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Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013 
 
 
Kort Parkeren 

 
1.  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a 

van de verordening parkeerbelasting, bedraagt: 
 
  Egmond aan Zee,              € 1,80 per uur 

Zone A, B en C    
       

  Bergen aan Zee    € 1,80 per uur 
Zone A en B     

 
  Bergen     € 1,80 per uur 

Zone A en B     
 

  Schoorl     € 1,80 per uur 
Zone A en B         
 
Zone G   € 1,80 per uur 
     met een maximum van € 5,00 per dag 
        

      1.5  Hargen aan Zee    € 1,80 per uur  
 Zone F     met een maximum van € 4,00 per dag 

 
 
Vergunning Parkeren 
 
2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de 

Verordening parkeerbelastingen, bedraagt: 
 

2.1  voor een bewonersvergunning als bedoeld onder artikel 4 van de nadere 
regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 kosteloos per 
jaar voor de eerste vergunning per bewoner, € 50,- voor de tweede 
vergunning per bewoner. 

 
 2.2  voor een bezoekersvergunning als bedoeld onder artikel 5 van de nadere 

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 € 40,- per jaar. 
 

 2.3  voor een bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 6 van de nadere regels 
behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 € 200,- per jaar voor 
een bedrijf zowel binnen als buiten het betaald parkeergebied. 

 
 2.4  voor een tijdelijke bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 7 van de 

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 € 40,- 
voor de eerste week en € 10,- extra per week voor elke volgende week. 

 
 2.5  voor een verblijfsrecreantenvergunning als bedoeld onder artikel 8 van de 

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 € 150,- 
per jaar. 

 
 2.6  voor een strandhuisjesvergunning als bedoeld onder artikel 9 van de nadere 

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 € 100,- per 
jaar. 
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2.7  voor een bijzondere vergunning als bedoeld onder artikel 3, lid 3  van de         

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2012 
kosteloos per jaar.  

 
2.8  Het tarief voor het wijzigen van een kenteken zoals bedoeld in artikel 2.1 tot 

en met 2.7 van deze tarieventabel  bedraagt € 30,-. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 4 oktober 2012 tot vaststelling van de Verordening 
parkeerbelastingen 2013. 
 
 
de griffier,        de voorzitter, 
 


