Gemeente Bloemendaal
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Bloemendaal, 14 oktober 2019
Betreft
Contact

: Voornemen tot wijziging parkeertarieven
: 06-53379574 / m.geerlings@khn.nl

Geacht college,
Tijdens het bespreken van de kadernota in de commissie van bestuur en middelen van
16 mei jl., stelde wethouder Heijink voor om de parkeertarieven te verhogen om daarmee de
extra kosten die de organisatie van de Formule 1 met zich mee brengt mede te bekostigen.
De verhoging zou dan bovenop de stijging €0,05 als gevolg van de inflatie komen.
Het bestuur van KHN Bloemendaal/Heemstede heeft in het verleden al meerdere keren
verzoeken bij de gemeente ingediend om de parkeertarieven niet nog meer te verhogen en
beter te laten aansluiten op de tarieven van de gemeente Zandvoort. In theorie zou dat
moeten zijn, maar in de praktijk wijken ze fors van elkaar af. De huidige tarieven voor een
dagkaart aan de kust zijn nu al een stuk hoger dan in Zandvoort in het zomerseizoen van
maart tot november: € 20,80 voor een dagkaart in Bloemendaal tegenover € 13,70 voor een
dagkaart in Zandvoort. Een verschil van maar liefst 52%.
Wij hebben u per brief op 26 mei reeds kenbaar gemaakt dat, mocht Zandvoort besluiten om
de parkeertarieven aan te passen tijdens de Formule 1, wij hopen dat de parkeertarieven op
het strand meer naar elkaar toe groeien en dat Bloemendaal haar tarieven ongemoeid laat,
liever nog verlaagd.
In de commissie grondgebied van 15 oktober jl. wordt bij de begroting 2020 punt 9, bijlage
C67b, een voorstel gedaan voor een verhoging van het parkeertarief op het strand vanaf
2020 met 0,60 naar 3,25. Met dit voorstel wordt het principe losgelaten, dat Bloemendaal en
Zandvoort hun parkeertarieven op elkaar afstemmen. Mogelijke concurrentie-effecten zijn
niet vooraf te kwantificeren. Dit vinden wij geen goede zaak. Waarom betaalt een bezoeker
aan het strand in Zandvoort of Bloemendaal verschillende parkeertarieven voor dezelfde
voorzieningen. Dit is niet uit te leggen.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
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