
Nummer 5 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2011; 
 
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van parkeerbelasting 2011. 
 
Artikel I 
De tarieventabel behorende bij de verordening wordt gewijzigd, zoals in de bij lage bij deze 
verordening is aangegeven. 
 
Artikel II 
Artikel 12, l id 3, wordt gewijzigd als volgt: 
 
‘De datum van de heffing is 1 januari 2011, met dien verstande dat bij iedere verordening 
tot wijziging van deze verordening wordt bepaald met ingang van welke datum de in die 
verordening aangegeven wijzigingen bij de heffing moeten worden toegepast.’  
 
Artikel III 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendma-
king. De in deze verordening aangegeven wijzigingen worden met ingang van 1 januari 
2012 bij de heffing toegepast. 
 
Haren, 6 december 2011 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
wnd. griff ier 

 E. Fennema, 
voorzitter 
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Bijlage I. Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2011 
 
Onderdeel I – Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, on-
derdeel a, bedraagt per aangegeven ti jdseenheid op maandag t/m zaterdag van 09.00 uur 
tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur 
1. Haderaplein; parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerti jd van 2,5 uur: voor ieder 

half uur of gedeelte daarvan € 0,60; 
2. Oldehof; parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerti jd van 2,5 uur: voor ieder half 

uur of gedeelte daarvan € 0,60; 
3. Kroonkampweg, incl. gedeelte Torenlaan; parkeerapparatuur geschikt voor een parkeer-

ti jd van 1,5 uur: voor ieder half uur of gedeelte daarvan € 0,60: 
4. Achter de Molen; parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerti jd van 2,5 uur: voor ie-

der half uur of gedeelte daarvan € 0,60; 
5. Vondellaan (gedeelteli jk); parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerti jd van 2,5 uur: 

voor ieder half uur of gedeelte daarvan € 0,60; 
6. Kerkstraat (gedeelteli jk); parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerti jd van 2,5 uur: 

voor ieder half uur of gedeelte daarvan € 0,60; 
7. Hortuslaan (parkeervakken Gorechthuis); parkeerapparatuur geschikt voor een parkeer-

ti jd van 2,5 uur: voor ieder half uur of gedeelte daarvan € 0,60 
  
Onderdeel II – Tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. 
1. per maand voor een ontheffing zone betaald parkeren voor maximaal 2 kentekens: 

€ 14,30 
2. per jaar voor een ontheffing zone betaald parkeren voor maximaal 5 kentekens: 

€ 224,25 
3. per jaar voor een tweede vergunning voor een schilstraat (zone parkeren voor vergun-

ninghouders): € 48,00 
4. per jaar voor een bezoekersschijf voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunning-

houders) voor maximaal 1 bezoekersschijf per adres: € 16,20 
5. per jaar voor een bezoekersschijf voor een schilstraat (Zone Parkeren voor Vergunning-

houders) voor maximaal 4 bezoekersschijven per bedrijf: € 16,20 
6. de administratiekosten per ontheffing of vergunning bedragen: € 6,10 
7. voor een dagvergunning als bedoeld in artikel 4, l id 1 van de ‘Nadere regels uitgifte 

vergunningen voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbenden-
plaatsen’ (N.B.: voor deze vergunningen worden geen administratiekosten in rekening 
gebracht): € 6,00 

8. voor de afgifte van een duplicaat vergunning/ontheffing in geval van diefstal of verlies: 
€ 6,10 


