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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Het vrijkomen van de ruimte aan de Binnenweg in Hoofddorp (de locatie van de voormalige 

tijdelijke bioscoop en bibliotheek) geeft aanleiding tot het herschikken van het betaald 

parkeren in Hoofddorp Centrum. Al langer leefde de wens van de winkeliers om het Van der 

Zeeterrein (Aprisco) meer voor het parkeren van het winkelend publiek en minder voor 

langparkeerders te laten gebruiken. Met het vrijkomen van de ruimte aan de Binnenweg is er 

de mogelijkheid het lang parkeren deels hier op te lossen. Tegelijk speelt de wens van de 

bewoners van de Verzetsheldenwijk maatregelen te treffen tegen de parkeeroverlast die zij 

ondervinden. Dit doen we door de wijk om te zetten van parkeerschijfzone (blauwe zone) 
naar betaald gebied. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Het Van der Zeeterrein wordt omgezet van het C- naar het B-tarief. De 240 parkeerplaatsen 

van het Van der Zeeterrein komen beschikbaar voor het winkelend publiek, of bezoekers van 

raadhuis of culturele centra. Deze doelgroep kent een kortere bezoektijd dan de lang 
parkeerders. Op de vrijgekomen ruimte aan de Binnenweg wordt een nieuwe lang 

parkeerlocatie gerealiseerd op loopafstand van het centrum van Hoofddorp. Lang 

parkeerders hebben dan de beschikking over de tijdelijke parkeergarage en het 

parkeerterrein naast het raadhuis (samen 625 plaatsen) en de nieuwe locatie Binnenweg 

(206 plaatsen). De parkeeroverlast in de Verzetsheldenwijk wordt naar verwachting opgelost 

door het invoeren van een parkeertarief. Dit moet dan het B-tarief zijn, dus bedoeld voor 

mensen die een kortere tijd in het centrum moeten zijn. Over de voor de uitvoering 

benodigde aanwijzings-en verkeersbesluiten wordt separaat besloten. 

Een gevolg van de in deze nota voorgestelde maatregelen is dat de parkeerinkomsten 

verhoogd worden, naar verwachting in totaal met circa € 800.000,-. 

• Het uitbreiden van het betaald parkeren aan de Binnenweg en de Verzetsheldenwijk 

geeft extra inkomsten, maar vergt een investering van inrichting en parkeerautomaten. 

Per saldo levert het naar verwachting bijna € 540.000,- per jaar op. 

• Het omzetten van het Van der Zeeterrein naar het B-tarief levert naar verwachting 

jaarlijks € 260.000,- op. 
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Het gebruik van het Van der Zeeterrein zal gemonitord worden. Omdat er nog geruime tijd 

sprake zal zijn van gewenning door de gebruikers, wordt die monitoring een half jaar na de 

wijziging gedaan. In de monitoring worden ook de Binnenweg en de Verzetsheldenwijk 

betrokken om een volledig beeld te verkrijgen. 

Mocht er aanleiding zijn het tariefbeleid of het gebruik te wijzigen, dan kan dat in de 

herziening van het tariefstelsel zoals aangegeven in het Deltaplan Bereikbaarheid worden 

opgenomen. Bewoners die geen beschikking hebben over parkeren op eigen terrein, komen 

in aanmerking voor een parkeervergunning (€ 53,- per jaar) in plaats van een 

parkeerontheffing in de blauwe zone (€ 53,- per twee jaar). 

Wat mag het kosten? 
Voor de aanpassingen van de Binnenweg (€ 286.000) en de plaatsing van 15 

parkeerautomaten (€ 262.500) is een krediet van totaal € 548.500 benodigd. De kosten van 

de investeringen kunnen worden gedekt uit de meeropbrengst van het Van der Zeeterrein 

en de parkeeropbrengst van de Binnenweg en Verzetsheldenwijk. De genoemde 

(meer)opbrengsten zijn circa € 800.000 per jaar. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad heeft budgetrecht en stelt de kaders vast. Het college voert het 

raadsbesluit uit. Binnen het college is de portefeuillehouder Verkeer verantwoordelijk voor 

het parkeerbeleid. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De maatregelen zullen zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. Uw raad wordt geïnformeerd 

over de resultaten van de monitoring een half jaar na de invoering. 

2. Voorstel 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 

1. het benodigde krediet voor de uitvoering van de korte termijn parkeermaatregelen ter 

grootte van € 548.500,- beschikbaar te stellen; 

2. hiertoe vast te stellen de 108 kredietverstrekking voor het jaar 2013; 

3. dit bedrag te dekken vanuit de (extra) opbrengst van de parkeermaatregelen en de 

financiële effecten te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2013. 

3. Overige relevante informatie 

Planning 
Na besluitvorming kunnen de maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd . 

In- en externe communicatie 

Wij dragen zorg voor een goede communicatie met bewoners en ondernemers over 

parkeren in zijn algemeenheid en betreffende tariefswijzigingen in het bijzonder. De 

maatregelen uit dit besluit zijn in de afgelopen periode aan de orde geweest in overleg met 

bewoners van de Verzetsheldenwijk en ondernemers van het winkelcentrum. 
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4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de 


