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1 Opening 
Wethouder Roem heet aanwezigen welkom en licht de insteek van de sessie toe. De avond is 
bedoeld om op een open wijze met elkaar van gedachten te wisselen over de diverse onderwerpen op 
het gebied van parkeren. Daarmee wordt primair richting gegeven aan de eerste uitwerkingen van het 
“Gastvrijer Parkeerbeleid”, welke mede wordt uitgewerkt  op basis van de discussies die deze avond 
hebben plaatsgevonden. Het resultaat zal een discussienota zijn die, na bestuurlijk te zijn behandeld, 
met diverse stakeholders wordt besproken. Een en ander zal resulteren in een parkeerbeleidsplan.. 
 
Het lopende contract van de handhavende instantie wordt verlengd. Pas in 2013 wordt het 
aanbestedingsproces doorlopen, waarbij de huidige handhavende partij (PCH) ook uitgenodigd wordt 
een aanbieding te doen. 
 
Vooruitlopend op deze raadsavond en de uitkomsten van de discussies die deze avond zijn gevoerd, 
wordt belparkeren per 1 januari 2013 uitgerold in gemeente Bergen. 
 
2 Introductie Jeroen Quee 
Jeroen Quee is al 20 jaar actief als specialist op het gebied van parkeren en parkeerbeleid. Zo heeft 
hij namens Grontmij een rol gespeeld in het aanpassen van parkeerbeleid in Zandvoort, waarin Raad 
en College aanvankelijk onderling verdeeld waren maar uiteindelijk gezamenlijk zijn opgetrokken.  
 
  



3 Doel en proces 
Richting geven aan de gewenste ontwikkelingen, aanvullingen en aanpassingen op het gebied van 
parkeren om op basis van bestaand parkeerbeleid toe te werken naar een Gastvrijer Parkeerbeleid. 
Diverse onderzoeken zijn in ogenschouw genomen om een feitelijke basis te creëren waarop 
aanpassing van beleid gestoeld kan worden. Voorafgaand aan deze avond is ook op ambtelijk niveau 
een werksessie gehouden. De output uit beide sessies wordt als input gebruikt voor het “Gastvrijer 
Parkeerbeleid”. Naast het beleidsdocument wordt een uitvoeringsagenda opgesteld waarin de diverse 
gewenste maatregelen in tijd (en geld) uiteen worden gezet. 
 
4 Vetrekpunt 
Gesteld wordt dat in beleid heel specifiek wordt ingegaan op parkeren, terwijl mobiliteit (waar parkeren 
een onderdeel van is) niet of nauwelijks terugkomt in beleidsdoelen. Voorgesteld wordt om parkeren in 
breder mobiliteitsperspectief te beschouwen. Waarbij bijvoorbeeld betaald parkeren slecht een middel 
is met regulerende werking. Eerst moet worden geconcretiseerd welk doel we met parkeerbeleid voor 
ogen hebben. Vervolgens kunnen de middelen worden benoemd en nader uitgewerkt. 
 
Bij het bepalen van het vertrekpunt zijn diverse parkeeronderzoeken (welke veelal betrekking hebben 
op het betaald parkeergebied) van de afgelopen jaren in ogenschouw genomen. De belangrijkste 
conclusies die daaruit voortkomen zijn: 
• Omvang parkeerareaal leidt nauwelijks tot problemen (behoudens de zomerdagen)1 
• Stelsel van betaald parkeren i.c.m. vergunningen leidt alleen op lokaal niveau tot kleinschalige 

problemen 
• Het fundament onder het parkeerbeleid dat momenteel wordt gevoerd geeft voldoende basis om 

uit te bouwen naar een “Gastvrijer Parkeerbeleid”.  
 
5 Thema: Ruimtelijke invulling  
In 2003 is betaald parkeren benoemd als middel om autogebruik te ontmoedigen en indirect het 
fietsgebruik te stimuleren. Ook is het benoemd als middel om ‘te lang’ gebruik van parkeerplaatsen te 
voorkomen en om de inkomsten aan te wenden voor optimalisatie van handhaving en het treffen van 
voorzieningen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daartoe is een 
Mobiliteitsfonds ingesteld. De status van dit fonds is bij de aanwezigen niet bekend. 
 
Het auto–ontmoediging–principe dat in het verleden is gehanteerd wordt door de Raads- en 
Commissieleden niet onderschreven. Daarentegen bestaat er wel draagvlak om betaald parkeren in te 
zetten in combinatie met het uitbreiden van de mogelijkheden voor fietsverkeer en het comfort dat 
men daarbij ervaart. Op die manier wordt een keuzemogelijkheden geboden tussen de auto en de 
fiets. In het verlengde hiervan wordt gesteld dat het niet alleen om parkeren gaat maar om mobiliteit 
en bereikbaarheid in zijn algemeenheid. 
 
 (Dag)tarieven  
Men is het er over eens dat meer communicatie moet worden gewijd aan het feit dat voor Hargen aan 
Zee een laag dagtarief geldt, zeker als dat wordt vergeleken met de tarieven in de rest van Bergen. 
Mogelijk kan voor Hargen aan Zee het tarief worden verhoogd. Voor alle betaald parkeergebieden 
(uitgezonderd de kort parkeer gebieden) stelt een meerderheid voor om een dagtarief in te stellen, 
daarbij staat men open voor differentiatie per kern of gebied. Eventueel misbruik van dagtarieven door 
mensen met campers vormt daarbij een aandachtspunt. 
 
Voor wat betreft een parkeervignet voor bewoners, die in de gehele gemeente geldig is, wordt 
gevraagd om de voor- en nadelen in beeld te brengen. 
 
 
 
 

1 In het parkeeronderzoek van DTV (2008) wordt gesproken over een tekort aan parkeerplaatsen in centrum 
Bergen. Dit hangt echter samen met de uitbreiding van winkel- en bedrijfsoppervlak en de toevoeging van 
woningen in het centrum. Zonder deze ontwikkelingen is er niet of nauwelijks sprake van een structureel tekort 
aan parkeerplaatsen. 

                                                      



Betaalmogelijkheden 
Met het oog op gastvrijheid wordt door aanwezigen, Noordwijk als voorbeeld aangehaald. Daar 
worden voor het eerste half uur geen kosten in rekening gebracht. Ook wordt voorgesteld om 
ondernemers meer te betrekken in het parkeerbeleid, bijvoorbeeld door mogelijkheden in het leven te 
roepen dat bezoekers parkeergelden kunnen declareren bij ondernemers (indien bepaalde 
bestedingen worden gedaan). Een andere mogelijkheid wordt gezien in een vorm van 
parkeerbelasting voor ondernemers. 
 
Prioriteit wordt gevraagd voor de mogelijkheid om te betalen voor de tijd dat men daadwerkelijk 
parkeert. Met de invoering van belparkeren (per 1 januari 2013) wordt de mogelijkheid geboden om 
achteraf, en dus voor de tijd dat men werkelijk parkeert, te betalen. Men benadrukt dat de invoering 
van belparkeren uitgebreid moet worden gepromoot zodat de mogelijkheid ook bij toeristen / 
recreatieve bezoekers bekend is. Naast belparkeren leeft de wens om de betaalmogelijkheden op de 
betaalautomaten uit te breiden, bijvoorbeeld met pin-betaling en creditcard.  
 
 Transferia 
Met het oog op eventuele transferia wordt gesteld dat deze niet moeten worden gedimensioneerd op 
de enkele zomerdagen per jaar in de vakantieperiode. Wel worden mogelijkheden gezien in 
parkeergelegenheid op wat grotere afstand gecombineerd met bereikbaarheid voor fietsers. Als 
voorbeeld worden de parkeerterreinen aan de rand van Alkmaar genoemd.  
Het idee wordt geuit om specifieke terreinen in te richten voor specifieke doeleinden eventueel 
gecombineerd met een vorm van ‘valet-parking’ (bv. bij hotels). Dekking van eventuele kosten voor 
inrichting van deze terreinen ziet men mogelijk in een verhoging van de tarieven voor 
recreantenvergunningen. Voor de ontsluiting van transferia op grotere afstand van de daadwerkelijke 
bestemming wordt gedacht aan pendeldiensten, voor transferia op kortere afstand wordt veel meer 
gedacht aan een combinatie met fietsvoorzieningen (fietshuur, extra fietsenstallingen, directe en 
kwalitatief goede fietsverbindingen).  
Wat betreft de uitwerking van transferia wordt geadviseerd om op dorpsniveau goed inzichtelijk te 
maken wat de exacte problematiek is. 
 
6 Thema: Processen 
De verantwoordelijkheid voor parkeren (of de kosten daarvan) moet zowel bij de bezoeker als bij de 
ondernemer komen te liggen. Daarbij wordt geopperd om de kosten voor een deel ook bij de 
ondernemers neer te leggen in de vorm van een soort ondernemersbelasting. 
 
 Vergunningencriteria 
Met het oog op vergunningverstrekking is er groot draagvlak om de regels hieromtrent strikter in te 
vullen en na te leven bij de uitgifte waarbij mogelijk per gebruikersoort diverse (extra) criteria worden 
benoemd. Op deze manier wordt misbruik van het vergunningensysteem tegengegaan en kan op 
specifieke locaties worden gestuurd in het soort mobiliteit dat je in die gebieden wilt toestaan. Zo kan 
per deelgebied worden benoemd hoe de ruimte verdeeld kan worden tussen bewoners, bezoekers of 
werknemers van bedrijven. 
 

Stallen van obstakels 
Onder aanwezigen bestaat ruim draagvlak om iets te doen aan de wildgroei van boten, trailers en 
tractoren (obstakels genoemd) die in een dorp als Egmond aan Zee in de openbare ruimte worden 
gestald, buiten de daarvoor aangewezen gebieden. Dit leidt tot een beperking van de 
parkeercapaciteit en in het verlengde daarvan tot een beperking van de potentiële 
parkeeropbrengsten.  
 
De vergelijking wordt getrokken met het stallen van caravans in de openbare ruimte, dat onder 
voorwaarden en voor een korte periode wordt toegestaan. Voor het stallen van obstakels in de 
openbare ruimte kan mogelijk vergelijkbaar beleid worden uitgewerkt.  
 
  



 Vergunningtarieven 
Naast het vaststellen van striktere criteria bestaat onder de aanwezigen ruim draagvlak voor het 
eventueel verhogen van diverse vergunningtarieven. Ook dit draagt bij aan het uitbannen van misbruik 
van het vergunningenstelsel. Zo worden er vraagtekens geplaatst bij de hoogte van het tarief voor 
bedrijvenvergunningen of het feit dat de eerste bewonersvergunning nog altijd gratis wordt verstrekt. 
Van het beleid moet een stimulerende werking uitgaan om zoveel mogelijk ‘blik’ uit het straatbeeld te 
halen. Daarbij is men eensluidend over het oordeel dat als men betaalt voor parkeren (vergunning of 
per uur) dat men er ook wel iets voor terug moet krijgen bijvoorbeeld in de vorm van comfort. 
 
Een belangrijk spanningsveld dat wordt aangestipt met het oog op ‘gastvrij parkeren’ is dat tussen 
bezoekers enerzijds tegenover bewoners anderzijds. Bewoners van het ene dorp zijn in dezelfde 
gemeente bezoekers in een ander dorp, dit geldt voor Bergen overigens sterker dan voor Egmond 
waar bezoekers veel meer van buitenaf komen. Een ander belangrijk spanningsveld is dat tussen de 
auto enerzijds en de fiets anderzijds. De fiets wordt daarbij als belangrijk alternatief gezien voor 
autoverkeer, zeker met het oog op het recreatieve karakter van een groot deel van het autoverkeer. 
 
7 Thema: Handhaving 
Er blijkt geen draagvlak te  bestaan voor het principe dat de eerste parkeerboete per kenteken als 
waarschuwing wordt geschreven. Ook de eventuele taak dat handhavers overtreders moeten wijzen 
op het feit dat men een boete ontvangt indien de auto blijft staan, wordt van de hand gewezen. Veel 
meer heil wordt gezien in het benoemen van de boetebedragen op de parkeerautomaten.  
 
Wel bestaat overeenstemming over het vastleggen van tal van taken en gedragsregels waar 
handhavers zich aan dienen te houden. Naast fatsoensnormen moet dan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld de signalerende functie bij ‘te’ hoge parkeerdruk in bepaalde gebieden of checken dat de 
parkeerder niet juist actie aan het ondernemen is om te betalen. Expliciet wordt benoemd dat 
handhavers geen bonnenquota (mogen) hebben. 
 
Bij evenementen met een grote toestroom van verkeer en parkeerders dient de verantwoordelijkheid 
voor de afwikkeling van verkeer- en parkeerstroom bij de organiserende instantie te worden 
neergelegd. In de vergunningen van dit soort evenementen kan worden benoemd wanneer welke 
maatregelen genomen moeten worden. 
  
Misbruik van gehandicapten - parkeerkaarten vormt een toenemend probleem. Veel mensen lenen de 
kaart even van familie / kennissen en maken zo onrechtmatig gebruik van de kaart. De vraag is op 
welke manier daar op ingesprongen kan worden.  
 
8 Thema: ICT 
De wens leeft om real-time informatie te kunnen verstrekken over parkeerdruk. De vraag daarbij is 
echter hoe deze informatie vergaard kan worden en tegen welke kosten. Daarbij wordt gedacht aan 
een afgeleide van een Parkeer–Route–Informatie–Systeem zoals in diverse steden wordt toegepast. 
Bezoekers worden dan met dynamische bebording gewezen op de beschikbare parkeercapaciteit in 
de verschillende garages of parkeergebieden. Momenteel gebeurt dit, op een versimpelde manier, met 
behulp van informatie die verkeersregelaars afgeven; deze worden bijvoorbeeld ingezet op zomerse 
dagen wanneer drukte wordt verwacht. Wanneer verkeersregelaars constateren dat de parkeerdruk in 
Bergen aan Zee te groot is, wordt verkeer in Bergen middels klapborden naar andere 
kustbestemmingen geleid. 
 
Het principe van routeren en het uitbreiden van routeringmogelijkheden om verkeer naar de diverse 
kernen te geleiden wordt omarmd, bijvoorbeeld ten tijde van hoge parkeerdruk op specifieke 
momenten. Men heeft echter nog geen beeld bij de wijze waarop dit vormgegeven dient te worden. 
 
  



9 Vervolgproces 
Op basis van de discussies die deze avond gevoerd zijn en met behulp van de voorstellen en ideeën 
die zijn geopperd wordt in de vorm van een discussienota een eerste aanzet uitgewerkt voor het 
Gastvrijer Parkeerbeleid. Deze wordt eerst voorgelegd aan het college en (op verzoek van de 
aanwezigen) de raadscommissie, alvorens consultatie van externe partijen zal plaatsvinden. 
Vervolgens wordt de input van Raad, College en externe partijen meegenomen in het uitwerken van 
het discussiestuk tot een concept-beleidsplan. Ook deze wordt voorgelegd aan Raad en College. 
Daarna wordt het definitieve beleidsstuk opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. 
Vanwege de extra consultatie van de raadscommissie, wordt de planning aangepast en nagezonden. 
 
Visievorming zal een van de aspecten zijn in het uiteindelijke beleidsdocument, daarnaast wordt het 
beleid zelf beschreven en komen de middelen / maatregelen (in de vorm van een uitvoeringsagenda) 
aan bod waarmee het beleid vorm krijgt. Daarbij worden, voor zover mogelijk, ook de financiële 
consequenties van de diverse maatregelen in beeld gebracht. 
 
10 Sluiting 
Wethouder Roem kijkt terug op een positieve sessie waarbij iedereen los van politieke achtergrond 
input heeft gegeven voor het Gastvrijer Parkeerbeleid. Deze input wordt waar mogelijk verwerkt in het 
uiteindelijke beleidsstuk. Alle aanwezigen worden bedankt voor de aanwezigheid en positieve input. 
 
Ook Raads- en Commissieleden hebben de avond als positief ervaren en juichen het toe om in het 
kader van beleidsvorming vaker deze aanpak te hanteren. Wel stelt men het op prijs om in het vervolg 
de stukken toegestuurd te krijgen. 
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