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De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022;

gezien het advies van de commissie Algemene raadscommissie van 2 juni 2022;

b e s l u i t:

De raad besluit:
A. de uitvoeringsagenda behorende bij het parkeerbeleid 2021 vast te stellen. 

In de uitvoeringsagenda zijn de volgende actiepunten opgenomen:
1. Het opstellen van een mobiliteitsvisie;
2. Het opnemen in de APV van een verbodsbepaling voor het parkeren in de berm;
3. Het instellen van betaald parkeren op het parkeerterrein ‘Duinvermaak’ aan de 

Breelaan in Bergen;
4. Het beëindigen van de uitgifte van strandhuisjesvergunningen per 1 januari 2023;
5. Het verzamelen van parkeergegevens, waaronder de parkeerdruk in alle kernen van 

de gemeente Bergen;
6. Het evalueren van de huidige zone-indeling voor parkeervergunningen;
7. Het evalueren van het parkeervergunningensysteem;
8. Het introduceren van een progressief parkeertarief op het moment dat goede 

alternatieven voor het parkeren langs de kust aanwezig zijn;
9. Vanaf 1 januari 2023 in de kern Schoorl in de maanden maart tot en met oktober de 

gehele week parkeergelden te heffen en in de maanden november tot en met februari
alleen parkeergelden te heffen in de weekenden en voor de kernen Egmond aan Zee 
en Bergen aan Zee hetzelfde parkeerregime aan te houden als in de kern Schoorl;

10. In te zetten op de realisatie van transferia (hubs) en overloopterreinen om de 
parkeerdruk binnen de kernen te verminderen en hiervoor een pilot te draaien en 
aanvullend onderzoek te verrichten om te bepalen wat nodig is om tot een 
succesvolle oplossing te komen;

11. Het introduceren van een stickersysteem voor tractoren die niet kentekenplichtig zijn, 
om het parkeren van tractoren op de openbare weg te reguleren;

12. Het opnemen in de APV van een verbodsbepaling voor het parkeren van tractoren 
die niet onder de kentekenplicht vallen

13 Het verbeteren van de bewegwijzering naar de verschillende parkeerterreinen in de 
gemeente

14. Realiseren extra stallingsvoorzieningen voor fietsers.

B. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van 
7 juni 2022.

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg L.Hj. (Lars) Voskuil
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