
Bijlage 1 Tarieventabel 
Behorende bij Verordening Parkeerbelastingen 2023 

  

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

  

€ 0,55 1
e
 30 minuten in gebied A, Waddenpromenade a 

€ 2,50 Na 30 minuten, per uur 
€ 25,00 Maximum dagtarief 

€ 1,10 1
e
 uur in gebied B, Voorstraat b 

€ 2,00 Na 1 uur, per uur 
€ 15,00 Maximum dagtarief 

€ 1,10 1
e
 vier uur, per uur in gebied C, Binnenstad c 

€ 2,00 Na 4 uur, per uur 
€ 15,00 Maximum dagtarief 

€ 0,35 1
e
 acht uur, per uur in gebied D, Schil dagparkeren 

(Spoorstraat, Nieuwe Vissersha- 

ven en Willemshaven) 

d 

€ 2,50 

€ 10,00 
Na 8 uur, per uur 

Maximum dagtarief 

€ 0,35 1
e
 acht uur, per uur In gebied E, Station e 

€ 2,50 Na 8 uur, per uur 
€ 10,00 Maximum dagtarief 

€ 12,50 24 uur In gebied F, Camperparkeerplaat- 

sen 

f 

(Nieuwe Vissershaven) 

€ 1,10 1
e
 vier uur, per uur In gebied G, Pleintje Noorderha- 

ven 

g 

€ 2,00 Na vier uur, per uur 
€ 15,00 Maximum dagtarief 

€ 0,25 1
e
 acht uur, per uur In gebied H, Vignetgebied h 

€ 2,50 Na acht uur, per uur 
€ 7,50 Maximum dagtarief 

  

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

op basis van: 

  

een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, 

derde lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening 

2023: 

a. 

€ 28,90 kalenderjaar gebied B en C, Voorstraat en Binnenstad I. 

€ 2,90 kalenderjaar gebied H, Vignetgebied II. 

€ 28,90 kalenderjaar gebied I, Vijverbuurt III. 

  

een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, 

derde lid, onderdeel b, van de Parkeerverordening 

2023: 

b. 

€ 6,00 dag Gebied B, C en I, Voorstraat, Binnenstad en Vijver- 

buurt 

€ 23,00 week 

€ 52,00 maand 

€ 14,40 maand Voor de eerste bedrijfsvergunning per bedrijf digi- 

taal 

€ 173,30 kalenderjaar 

€ 19,30 maand Voor de eerste bedrijfsvergunning per bedrijf 

analoog 

€ 231,00 kalenderjaar 
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€ 36,10 maand Voor de volgende bedrijfsvergunning(en) per be- 

drijf digitaal 

€ 433,10 kalenderjaar 

€ 40,90 maand Voor de volgende bedrijfsvergunning(en) per be- 

drijf analoog 

€ 490,90 kalenderjaar 

  

een bezoekersvergunning als bedoeld in artikel 3, derde 

lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 2023: 

c. 

€ 21,00 kalenderjaar Bezoekersvergunning Binnenstad I. 

(inclusief 20 uur per week per woonadres gratis) 

€ 2,90 Per stuk / dag Bezoekerskaart Binnenstad analoog 

(alleen in uitzonderlijke gevallen na collegebesluit) 

€ 2,10 kalenderjaar Bezoekersvergunning Vignetgebied II. 

(inclusief 20 uur per week per woonadres gratis) 

€ 0,80 Per stuk / dag Bezoekerskaart Vignetgebied analoog 

(alleen in uitzonderlijke gevallen na collegebesluit) 

  

een dienstenvergunning als bedoeld in artikel 

3, derde lid, onderdeel e, van de Parkeerveror- 

dening 2023: 

d. 

€ 9,60 maand digitaal   

€ 115,50 kalenderjaar digitaal 

€ 14,40 maand analoog 

€ 173,30 kalenderjaar analoog 

  

een werknemersvergunning als bedoeld 

in artikel 3, derde lid, onderdeel f, van de 

Parkeerverordening 2023: 

e. 

€ 9,60 maand Werknemers A I. 

€ 115,50 kalenderjaar 

€ 2,90 maand Werknemers B II. 

€ 34,70 kalenderjaar 

€ 2,90 maand Werknemers C III. 

€ 34,70 kalenderjaar 

  

een stallingsbedrijvenvergunning als bedoeld in ar- 

tikel 3, derde lid, onderdeel g, van de Parkeerveror- 

dening 2023: 

f. 

€ 7,20 maand   

€ 86,60 kalenderjaar 

  

een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 

3, derde lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening 

2023: 

g. 

€ 5,80 per stuk / dag gebied C, Binnenstad I. 

€ 1,20 per stuk / dag gebied H, Vignetgebied II. 

  

een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3, 

derde lid, onderdeel i, van de Parkeerverordening 2023: 

  h. 

€ 1,20 per stuk / dag 
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Een forensenvergunning als bedoeld in artikel 3, 

derde lid, onderdeel k van de Parkeerverordening 

2023: 

  i. 

€ 11,60 maand 

€115,50 kalenderjaar 

  

Een vaargastenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel 

l van de Parkeerverordening 2023: 

  j. 

€ 5,80 per stuk in gebied D, Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vissershaven 

en Willemshaven) van vrijdagavond 22:00 – zaterdagochtend 10:00 

uur 

  

Een short-stay vergunning als bedoeld in artikel 3, derde 

lid, onderdeel m van de Parkeerverordening 2023: 

k. 

€ 11,60 maand in gebied D, Schil dagparkeren (Spoorstraat, Nieuwe Vis- 

sershaven en Willemshaven) 

  

€138,60 kalenderjaar 
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