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Inleiding 

De beleidslijn in de voorgaande ‘nota gastvrij parkeerbeleid’ uit 2013 is als volgt omschreven: 

Parkeren in gemeente Bergen is voor iedereen mogelijk. Het parkeerbeleid levert een bijdrage 

aan de positieve ervaringen van bewoners en bezoekers binnen gemeente Bergen. Door een 

klantgerichte en uniforme benadering van parkeren, worden de parkeerders in staat gesteld om 

zonder ergernis de goede kanten van de gemeente Bergen te ervaren. 

 

Inmiddels is gebleken dat er op een aantal plaatsen in de gemeente en op verschillende 

tijdsmomenten in het jaar frictie is ontstaan tussen de ruimte die voor (betaald) parkeren 

beschikbaar is en het aantal parkeerders dat van deze ruimte gebruik wil maken. Zowel de 

bewoners in de verschillende kernen van de gemeente als de bezoekers van de gemeente ervaren 

dat er op drukke momenten onvoldoende ruimte is om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Hierdoor 

wordt het noodzakelijk keuzes te maken en te besluiten op welke manier de beschikbare 

parkeergelegenheid in tijd en ruimte kan worden verdeeld tussen de verschillende (potentiële) 

parkeerders. 

 

De positieve maatregelen die vanuit het oude parkeerbeleid zijn genomen blijven bestaan. 

Waar nodig wordt het beleid bijgesteld. Het bestaande stelsel van betaald parkeren en het parkeren 

met een vergunning functioneert naar behoren, maar kan zeker op een aantal punten worden 

verbeterd. Aandachtspunten zijn onder meer de exacte indeling van de zones en de parkeeroverlast 

in gebieden net buiten de gebieden met parkeerregulering. 

 

Het maken van parkeerbeleid is geen eenmalig proces. Dit beleid moet periodiek worden 

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De hieruit voortkomende uitvoeringsagenda moet vervolgens 

aan deze bijstellingen worden aangepast. Dit is om te voorkomen dat op de lange termijn het beleid 

niet meer aansluit bij alle ontwikkelingen in de gemeente. 

Visie 

Voor de bewoners van de gemeente Bergen geldt dat zij binnen een redelijke afstand van een 

woning de auto kunnen parkeren. Om een levensvatbare onderneming te hebben, moeten 

ondernemers klanten en andere bezoekers kunnen ontvangen.  

 

Een deel van deze bezoekers komt met de auto naar het betreffende bedrijf en moet daar kunnen 

parkeren. Het moet aantrekkelijk zijn om de gemeente te bezoeken, zowel in het zomerseizoen met 

strandweer als op andere dagen. Een parkeerplek van voldoende kwaliteit is daarvoor een 

randvoorwaarde. Aan de andere kant moet parkeren de leefbaarheid in het dorpen niet in gevaar 

brengen. 

 

Parkeerbeleid is het resultaat van een afweging tussen verschillende belangen van gebruikers, 

waarin de beschikbare parkeercapaciteit in tijd en ruimte zo efficiënt mogelijk tussen de verschillende 

gebruikers wordt verdeeld. Op de in de gemeente gehouden bewonersavonden zijn voorstellen 

gedaan voor verbetering van het parkeerbeleid. Een groot aantal van deze voorstellen passen binnen 

het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid en worden hierin opgenomen.  

 

Om keuzes te kunnen maken is een visie noodzakelijk. Deze visie geeft richting aan de na te streven 

doelstellingen, het op basis daarvan te voeren beleid en de maatregelen die nodig zijn om dit beleid 

vorm te geven.  Een uitvoeringsagenda bevat de uiteindelijke maatregelen en de termijn waarop deze 

maatregelen worden uitgevoerd. De actiepunten en maatregelen die zijn  benoemd hebben onder 

meer betrekking op dataverzameling, aanpassingen van het vergunningensysteem, transferia en 

bebording. 
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Huidig beleid 

Parkeerders zouden zonder ergernis de goede kanten van de gemeente Bergen moeten ervaren. 

Parkeerregulering is daarbij een middel dat wordt ingezet op locaties en tijdstippen waar de vraag 

naar parkeerplaatsen groter is dan de beschikbare parkeercapaciteit. 

 

Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen moeten parkeerplaatsen zoveel mogelijk in 

parkeervoorzieningen op of onder gebouwen worden gerealiseerd. Door middel van tarieven wordt 

het gebruik van deze voorzieningen aantrekkelijker dan parkeren op straat. Hierdoor worden 

parkeerplaatsen op straat vaak voor kort parkeren gebruikt en worden langparkeerders gestimuleerd 

om, behoudens op parkeerterreinen, niet (meer) op straat te parkeren.  

 

Parkeerregulering (betaald parkeren en/of parkeren met een vergunning) is daarbij een instrument om 

schaarste te verdelen en wordt alleen ingezet op plaatsen waar dat, door een tekort aan beschikbare 

parkeerruimte, noodzakelijk is. In de kern Bergen en in Schoorl geldt het betaald parkeren en 

parkeren met een vergunning gedurende de dagperiode (10.00 uur - 19.00 uur) in de 

centrumgebieden en voor het hele jaar. In Bergen aan Zee, Egmond aan Zee en Hargen aan Zee is 

het parkeren alleen in de zomerperiode (1 maart - 1 november van 10.00 - 19.00 uur) geregeld en is 

het buiten deze periode vrij parkeren.  

 

Voor de hele gemeente geldt in 2021 een uniform tarief van 1,95 euro per uur (12,00 euro per dag) 

m.u.v. Hargen. Buiten de hier genoemde perioden en locaties is de parkeerdruk niet zodanig dat 

parkeerregulering noodzakelijk is. 

 

Maatregelen op het huidige beleid  

In de afgelopen periode is gewerkt aan noodzakelijke organisatorische zaken om de dienstverlening 

te verbeteren.  

 

● De uitgifte van vergunningen is uitbesteed waardoor het mogelijk is geworden de vergunningen 

te digitaliseren zodat papieren vergunningen in de toekomst (medio 2021) niet meer noodzakelijk 

zijn. 

 

● Parkeernormen en beleidsregels die bij nieuwe ontwikkelingen zijn gebruikt, zijn geactualiseerd 

en aangepast aan nieuwe landelijke parkeerkencijfers. Er zijn parkeernormen voor fietsen 

ingevoerd 2. 

 

 

● Naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie is een begin gemaakt met het 

beperken van het aantal vergunningen voor verblijfsrecreatie en er is een verkennend onderzoek 

uitgevoerd naar de mogelijkheden om transferia in te richten die gebruikt kunnen worden. Zo kan 

op piekmomenten de extra parkeervraag opgevangen worden. 

 

● Het aantal parkeerautomaten waar digitaal kan worden afgerekend is uitgebreid en bij 

vervanging van (oude) automaten zal dit aantal verder worden vergroot. 

 

● In de ‘nota gastvrij parkeren’ zijn aanscherpingen voor de uitgifte van vergunningen 

aangekondigd. Deze zijn grotendeels doorgevoerd.  

 

● In het kader van de duurzaamheidsambities wordt het huidige vraagvolgend beleid (er wordt een 

laadpaal geplaatst als er vraag naar is) op het gebied van laadpalen gewijzigd in een beleid 
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waarbij op strategische locaties laadfaciliteiten zijn. De mogelijkheid om op te laden is dan geen 

beperking meer voor bewoners en bezoekers om een elektrisch voertuig aan te schaffen en te 

gebruiken 1.  

 

● Het aantal plaatsen voor het opladen elektrische voertuigen is in de afgelopen jaren wel 

uitgebreid. Door de groei van het gebruik van elektrische voertuigen is de vraag naar dergelijke 

voorzieningen sterk gegroeid. Inmiddels is apart beleid voor het plaatsen van laadpalen 

ontwikkeld.  

 

●  

De bewoner aan het woord 

Het bestaande parkeerbeleid en de daadwerkelijke parkeersituatie is in eerste instantie intern bij de 

gemeente besproken. Ambtelijke professionals beschikken naast algemene kennis en ervaring ook 

over lokale informatie. Er zijn bijeenkomsten geweest met verschillende bij parkeerbeleid betrokken 

ambtenaren en er zijn bijeenkomsten georganiseerd met verschillende raadsleden. 

 

Via een digitaal inspraakplatform (Argu) konden ook de bewoners en andere belanghebbenden 

aangeven waar zij bij het gebruiken van de parkeerruimte problemen ondervinden en welke 

oplossingen zij daarbij in gedachten hebben. Het resultaat van deze bijeenkomsten samen met door 

bewoners direct bij de gemeente aangegeven problemen m.b.t. parkeren, is het vertrekpunt geweest 

voor vier bewonersavonden (een gemeentebrede avond en drie avonden in de drie hoofdkernen, 

Bergen, Schoorl en Egmond, van de gemeente). Tijdens deze bewonersavonden is aan de hand van 

stellingen gediscussieerd over de te maken keuzes binnen het gemeentelijke parkeerbeleid. 

 

Beoordeling samenhang inspraakreactie 

Maatregelen en voorgestelde oplossingen hebben soms tegengestelde effecten of werken elkaar 

tegen. Een laag parkeertarief en veel parkeerruimte in de kernen trekt veel parkerend bezoek aan 

terwijl dezelfde parkeerders de leefbaarheid en het milieu in de kernen aantast.  

     

Dergelijke tegenstellingen dwingen de gemeente om beleid te voeren waarbij de gemeente keuzes 

maakt. Wanneer en op welke manier de (openbare) ruimte gebruikt kan worden om parkeren te 

faciliteren en in welke mate dat ten koste mag gaan van ander mogelijk gebruik en wanneer moeten 

bijvoorbeeld groenvoorzieningen in stand worden gehouden of worden uitgebreid. 

 

Daarbij moeten de verschillende belangen zoals milieu, economie, leefbaarheid en stedenbouw tegen 

elkaar worden afgewogen, rekening houdend met de beperkte beschikbare buitenruimte en de kosten 

die dergelijke maatregelen met zich meebrengen.  

 
1 Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur BUCH – gemeenten; Overmorgen; april 2020. 
2 In de voorgaande ‘notities parkeernormen’ waren fietsparkeernormen richtlijnen. 
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Beleidsvisie Parkeren  

Uit een evaluatie blijkt dat het huidige parkeerbeleid kan worden verbeterd en dat er binnen het 

huidige beleid ook knelpunten zijn ontstaan waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn.  

 

Op locaties waar onvoldoende ruimte is om de totale parkeervraag te accommoderen, moeten keuzes 

worden gemaakt m.b.t. de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en welke alternatieven 

beschikbaar moeten zijn voor degene die niet meer op de gewenste locatie kan of mag parkeren. 

Daarbij mag de bereikbaarheid van de verschillende kernen niet (te) veel in het geding komen. 

Relatief veel bedrijven in de gemeente zijn afhankelijk van de bezoekers. Bij deze keuzes moet 

eveneens rekening worden gehouden met de toelaatbare overlast voor bewoners en andere 

langdurige gebruikers van deze gebieden.   

 

Op piekmomenten (zomerperiode en weekenden met mooi weer) komen er veel bezoekers en 

recreanten naar de gemeente en is het niet mogelijk om binnen de bestaande omgeving aan de 

parkeervraag te voldoen. Het vergroten van de parkeermogelijkheden voor deze bezoekers binnen de 

dorpen is onder meer vanuit leefbaarheidsoogpunt en ruimtebeslag ongewenst. Om te voorkomen dat 

bewoners, bedrijven en ander noodzakelijk verkeer niet meer het dorp in kunnen, is parkeerregulering 

noodzakelijk.  

 

Gemeentelijke Visie 

Parkeerbeleid vormt geen doel op zich, het betreft een middel om zowel parkeer- als 

parkeeroverschrijdende doelen te bereiken.  

 

De gemeentelijke visie op het parkeerbeleid is: 

 

Parkeren in de gemeente Bergen draagt bij aan een leefbare en bereikbare gemeente. 

Bewoners, hun bezoekers en klanten van winkels en bedrijven kunnen daarbij binnen 

redelijke afstand van woning of bedrijf parkeren. Voor langparkeerders als recreanten is 

dat minder vanzelfsprekend. Het parkeerbeleid levert daarnaast een bijdrage aan de 

gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling door onder andere autoverplaatsingen over 

korte afstand te ontmoedigen. 

 

Parkeerbeleid heeft aan de ene kant als doel de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de kernen 

en diverse functies te waarborgen. Aan de andere kant is het doel de leefbaarheid en kwaliteit van de 

openbare ruimte te optimaliseren. Daarbij dient sprake te zijn van een logische samenhang tussen de 

diverse functies in het openbaar gebied. Dit vraagt om afstemming tussen de diverse beleidsvelden. 

Zo wordt binnen het parkeerbeleid door het realiseren van fietsenstallingen gestreefd naar een groter 

aandeel fietsgebruik in de gemeente Bergen. 

 

Parkeren heeft ook gevolgen voor het (gemeentelijk) milieubeleid. Parkeerbeleid is hierbij een 

instrument om ritten over korte afstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Deze korte ritten kunnen 

beter met andere, minder milieubelastende vervoermiddelen worden gemaakt. 

   

Uitwerken gemeentelijke visie parkeerbeleid  

Om bovenstaande visie inhoud te kunnen geven, is een uitwerking noodzakelijk. Op deze manier 

wordt vanuit de visie een keuze gemaakt tussen de eerder aangegeven tegenstrijdige meningen. We 

vertalen de visie in de beleidsuitgangspunten.  
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Gebieden met parkeerregulering en tijden   

Regulering wordt alleen ingevoerd als dit uit oogpunt van een goede verdeling van de 

beschikbare parkeercapaciteit noodzakelijk is.  

 

Dit is met name op tijden dat de parkeerdruk te hoog is of gedurende de maanden dat er te veel 

parkeerders zijn. Buiten deze tijden wordt het parkeren niet gereguleerd.  

 

In Hargen aan Zee, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee is daarom nu het parkeren alleen in de 

zomermaanden gereguleerd. De kernen Bergen en Schoorl kennen het hele jaar door 

parkeerregulering. 

 

Langs de hele kuststrook en ook in gebieden nabij (ingangen) van duingebieden (o.a. Schoorl, Groet, 

de westzijde van Bergen) nemen de klachten m.b.t. parkeren door (dag)recreanten toe. Een 

mogelijke oplossing voor deze klachten is het invoeren van parkeerregulering op deze locaties. Waar 

mogelijk moet dit gecombineerd worden met de aanleg van parkeerplaatsen of het realiseren van 

transferia.  

Parkeerkans / Aantal parkeervergunningen  

Het aantal uit te geven parkeervergunningen binnen een vergunningengebied wordt beter 

afgestemd op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Daarbij wordt het parkeren op eigen 

terrein gestimuleerd om voor voldoende parkeercapaciteit in het openbare gebied te zorgen. 

 

Als er meer potentiële parkeerders zijn dan parkeerplaatsen dan kunnen parkeerders, als daarvoor 

ruimte is, naar nabijgelegen gebieden worden verwezen. In de praktijk is daar veelal te weinig 

parkeercapaciteit. In dat geval is een mogelijkheid om het aantal uitgegeven vergunningen te 

beperken.  

Reikwijdte Parkeervergunning  

Parkeervergunningen zijn alleen geldig binnen het betreffende vergunningengebieden van de 

betreffende kern.  

 

Parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven zijn bedoeld om in de nabijheid van woning of 

bedrijf te kunnen parkeren en zijn niet bedoeld om andere activiteiten mogelijk te maken.  

Tarievenstructuur 

Momenteel geldt er een standaardtarief in de hele gemeente. Alleen in Hargen aan Zee geldt 

een afwijkend dagtarief. Deze structuur met een standaardtarief in de gehele gemeente blijft 

het uitgangspunt (m.u.v. Hargen aan Zee). 

 

De tarievenstructuur is een instrument waarmee parkeergedrag kan worden gestuurd. Een blauwe 

zone kan daarbij worden gezien als een extreme vorm van tariefdifferentiatie waarbij de parkeerder 

een nultarief betaalt. De gemeente moet hierbij wel kosten voor onder meer handhaving maken. 

 

Kentekenparkeren en/of een afgesloten parkeerterrein zijn voorwaarden om met een gevarieerd tarief 

te kunnen werken Bij deze methode is er een groter risico op ongewenst gebruik bij lagere tarieven in 

de eerste uren, bijvoorbeeld door opnieuw ‘inklokken’.  

 

Sturen met hogere tarieven dicht bij het strand en met lagere tarieven verder weg van het strand is in 

de gemeente Bergen waarschijnlijk niet mogelijk, anders dan met een heel laag tarief op een buiten 
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de kern liggend transferium2. De afstanden binnen de kustdorpen zijn relatief klein en het merendeel 

van de parkeerplaatsen ligt in de directe nabijheid van het strand.  

Servicegerichtheid 

Het serviceniveau op het gebied van parkeren wordt verder uitgebreid. Hierbij wordt 

ingesprongen op de nieuwste ontwikkelingen, onder andere een verdere digitalisering van 

parkeervergunningen en een uitbreiding van digitale betaalmogelijkheden. 

 

Binnen de gemeente is een begin gemaakt met het digitaliseren van de parkeervergunningen 

waardoor bewoners en andere vergunninghouders op een gebruiksvriendelijke manier via een 

internetapplicatie vergunningen kunnen aanvragen en/of wijzigen. Dit wordt voortgezet en uitgebreid. 

Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, houdt de gemeente een aanspreekpunt in stand waar 

mensen kunnen worden geholpen. 

 

Digitaal betalen is al mogelijk in de gemeente. Nog niet alle in de gemeente aanwezige automaten 

zijn hiervoor geschikt. Automaten zonder digitale parkeermogelijkheid worden geschikt gemaakt  of 

worden vervangen. Belparkeren via een app is in de gemeente al mogelijk en blijft bestaan. Als er op 

dit terrein meer mogelijkheden worden aangeboden door serviceproviders, sluit de gemeente daarbij 

aan. Betalen met contant geld kan hierdoor worden teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke. 

Volledig afschaffen van betalen met contant geld is niet mogelijk en niet wenselijk.  

Handhaving 

Er wordt handhavend opgetreden om het gereguleerde parkeren succesvol te laten zijn. Er 

worden geen doelstellingen gesteld aan het aantal uitgeschreven naheffingen. Uitgangspunt is 

een rechtvaardig beleid waarbij het verlenen van service aan de parkeerder voorop staat.  

 

Zoals bij elke maatregel is het bij het parkeren noodzakelijk om handhavend op te treden om 

zodoende het gewenste regulerend resultaat te bereiken. De praktijk leert dat anders de regulerende 

werking deels teniet wordt gedaan. Belangrijk is dat het handhaven op een redelijke en eenduidige 

manier gebeurt, waarbij het niet gewenst is om direct boetes uit te schrijven.  

Transferia 

De mogelijkheden van inzet van transferia wordt verder onderzocht en zo mogelijk ingezet.  

 

Transferia aan de rand van de kernen of op grotere afstand is een mogelijkheid om de 

parkeeroverlast in kernen tegen te gaan. Randvoorwaarde voor het functioneren van een transferium 

is wel dat het voor de doelgroep een voldoende aantrekkelijk alternatief is en dat de bezoeker hier 

tijdig bekend mee is.  

Dit betekent dat de informatievoorziening over de transferia op orde moet zijn, zowel dynamisch als 

statisch. Ook moet er een mogelijkheid zijn om van het transferium op de gewenste plaats van 

bestemming te komen zonder dat het voor de gebruiker onaantrekkelijk wordt. Het toevoegen van 

extra faciliteiten kan een transferium ook aantrekkelijker maken.  

Het zondermeer aanbieden van parkeergelegenheid op afstand is echter geen garantie voor succes.  

 

Afhankelijk van de vraag kan een transferium het hele jaar open zijn of slechts gedurende een 

beperkt aantal maanden. 

Fietsparkeren 

Fietsparkeren vormt één van de pijlers van het parkeerbeleid. Er wordt ingezet op het 

optimaliseren van het aantal fietsenstallingen om een goed alternatief te bieden voor 

 
2 Een laag tarief op een transferium is ook noodzakelijk om het voor potentiële bezoekers voldoende 
aantrekkelijk te maken. 
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autoverkeer. Zo nodig worden daarbij autoparkeerplaatsen opgeofferd, bijvoorbeeld in de 

zomerperiode bij de drukke strandafgangen.  

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt minimaal het aantal fietsstallingsplaatsen opgenomen 

zoals volgens de meest recente nota ‘parkeernormen’ wordt voorgeschreven. Het gebruik van fietsen 

in plaats van autoverkeer draagt ook bij aan de milieudoelstellingen van de gemeente en vergroot de 

leefbaarheid. 

Busparkeren 

Er worden parkeerplaatsen gereserveerd voor touringcars, zodat deze geen kostbare 

parkeerplaatsen dichtbij centrumlocaties en andere attractiepunten innemen.  

 

Deze plekken kunnen verder weg liggen van centrumlocaties en andere attractiepunten. Touringcars 

kunnen, nadat eventuele passagiers zijn afgezet, verder rijden naar de daarvoor bedoelde 

parkeerplaatsen. Voorwaarde is wél dat er bij deze uitstappunten een gelegenheid is om passagiers 

veilig uit de bus te laten stappen.  

Bermparkeren  

Bermparkeren is toegestaan. Als dit leidt tot problemen op gebied van verkeersveiligheid, 

doorstroming en/of de functie van de weg worden maatregelen afgewogen. Het gaat daarbij 

om maatwerk.  

 

Vooral in de kernen Bergen en Schoorl zijn veel bermen. Deze zijn karakteristiek voor de kernen en 

bepalen daardoor in hoge mate de ruimtelijke kwaliteit. De bermen hebben hier ook een functie voor 

het afvoeren van regenwater en het planten van groen. Op diverse locaties binnen beide kernen 

wordt geparkeerd in de bermen. Omdat de berm onderdeel is van de weg, is dat bij wet toegestaan. 

De bermen bepalen dan ook in belangrijke mate de parkeercapaciteit. 

 

Het bermparkeren leidt in sommige gevallen tot problemen. Zo worden de bermen soms beschadigd 

wat de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede komt en tot afwateringsproblemen kan leiden. Ook worden 

bomen die in de bermen staan beschadigd. Daarnaast leidt het bermparkeren van bezoekers tot 

irritatie en soms tot overlast voor bewoners. Het plaatsen van voorwerpen in de berm door bewoners 

is niet toegestaan en hinderlijk in het geval bermonderhoud nodig is. Het plaatsen van struikgewas in 

de berm kan een maatregel zijn die het parkeren tegengaat. Een andere mogelijkheid is om de 

bermen te verstevigen met bijvoorbeeld grastegels of klinkerverharding.  

Aanduiding en bewegwijzering parkeerregulering 

De aanduiding van parkeerzones en de daarbij behorende regels wordt daar waar nodig 

verbeterd.  

 

Op de gehouden bewonersavonden is aangegeven dat de bebording niet altijd duidelijk is en dat er 

daardoor ook bij bewoners verwarring ontstaat of er met een vergunning in een bepaalde straat mag 

worden geparkeerd. Naast de (wettelijk) verplichte aanduiding van het gereguleerd parkeren, moet de 

bebording voor alle parkeerders voldoende duidelijk zijn. Er mag bij parkeerders (zowel voor 

vergunninghouders als voor betalende parkeerders) geen misverstand bestaan over de geldende 

parkeerregels op een locatie. Indien nodig wordt de (verplichte) wettelijke bebording aangevuld met 

informatieborden. 

Parkeernormen / Ruimtelijk parkeerbeleid  

In geval van ruimtelijke ontwikkelingen dient qua parkeren te worden voldaan aan de eisen 

zoals die zijn gesteld in de meest recente ‘nota parkeernormen’ (2020).  

 

De huidige parkeernormen sluiten aan bij het bestaande autogebruik en autobezit en het is daarom 
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noodzakelijk ter voorkoming van (toekomstige) parkeerproblemen om bij ontwikkelingen ook de 

benodigde parkeerruimte te realiseren.  

 

Ruimte voor parkeren in de openbare ruimte wordt steeds schaarser en het komt de kwaliteit van de 

openbare ruimte niet ten goede. Als het mogelijk is om parkeerplaatsen te combineren met groen of 

waterberging, dan moet dat worden gestimuleerd. 

 

In de nota parkeernormen is een regeling opgenomen indien er voor een ontwikkeling aantoonbaar 

minder parkeerplaatsen nodig zijn dan volgens de nota vereist. Dit kan een oplossing zijn bij 

ontwikkelingen waarvan de gebruikers aangeven minder auto’s of geen auto te willen bezitten.  

Informatievoorziening  

De gemeente zet statische informatievoorzieningen in om het gewenste parkeergedrag te 

stimuleren en parkeerders van relevante informatie te voorzien. Ook wordt ingezet om, samen 

met de regio, dynamische informatievoorzieningen te gebruiken om mensen naar de gewenste 

parkeervoorzieningen te leiden. 

 

Statische informatie over beschikbare parkeercapaciteit, openingstijden, betaalmogelijkheden en 

andere relevante, niet veranderlijke informatie kan de gemeente zelf verzorgen. Dit kan door de 

uitgifte van papieren folders of door deze informatie via de website beschikbaar te maken. Ook 

fysieke maatregelen in de openbare ruimte zijn hierbij mogelijk, zoals aanduiding van parkeerroutes 

en verwijzingen naar parkeerautomaten. De gemeente zet deze middelen in om het gewenste 

parkeergedrag te stimuleren en parkeerders van relevante informatie te voorzien. 

 

Relevante dynamische informatie, zoals de actuele parkeerbezetting op een locatie en de actuele 

beschikbaarheid van andere transportmogelijkheden is veelal geen taak van de gemeente. Dit is een 

taak die op regionaal niveau moet worden ingevuld. De rol van een relatief kleine gemeente als 

Bergen is bij dergelijke ontwikkelingen beperkt. Wel kan de gemeente aanhaken bij in regionaal 

verband te ontwikkelen initiatieven. 

Doelgroepen met apart beleid 

De gemeente onderscheidt vanuit haar maatschappelijke visie of vanuit beleidsoogpunt de volgende 

doelgroepen waarvoor apart beleid noodzakelijk is: 

 

Gehandicapten  

Bij publiek aantrekkende functies wordt minimaal 2% (landelijke richtlijn) van het parkeerareaal 

gereserveerd voor gehandicapten. Deze parkeerplaatsen bevinden zich op korte afstand van de 

ingang van of naar de voorzieningen.  

Personen in het bezit van een gehandicaptenparkeerplaats zijn vaak minder mobiel en kunnen buiten 

hun voertuig vaak maar beperkte afstanden afleggen. Daarom zijn zij ook grotendeels vrijgesteld van 

het betalen van parkeerbelasting.3 

 

Gebruikers van elektrische voertuigen  

Het gebruik van elektrische voertuigen in plaats van auto’s met verbrandingsmotoren is 

milieutechnisch te prefereren. Voor het gebruik van elektrische voertuigen is de beschikbaarheid van 

laadpalen belangrijk. Voor het plaatsen van laadpalen wordt apart beleid ontwikkeld. 

 

Bijzondere voertuigen 

Op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is het niet toegestaan om grote 

voertuigen (voornamelijk vrachtauto’s en bussen) gedurende langere tijd in de bebouwde kom te 

 
3 Alleen in zone A (centrumgebieden) moeten gehandicapten, als ze langer dan 1.5 uur parkeren, 
betalen.  
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parkeren. Voor het parkeren van dergelijke voertuigen zijn daarom aparte parkeerplaatsen 

aangewezen.  

 

Er moet op worden gelet dat de bestaande parkeergelegenheden voor deze doelgroepen in stand 

worden gehouden. Dit is om ongewenste overlast te voorkomen. Het parkeren van 

recreatievoertuigen (onder meer caravans en campers) langs de openbare weg in de bebouwde kom 

is aan een maximale parkeerduur gebonden volgens de APV. Hierop wordt bij klachten gehandhaafd. 

 

(Boot)trailers en tractoren  

Een aparte categorie geparkeerde voertuigen zijn (boot)trailers en tractoren. De inzet van het 

parkeerbeleid is om het parkeren van tractoren en (boot)trailers op openbare (betaalde) 

parkeerplaatsen zoveel mogelijk tegen te gaan.  

 

Voor de invoering van de landelijke kentekenplicht wordt het aantal geparkeerde tractoren zonder 

kenteken kleiner. In principe geldt de in 2025 ingaande kentekenplicht voor alle tractoren. Alleen op 

voertuigen met een maximale snelheid van 6 km per uur en/of een maximale breedte van 1.30 meter 

geldt een uitzondering. 

 

Toekomstige parkeermaatregelen en actiepunten 

De beschreven beleidsuitgangspunten moet worden uitgewerkt in uit te voeren maatregelen en 

acties. Hieronder worden de acties benoemd die moeten worden uitgevoerd om het beleid te vertalen 

naar maatregelen op straat.  

Digitaliseren parkeervergunningen en handhaving 

Door de aansluiting bij CPS (Coöperatie ParkeerService) wordt door de digitalisering van 

vergunningen het serviceniveau verhoogd en is het mogelijk efficiënter te handhaven. Uitgangspunt 

bij de uitwerking is dat de gemeente lid blijft van de coöperatie CPS.  

Gegevensverzameling 

Om te kunnen bepalen in hoeverre de huidige gebiedsindeling en werkingstijden aansluiten bij de 

huidige parkeersituatie, is inzicht in het parkeergedrag noodzakelijk op verschillende tijdsmomenten in 

het jaar. Uitgangspunt is dat waar mogelijk gegevens automatisch en periodiek op vergelijkbare 

tijdsmomenten worden verzameld. Gecombineerd met financiële gegevens en gegevens over de 

handhaving is dit een basis voor het nemen van parkeermaatregelen.  

Parkeerreguleringsgebieden 

In het centrum van Schoorl, Groet, Bregtdorp (Huismansweg en omgeving), bij Duinvermaak en in het 

centrum van Bergen worden parkeertellingen gehouden om de parkeerdruk vast te stellen. 

Afhankelijk van de resultaten van deze metingen worden maatregelen genomen om de 

parkeeroverlast te verminderen. Parkeerregulering eventueel in combinatie met andere maatregelen 

is daarbij een van de mogelijke maatregelen.   

Vergunningensysteem  

Houders van parkeervergunningen mogen er vanuit gaan dat met een vergunning er ook 

daadwerkelijk kan worden geparkeerd. Hiervoor is het noodzakelijk om een (vaste) verhouding tussen 
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het aantal beschikbare parkeerplaatsen, het aantal uitgegeven parkeervergunningen en het aantal 

betalende parkeerders vast te stellen.  

Transferium  

De uitgevoerde verkennende studie naar de mogelijkheden om in de gemeente Bergen of in 

omliggende gemeenten een of meerdere transferia op te zetten, worden voortgezet. Doel is dat het 

uiteindelijk leidt tot een of meerdere levensvatbare en gebruikte transferia. 

Trailers, boten en tractoren  

In de APV is een verbod opgenomen om voertuigen anders dan bedoeld voor verkeersdoeleinden 

langer dan 3 dagen in de openbare ruimte te laten staan. Ook is in de APV een verbod opgenomen 

om voertuigwrakken op de openbare weg te laten staan. Indien deze verboden onvoldoende zijn om 

te voorkomen dat tractoren, boten en trailers in de openbare ruimte worden geparkeerd, wordt de 

APV hiervoor aangepast.  

 

Gezien de daarvoor noodzakelijke (juridische) inspanning en het gedurende langere tijd gevoerde 

gedoogbeleid wordt gewacht met handhaven tot er een (alternatieve) locatie beschikbaar is voor het 

stallen van deze voertuigen. Het realiseren van een dergelijke locatie is geen (wettelijke) verplichting 

voor de gemeente maar is in de afgelopen jaren wel gezien als een noodzakelijke tegemoetkoming. 

Bebording  

De huidige (wettelijke) bebording wordt onderzocht en indien noodzakelijk aangevuld. Daarbij wordt 

niet alleen gekeken naar fysieke borden op straat maar worden ook vormen van digitale 

communicatie ingezet.  

Bermparkeren      

Op locaties waar de berm door het parkeren wordt beschadigd of waar de verkeersveiligheid en/of de 

doorstroming in gevaar komt, neemt de gemeente maatregelen. Daar waar mogelijk wordt een 

parkeerverbod ingesteld. Als het niet mogelijk is om met een verbod het ongewenst parkeren in de 

berm tegen te gaan, worden fysieke maatregelen getroffen waardoor parkeren in de berm niet meer 

mogelijk is. 

 

Uitvoeringsagenda 
Nog nader in te vullen.  

 
 

 


