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Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

Overwegingen
Het College stelt voor de parkeertarieven in 2020 te laten stijgen "met C 0,05 (of meer voor zover Zandvoort 
het tarief meer laat stijgen)". Dat is 1,996 op het huidige tarief van e 2,60 per uur ^ C 0,0494.)
Hoewel in het Formule-1 project het gebruik van de auto wordt tegengegaan, zegt de Sportief directeur 'Dutch 
Grand Prix' (Jan Lammers) dat bezoekers mogen kiezen hoe zij naar het circuit komen en 
Hoewel het niet de bedoeling is dat het Formule-1 evenement de gemeente op extra kosten jaagt, is toename 
van de parkeerdruk op de gemeentelijke parkeerterreinen Kop Zeeweg te vrezen en daarmee ook toename 
van de controle- en handhavingskosten.
Om deze druk enigszins te verminderen en ook om bij te dragen aan het onaantrekkelijk maken van de keuze 
voor de auto om Bloemendaal aan Zee (en Zandvoort) te bereiken, is het verstandig om:
- de automatische koppeling met de Zandvoortse tarieven los te laten en
- een forsere tariefsverhoging in te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de betrekkelijk geringe 
prijselasticiteit van de parkeervraag: een verdubbeling van het tarief ^ verhoging met ca. 1096) in het 
(top)seizoen, zal waarschijnlijk wel voor sommigen een drempel zijn om met de auto naar onze kust te komen, 
maar niet of nauwelijks leiden tot een lagere bezetting van het parkeerterrein en dus per saldo een positief 
financieel effect hebben. (De Wethouder deelde 22 mei mee dat de verwachte opbrengst, bij een 
tariefsverhoging van rond C 0,10 per uur, ca.C 28.000 zal zijn.)

Verzoekt het college
de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee meer dan de inflatie te laten stijgen, voor het zomerseizoen 2020 
bijvoorbeeld met C 0,10 per uur (in plaats van de in de Kadernota voorgestelde C 0,05 per uur).
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