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Beste heer Wildeboer,

Door uw raadsfractie zijn op 3 mei 2021vragen gesteld over parkeervergunningen van

campers. Met deze brief willen wij een antwoord geven op de door u gestelde vragen.

Gestelde vragen

ls het juist dat de gemeente (boa's, politie) op straat kan controleren of een voertuig als

camper geregistreerd staat? En klopt het dat voor het centrum geen parkeervergunningen

meer verstrekt zouden worden aan campers, maar dat dat nog wel gebeurt? En als het niet
gebeurt hoe kan het dan dat we in de binnenstad geregeld (kleine) campers met

parkeervergunning geparkeerd zien staan?

Registratie als camper

Op dit moment is het nog niet mogelijk om vanuit het systeem CityPermit te kunnen kijken

of het voertuig staat geregistreerd als camper. Om dit mogelijk te maken is er een extra

koppeling vereist in het CityPermit en de RDW, deze gebruiken wij of afdeling Burgerzaken

niet. Wel zijn er ontwikkelingen om deze koppeling alsnog te verkrijgen.

Bewonersvergunning

Vanaf l januari 2021 komen campers niet meer in aanmerking voor een

bewonersvergunning. Met enige regelmaat kwamen er klachten binnen over het langdurig

parkeren van campers in woonwijken. ln de APV is opgenomen dat campers niet (langdurig)

in woonwijken mogen parkeren. Daarom komen campers voortaan niet meer in aanmerking

voor een bewonersvergunning.
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Gemeente Harlingen maakt gebruik van een automatische incasso waarbij burgers
automatisch een verlenging krijgen van de bewonersvergunning. De automatische incasso is

ook van toepassing op de campers, mede doordat de koppeling van CityPermit met het RDW

niet aanwezíg is. Dat kan verklaren waarom campers voor 202L een bewonersvergunning
hebben verkregen.

De bevoegdheid van het intrekken van een vergunning ligt bij het college, in de praktijk

wordt dit gedaan door de afdeling Burgerzaken in opdracht van het college. Op dit moment
wordt gewerkt aan een inventarisatie van de campers die nog een bewonersvergunning
hebben. Na de inventarisatie zal in overleg met de afdeling Burgerzaken en de

verkeerskundige worden bekeken hoe hierop het beste kan worden gehandhaafd. De

verwachting is dat de problematiek in 2022is opgelost.

vriendel ijke groet,
uders van de gemeente Harlingen,

G. Andringa C.M.
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