
Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven 

gemeente Harlingen 2021 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, 

gelezen het voorstel van ………………………….. van ………………., kenmerk …………….; 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen: 

 Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Harlingen 2021 

Artikel 1 Tarieven 

De privaatrechtelijke parkeertarieven voor het jaar 2021 worden als volgt vastgesteld: 

 

 

1. Tarieven inzake het parkeren in de openbare parkeergarage Waddenpromenade 

Product Tarief 2021 (per uur/per dag) incl. 

BTW 

Tarief 2021 (per uur/per dag) excl. 

BTW 

Kortparkeren €   1,--  per uur voor 1e vier uur 
€   2,--  per uur vanaf 5e uur 

€ 14,00 maximum dagtarief  

€   0,83  per uur voor 1e vier uur 
€   1,65  per uur vanaf 5e uur 

€ 11,57 maximum dagtarief 

  
Voor de parkeergarage Waddenpromenade worden geen uitrijkaarten verstrekt. De gemeente Harlingen 
verstrekt als exploitant alleen uitrijkaarten aan de interne organisatie. 

 
 

Product Tarief 2021 (per maand/per jaar) 

incl. BTW 

Tarief 2021 (per maand/per jaar) 

excl. BTW 

Abonnement onbeperkt 
geldig 

€    125,-- per maand of gedeelte 
hiervan 

€ 1.500,-- per jaar 

€    103,30 per maand of gedeelte 
hiervan 

€  1.239,67 per jaar 

Uitgiftevoorwaarden: 
1. Voor de parkeergarage worden maximaal 20 abonnementen afgegeven; 

2. Afgifte van een abonnement vindt plaats aan een non-profit organisatie. Voorbeelden hiervan 
zijn de gemeente Terschelling, Vlieland, Ministerie van Defensie en Hulpverleningsdiensten; 

3. Per non-profit organisatie worden maximaal drie abonnementen verstrekt; 

4. Een abonnement wordt voor een kalenderjaar afgegeven. Bij een verzoek om prolongatie van 
het abonnement wordt beoordeeld over houder nog voldoet aan de geldende uitgiftecriteria; 

5. Indien het aantal aanvragen het maximaal aantal af te geven abonnementen overschrijdt dan 

wordt aanvragers op de wachtlijst geplaatst; 
6. Zolang aanvrager op de wachtlijst staat, kan een abonnement worden gekocht voor de 

langparkeerterreinen (P1/ P2 / P3).  

  

De betaaltijden van de parkeergarage zijn gelijk aan de openingstijden van de parkeergarage. Indien 
een jaarabonnement tijdens het kalenderjaar wordt opgezegd, vindt restitutie plaats voor het aantal 
volle maanden dat het abonnement nog geldig was geweest. 

2. Tarieven inzake het parkeren op de openbare parkeerterreinen P1, P2 en P3,  

Product Tarief 2021 (per dag of dagdeel) 
incl. BTW 

Tarief 2021 (per dag of dagdeel) excl. 
BTW 

Kortparkeren €   7,-- per dag  €   5,79  per dag 



 

 

Product Tarief 2021 (per maand/per jaar) 
incl. BTW 

Tarief 2021 (per maand/per jaar) 
excl. BTW 

Abonnement onbeperkt 
geldig 

€    70,-- per maand of gedeelte 
hiervan 
€  840,-- per jaar 

€    57,85 per maand of gedeelte 
hiervan 
€  694,21 per jaar 

Uitgiftevoorwaarden: 
1. Voor de langparkeerterreinen P1/P2/P3 worden maximaal 150 abonnementen afgegeven; 
2. Afgifte van een abonnement vindt plaats aan: 

-Bewoners woonachtig op Terschelling of Vlieland;   
-Werknemers van bedrijven gevestigd op Terschelling of Vlieland; 
-Bedrijven welke werkzaamheden/diensten verrichten op Terschelling of Vlieland. 

3. Per woonadres wordt maximaal één abonnement verstrekt.  

4. Het aantal abonnementen voor werknemers van bedrijven gevestigd op Terschelling of Vlieland 
is afhankelijk van de bedrijfsomvang. Per 5 werknemers wordt één abonnement verstrekt; 

5. Het aantal abonnementen voor bedrijven welke werkzaamheden verrichten op Terschelling of 

Vlieland is afhankelijk van de omvang en duur van de werkzaamheden. 
6. Indien het aantal aanvragen het maximaal aantal af te geven abonnementen overschrijdt dan 

worden aanvragers op de wachtlijst geplaatst; 

7. Een abonnement wordt voor een kalenderjaar afgegeven. Bij een verzoek om prolongatie van 
het abonnement wordt beoordeeld over houder nog voldoet aan de geldende uitgiftecriteria; 

 

De betaaltijden van de parkeerterreinen zijn gelijk aan de openingstijden van de parkeerterreinen. 
Indien een jaarabonnement tijdens het kalenderjaar wordt opgezegd, vindt restitutie plaats voor het 
aantal volle maanden dat het abonnement nog geldig was geweest. 

 

3. Tarieven inzake het parkeren op het parkeerterrein “Bruine Vloot” gelegen aan de 

Westerzeedijk 7 

Product Tarief 2021 (per dag of dagdeel) 

incl. BTW 

Tarief 2021 (per dag of dagdeel) excl. 

BTW 

Kortparkeren €   7,-- per dag  €   5,79  per dag 

 

De betaaltijden zijn dagelijks van 6.00 uur tot 20.00 uur.  

Artikel 2 Slotbepalingen 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als het Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven 

Harlingen 2021. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van …………………. 2020. 

 

De secretaris,                       De burgemeester, 

 

 



 


