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Onderwerp Fiscalisering en digitalisering van het parkeren
Geachte leden van de commissie.
ln het Coalitieprogramma 2014-2018 is besloten tot meer opbrengsten en
kostenreductie te komen voor het parkeren in Haarlem. Hiervoor zijn in de
Kademota al twee maatregelen gespecificeerd. Het gaat om fiscalisering van het
parkeren en digitalisering van parkeren. In deze brief breng ik u op de hoogte van
de voortgang.
In mijn brief van 26 november 2014 heb ik u al geïnformeerd over het fiscaliseren.
Inmiddels heeft het Rijk besloten de Mulder vergoeding in zijn geheel te schrappen
vanaf 1 januari 2015. Hierdoor zal de opbrengst van de parkeerovertredingen in de
vergunninghoudergebieden aanzienlijk lager uitvallen. Om dit te compenseren is
een versnelde invoering van fiscaal parkeren in de vergunninghoudergebieden
nodig. Het college legt u binnenkort een voorstel voor over de invoering van het
fiscaliseren van parkeren.
Bij het digitaliseren van parkeren kan het optimale gebruik van digitale
betaalmogelijkheden worden gestimuleerd. Hiermee kunnen de kosten van de
handhaving worden gereduceerd en de effectiviteit van de handhaving, door het
gebruik van de scantechniek, en de betalingsbereidheid worden vergroot. Door dit
te combineren met de invoering van een fiscaal regime in de vergunninggebieden
kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. Het college zal u het voorstel
tot digitaliseren in het laatste kwartaal van 2015 voorleggen. Dit zal in samenhang
zijn met de overige mogelijkheden die modernisering van het parkeren biedt.
Bij de uitwerking van de plannen vormen de uitgangspunten in de Parkeervisie de
basis. Het gaat dan onder meer over een betere leefbaarheid en kwaliteit van de
openbare ruimte en een vitale, aantrekkelijke en bereikbare binnenstad. Het gaat
ook over een overzichtelijk, klantvriendelijk en kosteneffectief aanbod van
parkeervoorzieningen met een gezonde exploitatie.
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Wijzigingen in het parkeerregime hebben per definitie de aandacht van inwoners en
bezoekers van de stad. Daarom is een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk,
reden om hiervoor een afzonderlijk programma voor modernisering van parkeren te
benoemen. Dit programma leidt, zoals genoemd, in het laatste kwartaal van 2015 tot
voorstellen die aan het bestuur zullen worden voorgelegd. Ook zal er aandacht zijn
voor communicatie met belanghebbenden om de voorstellen aan te vullen. De
wijkraden zullen in dit verband ook betrokken worden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema
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