
Tarieventabel  

Behorende bij Verordening Parkeerbelastingen 2020 
 

 
1. Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, lid a, bedraagt: 

a in gebied A, Waddenpromenade             30 minuten 0,50 

b in gebied B, Voorstraat uur 1,00 

c in gebied C, Binnenstad uur 1,00 

d in gebied D, Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe 
Vissershaven en Willemshaven) 

dag 2,00 

  uur 0,40 

e In gebied E, station dag 2,00 

f In gebied F, Nieuwe Vissershaven, camper dag 10,00 

g In gebied G, Pleintje Noorderhaven uur 1,00 

h In gebied H, Vignetgebied uur 0,20 

 
2. Het tarief voor het parkeren op een vergunninghoudersplaats als bedoeld in artikel 2, lid 
b, bedraagt op basis van:  

a.  een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel a, van de Parkeerverordening 2020: 

  

 I. gebied B en C, Voorstraat en Binnenstad maand 2,08 

   kalenderjaar 25,00 

 II. gebied H, Vignetgebied kalenderjaar 2,50 

 III. gebied I, Vijverbuurt maand 2,08 

   kalenderjaar 25,00 

 

b. een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel b, van de Parkeerverordening 2020       

  

 Gebied B, C en I, Voorstraat, Binnenstad en Vijverbuurt dag 5,00 

 Gebied B, C en I, Voorstraat, Binnenstad en Vijverbuurt week 20,00 

  maand 45,00 

 Voor de eerste bedrijfsvergunning per bedrijf digitaal        kalenderjaar 150,00 

 Voor de eerste bedrijfsvergunning per bedrijf analoog       kalenderjaar 200,00 

 Voor de volgende bedrijfsvergunning(en) per bedrijf digitaal kalenderjaar 375,00 

 Voor de volgende bedrijfsvergunning(en) per bedrijf analoog kalenderjaar 425,00 

 
 

c.  een bezoekerskaart als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, 
van de Parkeerverordening 2020:      

  

 I. Bezoekerskaart Binnenstad digitaal 
(1e vijf digitale bezoekerskaarten per woonadres gratis) 

per stuk / 
dag 

2,00 

  Bezoekerskaart Binnenstad analoog Per stuk / 
dag 

2,50 

 II. Bezoekerskaart Vignetgebied digitaal per stuk / 0,50 



(1e vijf digitale bezoekerskaarten per woonadres gratis) dag 

  Bezoekerskaart Vignetgebied analoog 
 

Per stuk / 
dag 

0,75 

             

d.  een toeristenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel d, van de Parkeerverordening 2020: 

  

 I. gebied B en C, Voorstraat en Binnenstad per stuk 
/ dag 

2,50  
 

 II. gebied H, Vignetgebied per stuk 
/ dag 

0,75  
 

 

e.  een dienstenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel e, van de Parkeerverordening 2020: 

  

  digitaal maand 10,00 

  analoog maand 15,00 

  digitaal kalenderjaar 100,00 

  analoog kalenderjaar 150,00 

 

f.  een werknemersvergunning als bedoeld in artikel 3, derde 
lid, onderdeel f, van de Parkeerverordening 2020: 

  

 I. Werknemers A maand 10,00 

   kalenderjaar 100,00 

 II. Werknemers B kalenderjaar 30,00 

 III. Werknemers C kalenderjaar 30,00 

                                                

g.  een stallingsbedrijvenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde 
lid, onderdeel g, van de Parkeerverordening 2020 

  

   kalenderjaar 75,00 

                                                

h.  een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel h, van de Parkeerverordening 2020:      

  

 I. gebied C, Binnenstad per stuk 
/ dag 

5,00  
 

 II. gebied H, Vignetgebied per stuk 
/ dag 

1,00 

             

i.  een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel i, van de Parkeerverordening 2020 

  

   per stuk / 
dag 

1,00  
 

                                                                                               

k.  Een forensenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel k van de Parkeerverordening 2020 

  

   maand 10,00 

   kalenderjaar 100,00 



                                                                                               

l.  Een vaargastenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel l van de Parkeerverordening 2020 

  

  in gebied D, Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven en 
Willemshaven) van vrijdagavond 22:00 – zaterdagochtend 10:00 uur 

per stuk 5,00 

                                                                                   

m.  Een short-stay vergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
onderdeel m van de Parkeerverordening 2020 

  

  in gebied D, Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven 
en Willemshaven)  

maand 10,00 

   jaar 120,00 

 


