde maatregelen zijn nihil en worden opgevangen binnen 
beleidsveld 5.2 parkeren.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 N.v.t. 

De inhoudelijke afweging is in de informatienota “Bewoners naar de garage” gemaakt. Voorliggende 

nota is een technische uitwerking hiervan. 

 

6. Uitvoering 

 De tarieven voor huidige parkeerproducten veranderen niet. Vandaar dat de tarieven direct 
na het collegebesluit ingevoerd kunnen worden. Voor de duidelijkheid is hiervoor de datum 
van 1 juni 2019 gekozen. 

 Eind mei/begin juni 2019; de nieuwe tarieven worden naar de belanghebbenden 
gecommuniceerd. 

 1 juni 2019; de nieuwe tarieven worden in het betaalsysteem van de garages ingevoerd. 

 De tarieven voor het “Bewonersabonnement bewoners C” worden per 1 juni 2019 van 
kracht. Echter; de invoering gebeurt per 1 september 2019. Dit vanwege de tijd die nodig is 
voor de introductie van een nieuw parkeerproduct. 

 Het college stelt jaarlijks (aan het eind van het jaar) de tarieven opnieuw vast om deze te 
indexeren. Dan beoordeelt het college tevens of het mogelijk is extra abonnementen uit te 
geven door het maximum aantal te vergeven abonnementen te verhogen. 

 

7. Bijlagen 

 Tarieventabel garageparkeren Haarlem.  

 Voorrangsregeling, plafonds en werking 

 

 

 


