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Aanleiding – waarom een nieuw parkeerbeleid?

ACTUALISATIE PARKEERBELEID

Oktober 2018: motie 5 vrmd 2018-10-04 aangenomen

- Huidig parkeerbeleid (2013) voldoet niet meer volledig
- Samen met bewoners parkeerbeleid actualiseren



Proces – wat hebben we al gedaan?
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Ophalen informatie:
Intern gemeente (experts en ondersteunende afdelingen)
Raad
Online enquête (Argu)

Bewonersavond gemeente breed in Ruïnekerk
3 bewonersavonden afzonderlijke kernen (Bergen – Schoorl –
Egmond)



Proces – wat hebben we al gedaan?
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Terugkoppelen informatie:
Verslagen bewonersavond: website gemeente 
(https://www.bergen-nh.nl/plannen-en-
projecten/nieuw-parkeerbeleid)

Terugkoppeling raad (september 2020)

(concept) nota

Informatieavonden (Egmond, Bergen, Schoorl)

https://www.bergen-nh.nl/plannen-en-projecten/nieuw-parkeerbeleid


Belangrijkste resultaten inspraak
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Veel aspecten huidige parkeerbeleid voldoen:
Bewonersgebieden duidelijker aangeven 
Parkeerzone-indeling kan lokaal worden verbeterd
Betere bebording

Redelijke parkeerkans
Waterbedeffect / overloopeffect beperken
Prioriteit: bewoners, bedrijven (niet zijnde verblijfsrecreatie) personeel en klanten, 
bezoekers van inwoners, verblijfsrecreatie / langparkeerders (strandbezoek; vanaf 4 uur)

Gebruik fiets / openbaar vervoer als alternatief
Meer servicegerichtheid en flexibiliteit 
Bermparkeren / tractoren en boottrailers

Presentator
Presentatienotities
Het huidige systeem voldoet:  wel verbeteringen 		- bewonersgebieden duidelijker aangeven 		- kan lokaal worden verbeterd (andere gebiedsindeling grenzen bijstellen)		- betere bebording (met plattegronden)Redelijke parkeerkans == > aantal vergunningen afhankelijk aantal parkeerplaatsen => Waterbedeffect / overloopeffect beperkenPrioriteit: bewoners, bedrijven, bezoekers, recreatiehuisjesbewoners / hotelgasten (parkeren op afstand langparkeerders / transferia)Gebruik fiets / openbaar vervoer als alternatiefMeer servicegerichtheid en flexibiliteit  XXXXXXXXTegenstellingen: Uitbreiding en plek aantal parkeerplaatsen / ruimtegebruik parkeerplaatsen Aantal vergunningen per huishouden / bedrijf maximaliseren Overlast parkeerverkeer Tractoren / boten (egmond)



Visie
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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 
duurzaamheidsdoelstellingen door onder andere autoverplaatsingen over korte afstand te 
ontmoedigen.

Presentator
Presentatienotities
Tegenstellingen  noodzaak keuze’s   keuzen verwoord in een visie 3 delen : 	Deel 1: belangrijkste leefbaarheid en bereikbaarheid	Deel 2: keuze voor belangrijkste doelgroepen  (bewoners, bedrijven, bezoekers bedrijven, recreanten en langparkeerders	Deel 3: bijdrage aan duurzaamheid  middel verplaatsingen over korte afstand verkleinenVerschil oude doelstelling: niet iedereen parkeerplaats bieden en groepen die langst parkeren verst weg laten parkeren.  



Speerpunten in het nieuwe parkeerbeleid
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1. Gebieden met parkeerregulering en tijden
2. Parkeerkans / aantal parkeervergunningen
3. Geldigheid Parkeervergunningen

4. Tarievenstructuur
5. Servicegerichtheid
6. Handhaving

Presentator
Presentatienotities
Huidige parkeerregulering handhaven en bijstellen indien noodzakelijk(tariefstructuur, geldigheid vergunning / reikwijdte vergunning ) == >Uitgangspunt parkeren nabij woning of bedrijf  Geen vergunning in meerdere zone’s 2. Prioriteit:   	(bewoners, bezoekers van bewoners en winkels, recreanten en langparkeerders). 3. Alleen reguleren indien noodzakelijk 	(Schoorl centrum, Huismansweg/Bregtdorp Schoorl, Duinvermaak e.o.)4. Aantal parkeervergunningen	(recreanten, langparkeerders (Transferia, pendeldiensten, fietsen)5. Informatievoorziening 	(bebording, digitale - / dynamische informatie)6. Bermparkeren toegestaan 	(uitgezonderd verkeersveiligheid,  functie van de weg) 



Speerpunten in het nieuwe parkeerbeleid
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7. Transferia
8. Fietsparkeren
9. Busparkeren
10. Bermparkeren

Presentator
Presentatienotities
Huidige parkeerregulering handhaven en bijstellen indien noodzakelijk(tariefstructuur, geldigheid vergunning / reikwijdte vergunning ) == >Uitgangspunt parkeren nabij woning of bedrijf  Geen vergunning in meerdere zone’s 2. Prioriteit:   	(bewoners, bezoekers van bewoners en winkels, recreanten en langparkeerders). 3. Alleen reguleren indien noodzakelijk 	(Schoorl centrum, Huismansweg/Bregtdorp Schoorl, Duinvermaak e.o.)4. Aantal parkeervergunningen	(recreanten, langparkeerders (Transferia, pendeldiensten, fietsen)5. Informatievoorziening 	(bebording, digitale - / dynamische informatie)6. Bermparkeren toegestaan 	(uitgezonderd verkeersveiligheid,  functie van de weg) 



Speerpunten in het nieuwe parkeerbeleid
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11. Aanduiding en bewegwijzering parkeerregulering
12. Informatievoorziening

13. Parkeernormen / ruimtelijk parkeerbeleid
14. Doelgroepen

Presentator
Presentatienotities
Huidige parkeerregulering handhaven en bijstellen indien noodzakelijk(tariefstructuur, geldigheid vergunning / reikwijdte vergunning ) == >Uitgangspunt parkeren nabij woning of bedrijf  Geen vergunning in meerdere zone’s 2. Prioriteit:   	(bewoners, bezoekers van bewoners en winkels, recreanten en langparkeerders). 3. Alleen reguleren indien noodzakelijk 	(Schoorl centrum, Huismansweg/Bregtdorp Schoorl, Duinvermaak e.o.)4. Aantal parkeervergunningen	(recreanten, langparkeerders (Transferia, pendeldiensten, fietsen)5. Informatievoorziening 	(bebording, digitale - / dynamische informatie)6. Bermparkeren toegestaan 	(uitgezonderd verkeersveiligheid,  functie van de weg) 



Actiepunten – wat gaan we doen?
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Digitaliseren parkeervergunningen en handhaving
Parkeerreguleringsgebieden 
Vergunningensysteem 
Transferium
Trailers, boten en tractoren
Bebording 
Bermparkeren

Presentator
Presentatienotities
Gegevensverzameling verwijderd = alleen intern van belang



Uitvoeringsagenda – wanneer gaan we dat doen?
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Nr. Korte omschrijving Gereed

1 Digitaliseren parkeervergunningen en -handhaving P.M. 

2 Gegevensverzameling 2022

3 Parkeerreguleringsgebieden evalueren 2023

3a Aanpassen parkeerregulering Schoorl centrum / Huismansweg en omgeving / (Groet ??) 2022

3b Aanleg parkeerplaatsen Duinweg / Onderzoek parkeerregulering Duinvermaak e.o. / centrum Bergen 2022

4 Vergunningensysteem 2023

5 Transferium Continue

6 Trailers, boten en tractoren 2025 ?

7 Bebording 2022

8 Bermparkeren n.v.t.

Presentator
Presentatienotities
Gegevensverzameling verwijderd = alleen intern van belang



Opmerkingen
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1. Maatregelen concretiseren / verder uitwerken (locatie fietsenstallingen; uitbreiding 
parkeerreguleringszone’s; vergunningensysteem) 

2. Aparte zones voor vergunninghouders

3. (On)veiligheid parkerend verkeer 
4. Toelaatbare overlast omschrijven (bermparkeren)
5. Oplossing tractoren Egmond (koppelen lidmaatschap bootvereniging)

6. Oplossing digitaal minder vaardigen
7. Gebruiksvriendelijke invoermethode kentekens bij digitaal invoeren 

8. Parkeerduur bezoekersparkeren 4 uur

Presentator
Presentatienotities
Gegevensverzameling verwijderd = alleen intern van belang



Aanvullingen 
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8.   Suggesties voor locaties transferia / parkeerplaatsen en mogelijke acties stimuleren parkeren op afstand
9. Prijsmechanisme / nudging inzetten bij gebruik parkeren op afstand
10. Actief sturen informatievoorziening bezoekers 
11. Overloopeffecten in Schoorl 
12. Parkeeroverlast in Groet 

13. overige opmerkingen:
- aantal auto’s per woning neemt toe (tweeverdieners / ouders met volwassen kinderen)
- bevoorrading winkels (Bergen)  

Presentator
Presentatienotities
Gegevensverzameling verwijderd = alleen intern van belang



Vervolg 

ACTUALISATIE PARKEERBELEID

1. Parkeerbeleid aan de raad voorleggen besluitvorming (september 2021)
2. Uitvoeringsagenda uitvoeren /  

Presentator
Presentatienotities
Gegevensverzameling verwijderd = alleen intern van belang
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