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Ondenwerp

Zwaarwegend advies Parkeerbelastingverordening stadsdeel West
Geacht college,
Jaarlijks wordt het stadsdeel in de gelegenheid gesteld om een zwaarwegend advies uit
te brengen ten behoeve van de Verordening op de Parkeerbelastingen. Hierbij ontvangt
u ons advies voor 2014. Achtereenvolgens stellen wij in deze brief aan de orde:
-

het verhogen van de vergunningtarieven in de gebieden Oud-West en Westerpark;
het invoeren van betaald parkeren op zondag in combinatie met een
bezoekersregeling (onder voorbehoud);
het invoeren van de bezoekersvergunning voor ringparkeerders;
de uitbreiding van de spijtoptantenregeling voor ringparkeerders;
het opnemen van het voormalige KLPD terrein bij de Westerdoksdijk in de
stratentabel van de Parkeerbelastingverordening; en
het aanpassen van de betalingstermijn van parkeervergunningen.

Een aantal van onze verzoeken heeft betrekking op de Parkeerverordëning. In die
gevallen vragen wij op grond van artikel 45 van de Parkeerverordëning 2013 een
experiment aan.
1. Aanpassing vergunningtarieven (voornemen)
Voor de Parkeerbelastingverordening 2014 verzoeken wij u de tarifering voor
parkeervergunningen over te nemen die in onderstaand schema voor 2014 zijn
opgenomen. Het betreft een wijziging van de tarieven in de vergunninggebieden
Westerpark en Oud-West. Omdat de evaluatie van het plan slimmer reizen mogelijk tot
andere inzichten leidt vragen wij een verhoging van de vergunningtarieven aan onder
voorbehoud. Het stadsdeel zal u tijdig op de hoogte stellen of en zo ja in welke mate de
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evaluatie van het plan geleidt heeft tot een aanpassing van de vergunningtarieven zoals
opgenomen in de onderstaande tabel.
-

Bewonersvergunning: van €18,20 per maand naar € 22,75 per maand
Bedrijfsparkeervergunning: van € 29,12 per maand naar€ 36,40 per maand

Bewonersparkeervergunningtarieven per maand
2014

2015

2016

2017

Bos en Lommer

€18,20

€18,20

€18,20

€18,20

Baarsjes

€18,20

€ 18,20

€ 22,75

€27,30

Westerpark

€22,75

€ 27,30

€31,85

€31,85

Oud-West

€22,75

€ 27,30

€31,85

€31,85

2015

2016

2017

Bedrijfsparkeervergunnlngtarieven per maand
2014
Bos en Lommer

€29,12

€29,12

€29,12

€29,12

Baarsjes

€29,12

€29,12

€ 36,40

€43,65

Westerpark

€ 36,40

€ 43,65

€ 50,95

€ 50,95

Oud-West

€ 36,40

€43,65

€ 50,95

€ 50,95

2.

Onder voorbehoud: betaald parkeren op zondag in combinatie met een
bezoekersregeling op zondag (art. 45 experimenten)

Naar aanleiding van klachten uit de buurten Oud-West en Westerpark over de
parkeerdruk op zondag heeft het stadsdeel een onderzoek uitgezet naar betaald
parkeren op zondag. Het betreft een parkeerdrukonderzoek op zondag en een
onderzoek naar het draagvlak bij de bewoners en ondernemers van stadsdeel West.
Daar de resultaten nog niet bekend zijn en wij met de onderzoeksresultaten eerst de
deelraad wensen te consulteren verzoeken wij, onder voorbehoud, betaald parkeren op
zondag in te voeren in de voormalige stadsdelen Oud-West en Westerpark, m.u.v. de
Spaarndammerbuurt, conform de venstertijden die momenteel in stadsdeel Centrum
van kracht zijn.
Aanvullend hieraan heeft het stadsdeel in de Parkeernota stadsdeel West 2012 - 2020
bepaald alleen betaald parkeren op zondag in te voeren indien dit gecombineerd wordt
met een bezoekersregeling op zondag. Wij kiezen er nadrukkelijk niet voor om een
algemene bezoekersvergunning in te voeren voor alle dagen in de week (zie ook punt 3
van deze brief). Op grond van artikel 45 van de Parkeerverordëning 2013 vragen wij
een experiment aan om de bezoekersvergunning in te voeren die alleen op zondag van
kracht is. Het verzoek heeft betrekking op het gebied waar betaald parkeren op zondag
wordt ingevoerd, naast de reguliere voorwaarden die zijn genoemd in artikel 24 van de
Parkeerverordëning, namelijk: de bezoekersvergunning op zondag wordt verleend aan
een bewoner van een zelfstandige woning en biedt de mogelijkheid bezoek te
ontvangen tegen 50% van het geldende parkeertarief op straat, met een maximum van
10 uur per maand.
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3. Invoering bezoekersregeling voor ringparkeerders (art. 45 experimenten)
In de Parkeernota stadsdeel West 2012 - 2020 is de ambitie van het stadsdeel
verwoord om (1) minder geparkeerde auto's op straat in de drukke woongebieden te
hebben, (2) minder autogebruik in de woonwijken (waaronder ook zoekverkeer naar
een parkeerplaats) en (3) meer parkeren aan de rand van het stadsdeel. Omdat naar
ons oordeel de bezoekersregeling van de nieuwe parkeen/erordening hieraan niet
bijdraagt, kiest het stadsdeel ervoor de bezoekersvergunning voor a//e bewoners van
een zelfstandige woning, gelegen in het vergunninggebied (conform artikel 24 van de
Parkeerverordëning 2013) voor a//e dagen vooralsnog niet in te voeren.
Wel wordt een bezoekersregeling wenselijk geacht voor een specifieke groep
bewoners, namelijk voor bewoners die parkeren aan de ring zoals het stadsdeel dat
onlangs in het kader van het project 'slimmer reizen' heeft geïntroduceerd. Voor die
bewoners, geldt dat het soms onvermijdelijk is dat toch zo nu en dan in de eigen buurt
geparkeerd wordt, bijvoorbeeld om goederen of personen te brengen of op te halen, de
auto in te laden voor vakantie e.d. Omdat ringparkeerders de reguliere
bewonersparkeervergunning hebben ingeruild voor een ringparkeerpas, hebben
ringparkeerders in die gevallen dat ze in hun eigen buurt parkeren te maken met relatief
hoge parkeertarieven. Met de bezoekersregeling zou dit voor een deel ondervangen
kunnen worden als ringparkeerders zichzelf digitaal kunnen aanmelden als 'bezoeker'.
Wij verzoeken kortom een bezoekersvergunning in te kunnen voeren die alleen
ringparkeerders parkeerrechten geeft voor 10 uur per maand tegen 50% van het
geldende parkeertarief.
4. Voor ringparkeerders: uitbreiding spijtoptantenregeling (art. 45
experimenten)
Om zo min mogelijk drempels op te werpen voor bewoners die (willen) ringparkeren in het kader van het door de deelraad vastgesteld plan 'slimmer reizen' - verzoeken wij
de spijtoptantenregeling (artikel 33; Parkeerverordëning 2013) aan te passen door de
maximale periode van 2 jaar dat de parkeervergunning kan worden teruggekregen
(zonder dat men weer op de wachtlijst wordt gezet) voor ringparkeerders te verlengen
naar 3 jaar. Deze uitbreiding leidt tot een extra prikkel voor bewoners om de reguliere
parkeervergunning in te ruilen voor een ringparkeerpas, terwijl de opeenstapeling van
potentiële aanspraken op terugkeer van parkeervergunningen, met mogelijk
ongewenste effecten voor de wachtlijst, slechts in beperkte mate toeneemt. Bewoners
die hun vergunning hebben ingeruild voor een ringparkeerpas kunnen zodoende
gedurende drie jaar de reguliere parkeervergunning weer terugkrijgen, mits wordt
voldaan aan de voorwaarde dat de voormalige houder van een parkeervergunning
woonachtig is op hetzelfde adres.
5.

Fiscaal parkeren op het voormalig KLPD terrein / Westerdoksdijk

Begin 2014 gaat het stadsdeel het Barentszplein opknappen en herprofileren. Ten
gevolge hiervan zullen enkele parkeerplaatsen worden opgeheven die worden
gecompenseerd in de Pontsteigergarage. Omdat deze garage nog niet is gerealiseerd
willen wij tijdelijk circa 15 parkeerplaatsen realiseren op een klein parkeerterrein op het
voormalige KLPD terrein bij de Westerdoksdijk en het Stenen Hoofd. Om deze reden
wordt verzocht om dit terrein onder te brengen in het vergunninggebied Zeeheldenbuurt
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en op te nemen in de stratentabel van de Parkeerbelastingverordening onder
tariefgroep 2 (€ 4,- per uur, maandag tot en met zaterdag, 09.00 - 24.00), conform het
fiscaal regime in de omliggende straten.
6. Aanpassen betalingstermijn parkeervergunningen
Stadsdeel West acht het gewenst nader te bezien in hoeverre het mogelijk is om
kortere betalingstermijnen in te voeren voor de betaling van parkeervergunningen.
Op dit moment vindt inning van de parkeervergunninggelden plaats om de zes
maanden. Voor minder draagkrachtige bewoners leidt dit halfjaarlijks tot een grote
kostenpost. Dit kan ondervangen worden door de regeling te wijzigen in betaling per
kwartaal zoals ook de motorrijtuigenbelasting in kortere tijdsvakken wordt geïnd. De
koppeling tussen het betalingstermijn en het parkeerrecht achten wij echter wel
noodzakelijk, zodat bij een eventuele wanbetaling de parkeervergunning ook kan
worden ingetrokken. Betaling per kwartaal betekent derhalve dat de parkeervergunning
ook slechts 3 maanden geldig is. Ten gevolge hiervan zal artikel 27 van de
Parkeerverordëning 2013 {geldigheidsduur vergunningen), artikel 6, lid 3 {wijze van
heffing, termijn van betaling en restitutie) en hoofdstuk 2 van de
parkeerbelastingverordening aangepast moeten worden.
Wij verzoeken uw college de implicatie van inning per kwartaal te onderzoeken. Te
meer daar wij ons realiseren dat de gevolgen van een aanpassing van de regelgeving
zich niet beperkt tot de stadsdeelgrenzen van West.

Met vriendelijke groet.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West,

Stadsd^e^Sretafis

VoorzittóMyan het Dagelijks Bestuur
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