
 

 

 

 

 
MOTIE Parkeerduurbeperking van maximaal 2 uur 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 januari 2018,   

Gelezen het Besluit Parkeerregulering, 

Constaterende dat: 

 Het college het Besluit Parkeerregulering heeft vastgesteld en hierin een 
parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur per kalenderdag in zone C is opgenomen; 

 Deze parkeerduurbeperking momenteel (januari 2018), samen met betaald parkeren, 
in zone C wordt uitgerold; 

 Het oorspronkelijk voorstel van het college was om parkeerduurbeperking uitsluitend 
in te voeren in de straten direct grenzend aan zone B; 

 Bij de behandeling van het raadsbesluit “Maatregelen Modernisering Parkeren” d.d. 
15 december 2016 het amendement 13.11 ‘Parkeerduurbeperking in geheel Zone C’ 
is aangenomen, waarmee besloten is in geheel parkeerzone C parkeerduurbeperking 
in te voeren en ook in de daluren om zo gebiedsvreemde parkeerders te weren;  

 
Overwegende dat; 

 De beperking van één uur ook geldt voor bezoek aan bijvoorbeeld zorgvoorzieningen 
(zoals huisarts, tandarts en fysiotherapeut), bezoek aan bedrijven, horeca en lokale 
middenstand in parkeerzone C waardoor de beperking zijn doel (weren van 
bezoekers van de binnenstad) voorbij lijkt te schieten; 

 Dit soort voorzieningen niet of nauwelijks zouden worden getroffen als langer 
geparkeerd mag worden; 

 Parkeren in zone C voor bezoekers van de binnenstad ook zonder 
parkeerduurbeperking (of met een beperking van 2 uur) niet aantrekkelijk is vanwege 
het uurtarief van € 3,25 in zone C dat hoger ligt dan het tarief in parkeergarages; 

 Veel van de genoemde functies nu nog gebruik maken van de papieren 
bezoekersschijf van bewoners waardoor de effecten van de parkeerduurbeperking 
van één uur pas optreden als de papieren bezoekersschijf wordt afgeschaft; 

 Het college heeft toegezegd de effecten van de parkeerduurbeperking nauwlettend te 
monitoren en het met een beperking van 2 uur goed mogelijk is inzicht te krijgen in de 
tijdsduur van de parkeerders die geen gebruik maken van een parkeervergunning; 

 
Verzoekt het college: 

 De parkeerduurbeperking in het besluit Parkeerregulering te verruimen naar 
maximaal 2 uur in geheel parkeerzone C voorafgaand aan invoering van de nieuwe 
bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag; 

 De effecten van de invoering van betaald parkeren in combinatie met 
parkeerduurbeperking van 2 uur te monitoren; 

 De raad binnen een jaar na invoering te informeren over de effecten van de 
parkeerduurbeperking en waar noodzakelijk voorstellen te formuleren voor 
aanpassing van de omvang van het gebied waar de maximale parkeerduur geldt 
en/of aanpassing van de maximale parkeerduur. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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