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1. Inleiding 
Op sommige locaties binnen de gemeente Haarlem is sprake van leegstand of dreigende 
leegstand van panden. Vaak is herontwikkeling mogelijk ten behoeve van functies waaraan 
wel behoefte is, zoals kleine wooneenheden. De herontwikkeling van panden mag echter niet 
leiden tot een onaanvaardbare verslechtering van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

Uit de wet- en regelgeving blijkt dat de gemeente onder andere verplicht is om rekening te 
houden met de parkeersituatie. Als een herontwikkeling leidt tot een grotere parkeerbehoefte, 
terwijl er in de omgeving al een grote parkeerdruk is, kan een probleem ontstaan. Dit 
probleem doet zich zeker voor in de vergunninghoudersgebieden, omdat de parkeerdruk in 
deze gebieden groot is. Dit is immers de reden om een gebied aan te wijzen als 
vergunninghoudersgebied. De herontwikkeling van panden kan daardoor in deze gebieden 
worden belemmerd. Daarom wordt een beleidslijn voorgesteld voor het toekennen van 
parkeervergunningen en bezoekersschijven, waardoor een knelpunt bij de herontwikkeling 
van leegstaande panden kan worden opgelost. 

2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit de volgende beleidsregel te hanteren bij het verstrekken van 

parkeervergunningen en/of bezoekersschijven op basis van de Parkeerverordening 
2012: Er worden geen parkeervergunningen en/of bezoekersschijven verleend, als 
aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of de activiteit handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening de voorwaarde is verbonden dat er geen 
parkeervergunningen en/of bezoekersschijven worden verleend. 

2. Het college besluit dat de voorwaarde als genoemd onder 1 alleen aan de 
omgevingsvergunning wordt verbonden als de aanvrager van de 
omgevingsvergunning hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en heeft verklaard 
toekomstige eigenaren en bewoners hierover te informeren. 

3. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling. 
4. De beleidsregel wordt langs de elektronische weg bekend gemaakt. 
5. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. Beoogd resultaat 
Het oplossen van een knelpunt bij de herontwikkeling van leegstaande panden binnen 
vergunninghoudersgebieden. 

4. Argumenten 

1.1 De Parkeerverordening 2012 biedt de mogelijkheid om een beleidsregel vast te stellen 
In artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening 2012 is bepaald dat het college een 
vergunning kan verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of 
parkeerapparatuurplaatsen. In het tweede lid is bepaald aan wie deze vergunning kan 
worden verleend. Er is uitdrukkelijk sprake van een kan-bepaling. Dat houdt in dat het 
college een parkeervergunning kan verlenen in de gevallen waarin aan de eisen wordt 
voldaan, maar dat niet hoeft te doen. In de praktijk wordt de parkeervergunning echter 
altijd verleend als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Het college ziet nu echter 
aanleiding om hiervan in sommige gevallen af te wijken. Het is daarbij wel van belang 



dat voor iedereen duidelijk is en blijft wanneer wel en wanneer geen parkeervergunning 
wordt verleend. Het college stelt daarom een beleidsregel vast, waarin wordt omschreven 
wanneer geen parkeervergunningen en/of bezoekersschijven worden verstrekt, ook niet 
als de aanvrager wel aan de voorwaarden uit de Parkeerverordening 2012 voldoet. 

1.1 Door het toepassen van de beleidsregel kan worden bijgedragen aan een verantwoorde 
herontwikkeling van leegstaande panden in vergunninghoudersgebied 
Er doen zich met name problemen voor bij kleinschalige ontwikkelingen op een klein 
grondgebied. Vaak is het dan niet mogelijk om parkeerplaatsen op eigen terrein te 
realiseren. Alleen als er dan wel een parkeergarage binnen loopafstand van het bouwplan 
is gesitueerd, kan medewerking aan de herontwikkeling worden verleend. In de overige 
gevallen kan dit niet, omdat er onvoldoende parkeerruimte is in de openbare ruimte. 
Hierdoor wordt de herontwikkeling van leegstaande panden belemmerd. 

In de gevallen waarin parkeergelegenheid beschikbaar is in nabijgelegen parkeergarages, 
wordt de herontwikkeling op zichzelf niet belemmerd, maar neemt de parkeerdruk in de 
buurt toch toe. De nieuwe gebruikers kunnen niet worden verplicht om gebruik te maken 
van de parkeergarage en komen meestal in aanmerking voor parkeervergunningen en 
bezoekersschijven. Daardoor neemt de parkeerdruk in de openbare ruimte alsnog toe. 

Verschillende ontwikkelaars geven aan dat zij bereid zijn om af te zien van de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van een parkeervergunning en/of een bezoekersschijf. Dat 
is bijvoorbeeld mogelijk omdat er voldoende openbaar vervoersmogelijkheden in de 
buurt zijn of omdat de ontwikkelaar zich richt op een doelgroep die niet of nauwelijks 
gebruik maakt van een auto. Als wordt ingegaan op de wens van de ontwikkelaars, wordt 
een knelpunt in de herontwikkeling van leegstaande panden opgelost, terwijl hierdoor 
niemand wordt gedupeerd. Het is de eigen afweging van toekomstige bewoners en/of 
eigenaren of zij bereid zijn om een pand in gebruik te nemen zonder recht op 
parkeervergunningen en bezoekersschijven. Door het toepassen van de beleidsregel kan 
daarom worden bijgedragen aan een verantwoorde herontwikkeling van leegstaande 
panden in vergunninghoudersgebied. 

1.2 De beleidsregel is alleen van toepassing in die gevallen waarin de aanvrager van de 
omgevingsvergunning daar ook uitdrukkelijk mee accoord gaat 
De beleidslijn voorziet erin dat er geen parkeervergunningen of bezoekersschijven 
verleend, als dit met de ontwikkelaar is afgesproken en dit ook in de 
omgevingsvergunning is geregeld. Deze beleidslijn is dus alleen van toepassing als de 
ontwikkelaar hier zelf ook uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. 

1.3 Toekomstige bewoners en gebruikers hebben een eigen verantwoordelijkheid om na te 
gaan of ze voor een parkeervergunning en/of bezoekersschijven in aanmerking komen 
Op de gemeentelijke website staat informatie over parkeervergunningen. Bij deze 
informatie zullen de adressen worden toegevoegd waarvoor geen parkeervergunningen 
en/of bezoekersschijven worden verleend. Toekomstige bewoners en gebruikers kunnen 
daarmee snel en eenvoudig achterhalen of hun adres in aanmerking komt voor 
parkeervergunningen en/of bezoekersschijven. Zij kunnen dit vervolgens bij hun 
aankoop/huurbeslissing betrekken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van toekomstige 
bewoners en gebmikers om dit ook daadwerkelijk en tijdig te doen. 
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5. Risico's en kanttekeningen 

1.1 Deze beleidslijn heeft geen betrekking op de vraag wanneer een voorwaarde omtrent het 
parkeren aan de omgevingsvergunning wordt verbonden 
Deze beleidslijn gaat niet over de vraag of en wanneer een voorwaarde over het parkeren 
aan de omgevingsvergunning wordt verbonden. Deze afweging wordt gemaakt in het 
kader van de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning en is gebaseerd op 
de daarvoor geldende regels. Het college wil met deze beleidslijn alleen bewerkstelligen 
dat in die gevallen waarin overeenstemming met de aanvrager van een vergunning is 
bereikt over het afzien van parkeervergunningen en/of bezoekersschijven, deze 
overeenstemming ook een juridische verankering op basis van de Parkeerverordening 
2012 krijgt. 

1.2 De aanvrager van een omgevingsvergunning is niet verplicht om in te stemmen met de 
voorwaarde 
Zoals vermeld wordt er alleen een voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden 
over het niet verkrijgen van parkeervergunningen en/of bezoekersschijven, als de 
aanvrager van de omgevingsvergunning hier ook mee instemt. Een aanvrager is nooit 
verplicht om in te stemmen met een dergelijke maatregel. 

Deze maatregel is een uiterste maatregel. Als de aanvrager er niet mee instemt, zal dat 
over het algemeen betekenen dat de omgevingsvergunning wordt geweigerd omdat de 
parkeerdruk in de omgeving door het bouwplan onaanvaardbaar wordt verhoogd. De 
aanvrager kan de weigering aan de rechter voorleggen. Hij is dus in juridische zin niet 
verplicht om in te stemmen met de voorwaarde. 

6. Uitvoering 
De beleidslijn wordt gepubliceerd in het GVOP. 
Daamaast worden de adressen waar het om gaat opgenomen op de website van de gemeente 
Haarlem. 

7. Bijlagen 
Geen. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 
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