
                                                                                                          
 

Motie Vreemd: Betaald parkeren per minuut , na 4,5 jaar geen minuut langer wachten 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 12 maart 2015 
 
Constaterende dat: 
 

· Op 1 november 2010 de motie “Betaald parkeren per minuut is aangenomen 
· Nu bijna 4,5 jaar later deze motie nog steeds niet is uitgevoerd 
· Haarlem inmiddels wel bij de steden behoord waar de parkeertarieven het hardst zijn 

gestegen. 
 
Voorts constaterende 

· De aangenomen motie in 2010 een democratisch besluit is geweest die de wil van de 
meerderheid uitspreekt en het dus ondemocratisch is om eenzijdig geen gehoor te 
geven aan deze oproep. 
 

Overwegende dat: 
· Uitvoering van een democratisch genomen besluit altijd de hoogst mogelijke 

prioriteit moet hebben 
· Technisch er, volgens Spaarnelanden, al 1 jaar lang geen enkele belemmering is om 

betaald parkeren per minuut uit te rollen 
 

Draagt het college op: 
 

· Een feitenrelaas te maken met de redenen en verklaringen waarom de 
oorspronkelijke motie van 1-11-2010 tot op heden niet is uitgevoerd. 

· De motie alsnog versneld uit te voeren en betaald parkeren per minuut in Haarlem in 
te voeren in de parkeergarages. 

 
 



  
 
 
 

Motie Betaald parkeren per minuut 
 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2010 
 
 
Overwegende: 
 
 

 Dat het Haarlemse college onder meer tot taak heeft om Haarlem aantrekkelijk te 
maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers, o.a. door het bieden van 
voldoende parkeergelegenheid; 

 

 Dat het Haarlemse beleid inzake het autoluw maken van de binnenstad inwoners en 
bezoekers van Haarlem ertoe moet brengen om, zo zij met de auto naar de 
binnenstad komen, deze in een parkeergarage te plaatsen; 

 
 
Constaterende: 
 

 Dat inwoners en bezoekers van Haarlem en Haarlemse ondernemers en hun klanten, 
die gebruik maken van parkeergarages, daarvoor per blok van (meestal) 20 minuten 
betalen; 

 
 
Voorts overwegende: 
 

 Dat het in z’n algemeenheid onrechtvaardig is om méér dienstverlening in rekening te 
brengen dan daadwerkelijk wordt verleend; 

 

 Dat de (rijks)overheid hiertegen optreedt, bijvoorbeeld in het geval van 
telecomaanbieders; 

 

 Dat de overheid i.c. de gemeente, ook vanuit het oogpunt van ‘good governance’ en 
integriteit hierbij een voorbeeldrol heeft; 

 

 Dat de stap die het vorig college heeft gezet om de parkeertarieven per 20 minuten te 
berekenen nog steeds niet voldoet aan betalen voor wat de parkeerder afneemt, 
terwijl anderzijds is aangetoond dat de techniek hiervoor beschikbaar is; 

 
 
Spreekt als haar mening uit: 
 

 Dat het college zo spoedig mogelijk over moet gaan tot rechtvaardige berekening van 
parkeerkosten in Haarlemse parkeergarages; 
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Draagt het college op om het daarheen te leiden dat gebruikers van Haarlemse 
parkeergarages zo spoedig mogelijk slechts betalen voor de daadwerkelijke tijd gedurende 
waarvan zij gebruik hebben gemaakt van een parkeergarage; 
 
en gaat over tot de orde van de dag 
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