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Van: Hans Bouterse 

Verzonden: maandag 22 februari 2016 16:22 
Aan: Menno Boermans 

Onderwerp: RE: Nota Parkeernormen Schagen 2016 

 
Hallo Menno 
 
Bedankt voor je reactie 
Wat mij betreft is jou voorstel akkoord. 
Wij worstelen als OFS toch nog met het bedrag van 12.000.- .euro 
We kunnen ons niet voorstellen dat de e.t. aanleg zoveel geld moet gaan kosten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Bouterse 
 
Van: Menno  
Verzonden: maandag 22 februari 2016 14:00 
Aan: Hans Bouterse 
Onderwerp: RE: Nota Parkeernormen Schagen 2016 
 
Beste Hans, 
 
Twee jaar na de fusie gelden nog de oude beleidsnota’s. Daarna komen deze beleidsnota’s 
automatisch te vervallen. Momenteel  kunnen wij geen gebruik maken van een parkeerfonds. De 
nota parkeernormen Schagen 2016 voorziet in deze behoefte. 
 
Het bedrag van 12.000,--excl. BTW is gebaseerd op de werkelijke kosten voor de aanleg van één 
parkeerplaats incl. eigen uren, grondkosten en omgevingsvergunning.  
In de nu vervallen parkeernota Zijpe 2012 werd uitgegaan van 12.500,-- euro excl. BTW. 
 
Ik zal de termijn van aanleg op uw verzoek verkorten naar 5 jaar. 
Als de benodigde parkeerplaatsen niet binnen de 5 jaar zijn gerealiseerd, worden de gelden terug 
gestort naar de aanvrager van het bouwplan.   
 
Kan je hiermee akkoord gaan? 
 
Menno 
 
Van: Hans Bouterse 

Verzonden: maandag 22 februari 2016 11:25 
Aan: Menno Boermans 

Onderwerp: Nota Parkeernormen Schagen 2016 

 
Goedemorgen Menno Boermans 
 
Hierbij onze eerste reactie op deze nota 
1e veel te veel tekst, daardoor moeilijk leesbaar. 
2e volgens ons bestaat er al jaren een parkeerfonds. 
3e het bedrag van 12.000. euro per parkeerplaats (in of excl. btw?) vinden wij wel erg hoog. 
4e in art. 5 staat het woordje “kunnen”, volgens ons moet dit zijn “moeten”. 



5e het geld uit het parkeerfonds moet binnen 10 jaar besteedt worden, deze termijn is wel erg lang. 
     Wat gebeurt er met het geld als de 10 jaar niet gehaald wordt? 
Tot zover. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Bouterse 
Voorzitter OFS 
 
 


