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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-15-24958\3. Bestuur\6694 
Datum voorstel:   18 april 2016 
Datum collegevergadering:  25 april 2016 

Datum raadscommissie:  22 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Mina Yarim 
E-mailadres:   m.yarim@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     06-11700928 

 
Agendapunt:   
 

Openbare ruimte Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Parkeerbeleidsnota 
 

 

Wij stellen voor 
- het parkeerbeleid vast te stellen (inclusief deelnota Hillegom, deelnota 

Gehandicaptenparkeren en deelnota Parkeernormen). 
 

Inleiding 
Inhoudelijk gaat het parkeerbeleid verder op de kaders uit het HVVP. De nadere uitwerking 
van het parkeerbeleid is opgenomen in verschillende deelnota’s: 

 
1. Deelnota Centrum. Deze nota gaat in op de huidige parkeersituatie in het centrum 

en bevat een uitvoeringsprogramma om de gestelde doelen te bereiken. Deze 

deelnota is reeds vastgesteld.   
2. Deelnota Hillegom. Deze nota bespreekt de niet-centrumgebieden (de woon-, 

werkgebieden en het stationsgebied). 

3. Deelnota Gehandicaptenparkeren. Deze nota gaat in op het Hillegomse beleid met 
betrekking tot gehandicaptenparkeren.  

4. Deelnota Parkeernormen. Deze nota geeft de gemeentelijke parkeernormen weer 

voor de verschillende typen functies.  
  
Bestaand kader/context 

- De basis voor het nieuwe parkeerbeleid is gelegd in het Hillegoms Verkeer en 
 Vervoerplan (HVVP). Aan het HVVP is een Uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin 
 is opgenomen dat een nieuw parkeerbeleidsplan opgesteld wordt.  

-  Parkeerbeleid Deelnota Centrum (vastgesteld 17-9-2015). 
 
Beoogd effect 

Hillegom voert al jarenlang parkeerbeleid en hoewel de uitgangspunten in de basis 
duidelijk waren, stonden de beleidsregels niet meer gebundeld op een centrale plaats. 
De parkeerbeleidsnota brengt daarin verandering. 
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Argumenten 
Deelnota Hillegom 
Hillegom voert al jarenlang parkeerbeleid en hoewel de uitgangspunten in de basis 

duidelijk waren, stonden de beleidsregels niet meer gebundeld op een centrale plaats. Het 
parkeerbeleid brengt daarin verandering. 
 

Deelnota Gehandicaptenparkeren 
De deelnota gehandicaptenparkeren dient de verouderde beleidsregels te vervangen.  
 
Deelnota Parkeernormen 
Gebleken is dat binnen de gemeente Hillegom de behoefte bestaat aan meer 
duidelijkheid en uniformiteit in de toepassing van de parkeernormen. De deelnota 

parkeernormen beoogt het vastleggen van de Hillegomse parkeernormen en het bepalen 
van een transparant en eenduidig toepassingskader.  
 

Kanttekeningen 
Wij zijn voornemens om het aantal (2) parkeerplaatsen met oplaadpunt voor elektrische 
auto’s in de openbare ruimte uit te breiden. Vanwege de op handen zijnde 

veranderingen in de techniek (uitwisselbaarheid van laadpassen) en het gebruik van 
standaard stekkers zijn wij hiertoe nog niet overgegaan. Wij blijven de (technische) 
ontwikkelingen volgen. Wij zullen overgaan tot uitbreiding van het aantal oplaad-punten 

in de openbare ruimte op het moment dat hier meer duidelijkheid over is. 
 
Financiële consequenties 

De kosten met betrekking tot het parkeerbeleid zijn gedekt in het HVVP. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

N.v.t. 
 
Duurzaamheid 

N.v.t. 
 
HLT 

N.v.t. 
 
Urgentie 

Hoog. Op de vaststelling van het parkeerbeleid wordt al geruime tijd gewacht. 
 
Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
- Parkeerbeleid Hillegom dd 15-04-2016 

- Parkeerbeleid Hillegom, deelnota Hillegom dd 15-04-2016 
- Parkeerbeleid Hillegom, deelnota Gehandicaptenparkeren dd 15-04-2016 
- Parkeerbeleid Hillegom, Nota parkeernormen dd 15-04-2016 

- Memo Parkeerbeleidsnota dd 25-04-2016 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 

- het parkeerbeleid vast te stellen (inclusief deelnota Hillegom, deelnota 

Gehandicaptenparkeren en deelnota Parkeernormen). 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


