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DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN 

INTEGRATIE  

EN  

DE MINISTER VAN FINANCIEN EN OVERHEIDSORGANISATIE 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het in verband met de introductie van betaald parkeren door middel van de 
Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30) noodzakelijk is om de 
maximale tarieven van het parkeergeld, de parkeervergunningen, alsmede de 
dagen en tijdstippen waarop tegen betaling van parkeergeld kan worden ge-
parkeerd, vast te stellen;  
 

Gelet op: 

 

artikel 5 van de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30);  

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder: 

Landsverordening : de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 

30); 

bewonersvergunning : een parkeervergunning als bedoeld in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening; 

bedrijfsvergunning : een parkeervergunning als bedoeld in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel b, van de Landsverordening; 

Parkeerzone A : de Parkeerzone A, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel a, van het Landsbesluit parkeerzones; 

Parkeerzone B : de Parkeerzone B, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel b, van het Landsbesluit parkeerzones; 
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Parkeerzone C : de Parkeerzone C, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel c, van het Landsbesluit parkeerzones. 

 

Artikel 2 

 

1. Het tarief van het parkeergeld voor het parkeren van een motorvoertuig in 

een parkeerzone bedraagt Afl. 2,- voor het eerste uur of een gedeelte daar-

van en Afl. 2,- voor ieder uur daarna.  

2.  De tijdstippen waarop parkeergeld verschuldigd is voor het parkeren in een 

parkeerzone, zijn:  

a. in Parkeerzone A van maandag tot en met zondag tussen 07.00 uur en 

19.00 uur; 

b. in Parkeerzone B van maandag tot en met zondag tussen 07.00 uur en 

24.00 uur; 

c. in Parkeerzone C van maandag tot en met zondag tussen 0.00 uur en 

24.00 uur. 

3. In afwijking van het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, zijn de 

tijdstippen van betaald parkeren: 

a. voor de parkeerterreinen tussen de Renaissance Marketplace en Re-

naissancebrug en tussen de Renaissancebrug en Royal Plaza Mall van 

maandag tot en met zondag tussen 0.00 uur en 24.00 uur.  

b. voor het parkeerterrein gelegen achter de Port of Call Marketplace, de 

Weststraat en de Werfstraat grenzend tot aan de L.G. Smith Boulevard 

van maandag tot en met zondag tussen 0.00 uur en 24.00 uur.  

 

Artikel 3 

 

1. Het tarief voor een bewonersvergunning bedraagt Afl. 40,- per maand. 

2. Het tarief voor een bedrijfsvergunning bedraagt Afl. 75,- per maand. 

3. De dagen en tijdstippen waarop uitsluitend met een bewonersvergunning of 

bedrijfsvergunning mag worden geparkeerd zijn van maandag tot en met 

zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur. 

4. Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat vergunning bij verlies of 

diefstal bedraagt Afl. 25,-. 
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Artikel 4 

 

Op feest- of herdenkingsdagen in de zin van artikel 22 van de Arbeidsverorde-

ning 2013 (AB 2013 no. 14) is geen parkeergeld verschuldigd. 

 

Artikel 5 

 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop 

de Landsverordening parkeerzones in werking treedt.  

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling tarieven parkeerzones. 

 
 
 

O.B. Sevinger 
 

A.R. Bermudez 
 


