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Geachte heer, mevrouw,

In de commissievergadering van 6 november 2018 zijn door uw raad vragen gesteld over 
het raadsvoorstel Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 
(2018.0061864). Hieronder gaan wij op de gestelde vragen in.

1. De Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt niet overeen met de 
inhoud, omdat het enkel gaat over de situatie rondom het NS-station. Voorgesteld 
wordt om de naam van de verordening te wijzigen in: Parkeerverordening 
Stationsgebied Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018.

Antwoord:
De gemeenteraad stelt een verordening vast voor het gehele grondgebied van de 
gemeente. De verordening biedt het instrumentarium op basis waarvan 
parkeervergunningen en -ontheffingen verleend kunnen worden in gebieden waar betaald 
parkeren geldt of een parkeerschijfzone is ingesteld, zoals in dit geval rondom het NS- 
station. Het is daarom niet gewenst dat de naam van de verordening wordt gewijzigd.
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2. Op de tekening bij het ontwerp verkeersbesluit zijn enkele borden niet vermeld 
waardoor de begrenzing van de zone niet duidelijk is. De vraag is gesteld of de 
onlangs gemaakte parkeervakken op de Haarlemmerstraatweg ook binnen de 
parkeerzone vallen.

Antwoord:
De exacte begrenzing van zone wordt zal worden vastgesteld bij het definitieve 
verkeersbesluit. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel zal het ontwerp besluit 4 weken 
ter inzage worden gelegd. Er zal dan een gedetailleerde tekening ter inzage worden 
gelegd waarop de borden duidelijk zijn aangegeven. Reacties van belanghebbenden 
worden meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit. Na vaststelling en 
publicatie van het definitieve besluit worden de borden op de weg geplaatst. In principe 
liggen de onlangs gerealiseerd parkeerplaatsen langs de Haarlemmerstraatweg binnen 
de zone.

3. Gevraagd is om de tekst van het raadsvoorstel aan te passen door achter het Dr. 
Baumanplein te vermelden dat het om de noordzijde van het plein gaat ten opzichte 
van de N200.

Antwoord:
Het raadsvoorstel zal worden aangepast.

4. Kunnen zorgverleners die niet geregistreerd staan ook een zorgverlenersontheffing 
krijgen. Kan een ZZPér in de zorg een zorgverlenersontheffing krijgen?

Antwoord:
Zoals in het Uitwerkingsbesluit is aangegeven komen professionele zorgverleners in 
aanmerking voor een zorgverlenersontheffing. In het Uitwerkingsbesluit is ook vermeld 
dat in ieder geval een huisarts, een verloskundige en een thuiszorgverlener in 
aanmerking komen voor een zorgverlenersvergunning. Het is voldoende dat personen, 
waaronder ZZPérs, of instanties kunnen aantonen dat zij beroepsmatig zorg verlenen. Dit 
kan bijvoorbeeld door een werkgeversverklaring. Op deze wijze wordt de regeling ook in 
Haarlemmermeer toegepast. Bij de harmonisatie van het beleid zal het Uitvoeringsbesluit 
hierop worden aangepast. De aanpassing van het Uitvoeringsbesluit is een 
collegebevoegdheid.
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5. Kan de eerste parkeerontheffing gratis worden verstrekt?

Antwoord:
De ontheffing houders krijgen door de ontheffing meer parkeergemak. Daarom vinden wij 
het in rekening brengen van een tarief voor een parkeerontheffing op z’n plaats. De 
implementatie van het raadsbesluit vergt tijd waardoor de ontheffingen pas in 2019 
verstrekt gaan worden. Het beleid ten aanzien van het verstrekken van 
parkeervergunningen en -ontheffingen is per 1 januari 2019 geharmoniseerd in verband 
met de samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer. Het geharmoniseerde beleid 
maakt geen onderscheid tussen een tarief voor de eerste- en de volgende vergunningen 
en ontheffingen.
Wij ontraden u daarom om de eerste parkeerontheffingen gratis te verstrekken, ook 
omdat dit dan een ernstige precedentwerking heeft richting nieuwe situaties in de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaamvyoude,

de burgemeester


