
Haarlem Raadsstuk
Onderwerp: Vaststellen administratieve aanpassing parkeerverordening 
BBVnr: 2017/128997

1. Inleiding
Parkeerregulering valt onder punt 5.2 van de Programmabegroting 2016-2020 (beleidsveld 
parkeren). De parkeerverordening is een belangrijk onderdeel van de regelgeving op het 
gebied van parkeren. De voorgaande parkeerverordening dateert uit 2012. Er is inmiddels een 
aantal administratieve onderdelen die niet meer stroken met de situatie anno 2017. Deze staan 
los van beleidsafwegingen. Met het voorliggende besluit wordt de parkeerverordening 
beleidsneutraal aangepast naar de situatie van 2017.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

In de parkeerverordening 2017:
• “kampeerauto” te vervangen door “kampeerwagen”;
• “motorvoertuigen” te definiëren als: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 

1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;
• “vrachtauto” en “gehandicaptenvoertuig” te definiëren als: hetgeen daaronder wordt 

verstaan in het RVV 1990;
• “grote voertuigen” te definiëren als: voertuigen groter dan de afmetingen dan 

omschreven in de vigerende versie van de APV Haarlem;
• “parkeerrechf ’ te definiëren als: kentekenregistratie in het digitale 

parkeerbelastingbestand waarbij is voldaan aan parkeerbelastingplicht voor het 
gebruik van parkeerapparatuurplaatsen op basis van of krachtens deze verordening 
door middel van parkeervergunningen/ontheffingen, bijzondere 
vergunningen/ontheffingen, tijdgebonden parkeerrechten en/of door middel van het 
in werking stellen van de parkeerapparatuur.

3. Beoogd resultaat
Vaststellen administratieve aanpassing parkeerverordening, conform de situatie anno 2017.

4. Argumenten
Het voorstel past binnen vigerend beleid
Voorliggend besluit betreft een administratieve actualisatie van de parkeerverordening 
conform de situatie anno 2017. Dit betreft dus een beleidsneutrale aanpassing en heeft geen 
effecten op de behandeling van het referendumverzoek en/of het programma Modernisering 
parkeren.

5. Risico’s en kanttekeningen
Onjuiste beeldvorming
Ondanks het feit dat deze verordening beleidsneutraal is, kan een verkeerd beeld ontstaan 
over de scope van dit besluit. Het voorkomen hiervan is aandachtspunt bij de bekendmaking 
van het besluit.

6. Uitvoering
Het besluit, inclusief de parkeerverordening 2017, wordt bekend gemaakt in het 
Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking. Tevens wordt het besluit 
parkeerregulering gepubliceerd op Overheid.nl.



7. Bijlagen
Parkeerverordening 2017

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:
• De parkeerverordening 2017 vast te stellen.
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