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Onderwerp: Parkeerverordening
Geachte leden van de raad

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Op 10 februari 2011 heeft een raadssessie plaatsgevonden inzake de evaluatie van het gemeentelijk
parkeerbeleidsplan. Tijdens deze sessie heeft er discussie plaatsgevonden over ons voorstel tot
aanpassing van het parkeerbeleid in de zin dat voor ‘gebruikers met een bijzonder belang’ in principe
geen gereserveerde parkeerplaats wordt ingesteld nabij het woonadres. Wij stelden dat in de huidige
werkwijze dit uitgangspunt reeds wordt toegepast - om de toename van het aantal gereserveerde
parkeerplaatsen te voorkomen – en dat hierover slechts één klacht (bezwaar) was binnengekomen.
Een gereserveerde parkeerplaats bij het werkadres achten wij wel aanvaardbaar.
Deze wijziging in het parkeerbeleid heeft de raad op 14 april 2011 overigens vastgesteld.
De gemeenteraad heeft ons wel verzocht om dit uitgangspunt nader uit te werken, waarbij
mogelijkerwijs een uitzondering kan worden gemaakt voor medisch personeel. Wij hebben hierop
toegezegd om dit te onderzoeken en zo mogelijk mee te nemen in een nieuwe parkeerverordening.
Na onderzoek is gebleken dat het toekennen van een gereserveerde parkeerplaats voor gebruikers met
een bijzonder belang middels het aanpassen van de parkeerverordening wel mogelijk kan worden
gemaakt, maar niet wenselijk is. Hiervoor dient namelijk de mogelijkheid tot het toekennen van
vergunninghouderplaatsen mogelijk gemaakt te worden, iets waar de gemeenteraad zich meermaals
tegen heeft uitgesproken.
Inmiddels is de inwoner, van wie het verzoek tot het instellen van een gereserveerde parkeerplaats
nabij het woonadres op grond van een bijzonder belang is afgewezen, hiertegen in beroep gegaan bij
de bestuursrechter van de Rechtbank Haarlem. Het college is van mening dat de uitspraak in deze
beroepszaak (die wordt verwacht in het voorjaar van 2012) van groot belang is voor besluitvorming
over een eventuele aanpassing van het parkeerbeleid ter zake van het instellen van een gereserveerde
parkeerplaats voor gebruikers met een bijzonder belang. Het college wacht deze uitspraak af. Het
college is voornemens de gemeenteraad eerst in het voorjaar van 2012 verder te informeren over dit
onderwerp.
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