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Voorgesteld besluit
de wijzigingsverordening Parkeerbelastingen vast te stellen.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Parkeertarieven in de openbare ruimte (straatparkeertarieven) zijn geregeld in de Verordening 
parkeerbelastingen gemeente Dordrecht. Verordeningen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeenteraad. De tarieven in de parkeergarages vallen onder het privaatrecht en daarmee 
onder de verantwoordelijkheid van het college. 

Wat is het doel?
Het doel van dit voorstel is om de tariefdifferentiatie parkeertarieven kortparkeren op straat en in 
de gemeentelijke parkeergarages en de tariefdifferentiatie voor de bewonersparkeervergunningen 
in nieuwe schilgebieden te effectueren. Daarnaast wordt met dit voorstel de privaatrechtelijke 
tarieventabel in lijn gebracht met het betalen per minuut in de gemeentelijke parkeergarage.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Middels dit voorstel wordt het betalen per minuut in de gemeentelijke parkeergarage en 
differentiatie parkeertarieven (zie gekoppelde besluiten) geëffectueerd. Dit voorstel is de juridische 
uitwerking is van het vastgestelde voorstel “Betalen per minuut in de parkeergarage en 
tariefdifferentiatie parkeren” waar de raad op 26 mei 2021 mee heeft ingestemd.

Aan de verordening Parkeerbelastingen zijn de volgende punten toegevoegd:

 tariefdifferentiatie parkeertarieven (reden: aantrekkelijker maken parkeren in 
parkeergarages);

 artikel B2. is uitgesplitst in gebied A en gebied B. Gebied A is het bestaande gebied waar er 
parkeerregulering geldt en gebied B is het schilgebied voor de toekomstige gebieden waar 
parkeerregulering kan gelden. Voor gebied B wordt het volgende tarief gehanteerd: eerste 
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bewonersvergunning van € 5,- per maand en tweede bewonersvergunning voor € 10,- per 
maand;

 kaartje met gebied A en gebied B (zie 2e kaart bijlage 2 van de verordening 
Parkeerbelastingen).

Aan de privaatrechtelijke tarieven is het betalen per minuut toegevoegd. Met het betalen per 
minuut effectueren we ook het vorig jaar bij de EPV notitie opgenomen voorstel voor het opheffen 
van cash betalingen (RIS: 2582107).

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Bij de behandeling van de notitie Herijking Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen in de 
raadscommissie Fysiek op 16 juni 2020 is door de portefeuillehouder toegezegd om te onderzoeken 
wat het effect van betalen per minuut in de parkeergarages is. Dit effect is uitgestippeld in het 
gekoppeld besluit. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Betalen per minuut in de parkeergarage en Differentiatie parkeertarieven - Raadsvoorstel;
Betalen per minuut in de parkeergarages van Dordrecht - Raadsinformatiebrief;

Hoe wordt dit betaald?
Uitgangspunt voor het doorvoeren van het betalen per minuut in de gemeentelijke parkeergarages 
 is dat deze geen (significant) effect heeft op de totale parkeeropbrengsten en  neutraal zal 
plaatsvinden. Op voorhand is echter niet uit te sluiten dat de wijzigingen leiden tot gewijzigd 
parkeergedrag. De historie van tariefwijzigingen in Dordrecht laat echter zien dat dit effect in het 
niet valt ten opzichte van andere oorzaken van fluctuaties in de parkeeropbrengsten (o.a. 
weersomstandigheden, economische stand van zaken, maatregelen in het kader van COVID-19). 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
In het eerste half jaar van 2021 worden de technische voorbereidingen getroffen in de 
gemeentelijke parkeergarages. Nadat dit tarievenbesluit (voor het garage parkeren) is uitgewerkt, 
wordt na de zomer van 2021 de daadwerkelijke technische implementatie van het betalen per 
minuut en opheffen van cash betalingen in de gemeentelijke parkeergarages mogelijk. 

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 juni 2021  inzake 
Vaststellen van de wijzigingsverordening Parkeerbelasting en betalen per minuut in de 
parkeergarage;

b e s l u i t :

de wijzigingsverordening Parkeerbelastingen vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Privaatrechtelijke Parkeertarieven per 1 september 2021


