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Reactie naar aanleiding van aangehouden motie 
zorgeloos kerken op zondagochtend 

Verzenddatum 

- 5 DEC. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de begrotingsraad op 7 november 2013 hebben wij - naar aanleiding van de motie 
'Zorgeloos kerken op de zondagochtend' van de fractie van de CDVP - toegezegd u nader 
te informeren over de besluitvorming met betrekking tot het (betaald) parkeren op zondag. 
Daarnaast zegden wij toe u te informeren over de (verwachte) parkeeropbrengsten op 
zondag. 

Besluitvorming 
Bij het vragenuur op 18 november 2010 heeft de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer naar 
aanleiding van vragen van de fracties CDA en CU/SGP over de aanvangstijd van het betaald 
parkeren op zondag in relatie tot de koopzondagen het volgende aangegeven: 

'Toen de tijdelijke parkeergarage werd ingesteld, heeft de raad besloten om op de zondag 
het tarief in te voeren. Wij moeten er volledigheidshalve wel bij zeggen, want daarin zouden 
we redelijk uniek zijn, dat dit aan de koopzondagen was gekoppeld. Die beginnen niet om 
09.00 uur, dus wij zullen gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Dat vereist wel een nieuw 
raadsbesluit op dat punt, omdat daarmee de aanpassing zou moeten worden verricht. Dus 
dat zal betekenen dat wij daar nog bij u op terugkomen. En daarnaast, mocht dat nodig zijn, 
zullen ook de automaten worden aangepast. En we zullen ook even kijken in hoeverre 
dit effecten heeft op de inkomsten die we hebben rondom parkeren, maar zoals het er nu 
uitziet, en u vroeg ons om een oplossingsgerichte benadering, u kent ons college: dat 
hebben we altijd." 
(citaat uit verslag van de raadsvergadering) 
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Vervolgens heeft uw raad op 1 februari 2011 (raadsbesluit 2011.0003203) besloten om het 
betaald parkeren op de koopzondagen te laten ingaan vanaf 12.00 uur. 

Op 4 juli jl. heeft uw raad naar aanleiding van de aangenomen motie "finale zondagopening 
Haarlemmermeer" de hierop aangepaste verordening winkeltijden Haarlemmermeer 
vastgesteld. Hierin is bepaald dat de mogelijkheid om zondag geopend te zijn voor alle 
branches verruimd wordt van 12.00-18.00 uur naar 08.00-18.00 uur. Als gevolg hiervan is de 
parkeerbelastingverordening aangepast en hebben wij een aanwijzingsbesluit parkeren 
genomen (2013.0051233), waarin het betaald parkeren op zondag van 09.00 tot 18.00 uur is 
vastgelegd. 

Parkeeropbrengsten op zondag 
Het is vanuit de systemen niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de uren op zondag 
tot 12.00 uur en de uren vanaf 12.00 uur. We hebben de opbrengst van 3 zondagen op een 
rij gezet. Het betreft de opbrengst van de gehele zondag in de drie gebieden. 

Zone A, B, C 
20 Oktober 2013 €1.756 
27 Oktober 2013 €2.158 
10 November 2013 € 1.864 

Ter vergelijking: een willekeurige dinsdag heeft € 3.097 en een willekeurige donderdag 
€ 3.944 opgeleverd. Een koopzondag in januari heeft € 1.722 opgeleverd. Vanwege de 
sluiting van de Kruisweg zijn de opbrengsten de afgelopen periode nadelig beïnvloed, dus 
hiermee kan het niet volledig worden vergeleken. 

De periode tussen 9:00 en 12:00 uur is 1/3 van de totale tijd dat betaald moet worden. De 
totale parkeerbelasting per uur zal variëren door de dag heen met de nadruk op de middag, 
maar dit kan dus niet onderbouwd worden. Uitgaande van het gemiddelde van € 1.800 per 
zondag liggen de verwachte opbrengsten op zondag 9:00-12:00 uur op ca. 1/3e van 
€ 93.000 per jaar, dus tussen de € 25.000 en € 35.000. 

Realisatie totale parkeeropbrengsten 2013 

Voor 2013 staat € 2.9 min. aan parkeeropbrengsten geraamd. Dit is inclusief structureel 
€ 0,9 min. aan extra opbrengsten voor het harmoniseren van de parkeertarieven zoals door 
uw raad vastgesteld via de tweede tranche bezuinigingen. Naar verwachting zullen de 
parkeeropbrengsten, o.m. door de oprooiïng van de Kruisweg, niet volledig worden 
gerealiseerd. Het afschaffen van het zondagochtendparkeren kan dus niet worden 
opgevangen binnen de totale opbrengsten en zal leiden tot een nadeel voor de gemeente. 

Resumerend raden wij de aangehouden motie af. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de trargemeester. 


