
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 20 februari 2008 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : parkeerterrein Hargen aan Zee 

Portefeuillehouder:Jan Mesu 

Inlichtingen bij: Nico Bets 
 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging en discussie in de commissie 

Ruimte en Beheer  
 
 
Kernboodschap  
 
Bij de opzet voor het betaald parkeersysteem op het parkeerterrein te Hargen aan Zee is 
gekozen voor een systeem van in- en uitrijbomen en parkeerautomaten. 
 
In de commissie Ruimte en Beheer zijn enkele vragen gesteld over de exploitatie van dit terrein. 
 
In de perspectiefnota 2007 is al meegedeeld dat wij het parkeerterrein vanaf 2008 door middel 
van automatisering zouden exploiteren.  
Het parkeerterrein in Hargen valt gedurende de zomer (26 weken) binnen het betaald 
parkeerregime. Het tarief per uur is evenals in andere delen binnen de gemeente gesteld op  
€ 1,50. Wel geldt een maximaal dagtarief van € 3,50 
 
Een alternatief voor het werken met parkeerapparatuur is het gebruik maken van de diensten 
van het WNK. 
 
Gedurende de tijden van betaald parkeren is dan een dag-bezetting nodig van 2,5 personen. 
 
Uitgaande van een WNK uurtarief van € 20;  
en bezetting van 8 uur gedurende 7 dagen per week; 
en 26 weken lang; 
is hiermee een bedrag van € 72.800 gemoeid. 
 
Dit bedrag kan vergeleken worden met de kapitaallast van de parkeerapparatuur inclusief het 
onderhoudscontract: samen € 28.700 
 
Het WNK is dus aanzienlijk duurder dan het plaatsen van parkeerapparatuur 
 
De apparatuur wordt betrokken bij de leverancier van al onze parkeervoorzieningen. Bij dit 
bedrijf hebben wij een onderhoudscontract afgesloten. Deze nieuwe apparatuur zal in dit 
contract ingebracht worden. Ook speelt dit bedrijf een rol in de communicatie tussen de 
apparatuur en de onderhoudsafdeling. 
In plaats van aanschaf van de apparatuur kan ook geleast worden. Het bedrijf dat de 
apparatuur zal gaan leveren kan geen inschatting doen van een leasebedrag inclusief 
vandalisme-risico. Wel wordt een lease bedrag gegeven voor het gebruik van de apparatuur. 
Aanschaf is voor ons een betere optie. 
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Betrokken partijen 
 Intern  

Afd. Civiel en Cultuurtechniek  
Afd. beheer en Onderhoud 

 Extern 
Leverancier, WNK 
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