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Kernboodschap  Het college stelt de tarieven in de parkeergarages vast. Jaarlijks worden deze 

tarieven geïndexeerd. De indexatie voor 2023 is 4,5%. Boven op deze indexatie 

geldt voor parkeergarage de Appelaar een extra verhoging. Het idee daarachter is 

dat bij de Appelaar vaak het maximum aantal bezoekersplekken is bereikt, en dat 

automobilisten verleid worden naar de andere garages uitwijken, die meer aan de 

rand van het centrum liggen. 

De verhoging is vastgelegd in het Coalitieakkoord.: 
- (Pagina 8) “De tarieven voor autoparkeren voor bezoekers in zone B 

worden verhoogd om zo het bezoeken van de binnenstad met andere 

middelen van vervoer te stimuleren. De tarieven voor parkeergarages 

worden gedifferentieerd.”  

De algemene voorwaarden voor fietsenstallingen en parkeergarages zijn vorig jaar 

opnieuw vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie 

Er wordt namelijk naast de gebruikelijke indexatie, van 4,5%, ook een extra 

verhoging toegepast op het parkeertarief in de Appelaar. 

Het betreft een invulling van een onderdeel uit het coalitieakkoord, waardoor op 

dat punt de tarieven afwijken van de jaarlijkse ‘standaard indicatie’. 

Relevante eerdere 

besluiten 

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

 Collegebesluit Parkeertarieven en Voorwaarden 2022 (2021/558879) 

Besluit College  

d.d. 15 november 2022 

 

 

1. De tarieven voor garageparkeren per 1 januari 2023 met 4,5% te indexeren, en 
zoals voorgesteld in bijgevoegde tabel vast te stellen.  

2. De tarieven in parkeergarage de Appelaar per 1 januari 2023 met 15% extra te 
verhogen, boven op de indexatie van 4,5%, conform de tabel in de bijlage. 

 

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/Besluitenlijst-BenW/2021/16-november/10:00/Vaststellen-Algemene-Voorwaarden-Parkeergarages-en-fietsenstallingen-en-de-tarieven-garageparkeren-2022
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1. Inleiding  

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

indexeren en wanneer eventueel nieuwe abonnementen geïntroduceerd worden. Afgelopen mei is in 

de kadernota 2023 is een indexatie van 4,5 procent opgenomen.  

In de belastingverordening, zoals geagendeerd voor de commissie bestuur op 1 december, is deze 

indexatie van 4,5 procent ook opgenomen. De indexatie van de garagetarieven sluit daarop aan. 

Bijgaand besluit is een technische uitwerking hiervan in de tarieventabel voor het garageparkeren in 

Haarlem. Deze bevoegdheid is aan het college gemandateerd. De tarieven worden per 1 januari 2023 

van kracht. 

Parkeergarage de Appelaar krijgt een extra verhoging. Het idee daarachter is dat bij de Appelaar vaak 

het maximum aantal bezoekersplekken is bereikt, en dat automobilisten naar de andere garages 

uitwijken. 

Vorig jaar zijn algemene voorwaarden voor fietsenstallingen opgesteld, en de algemene 

voorwaarden voor parkeergarages vroegen om een update. Wanneer er wijzigingen zijn, dan worden 

de voorwaarden aangepast, tegelijk met de garagetarieven die jaarlijks worden geïndexeerd.  

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de algemene voorwaarden. 

 

 

2. Besluitpunten college 
1-De tarieven voor garageparkeren met 4,5% te indexeren conform de tabel in de bijlage per 1 
januari 2023 vast te stellen.  
2-De tarieven in parkeergarage de Appelaar met 15% extra te verhogen boven op de 4,5% indexatie. 
 

 

3. Beoogd resultaat 
Het indexeren van de tarieven voor het parkeren in de parkeergarages in Haarlem. En het bezoek dat 
met de auto naar de binnenstad komt beter over de beschikbare parkeergarages te verdelen. 

 

 

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. 
 
2. De tarieven worden verhoogd conform de overgangsregeling bewoners naar de garage 
Voor bewoners in parkeerzone B geldt de overgangsregeling (voor Houtplein, De Kamp en 

Stationsplein) met de tarieven uit de tabel. 
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Tabel: overgangsregeling 

 

 

Voor de Dreef en Cronje loopt er geen overgangsregeling omdat bewoners van parkeerzone B daar 
het tarief van een parkeervergunning (€188,- per jaar betalen) 
 
 
3. Haarlem kiest ervoor om de parkeertarieven voor kortparkeren (=parkeren per uur) in de 

parkeergarages te differentiëren 
De reden hiervoor is dat de parkeerbezetting in de verschillende parkeergarages in de binnenstad 
van Haarlem verschillend is. Zo is de parkeerbezetting in de parkeergarage Appelaar verreweg het 
hoogst; hier komt het regelmatig voor dat de parkeergarage volledig bezet is. In andere parkeer-
garages in de binnenstad van Haarlem is dat in (veel) mindere mate het geval. Tariefdifferentiatie kan 
bijdragen aan een betere spreiding van kortparkeerders tussen de verschillende parkeergarages in de 
binnenstad van Haarlem. Om deze reden wordt het kortparkeertarief in de parkeergarage Appelaar 
hoger dan in de andere parkeergarages in de binnenstad van Haarlem. 
 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

 

6. Uitvoering 
- Medio november worden de abonnementhouders door Spaarnelanden geïnformeerd over de 
nieuwe tarieven in 2023.  
- Rond de jaarwisseling worden de informatieborden in de parkeergarages aangepast met de nieuwe 
tarieven. 
- Per 1 januari 2023 gaan de nieuwe tarieven in de parkeergarage in. 

- De vastgestelde gewijzigde voorwaarden voor de openbare parkeergarages en fietsenstallingen 

worden gepubliceerd op www.overheid.nl   

 

 

7. Bijlage 
- Berekening tarieven parkeergarages 2023. 

 

http://www.overheid.nl/

