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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Bezoekersvergunning voor kerken 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake Parkeerstrategie 2021-

2030 (RIS308711) op 15 juli 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende 

motie ‘Bezoekersvergunning voor kerken’ (RIS309715) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• op Scheveningen deze zomer een betaald parkeerregime geldt vanaf 10.00 uur ’s ochtends, om 

zo toeristen te verleiden in parkeergarages te parkeren; 

• bezoekers van kerken, met name zij die slecht ter been zijn, hierdoor op zondagochtend 

geconfronteerd worden met fikse parkeerkosten per kerkdienst; 

 

Overwegende, dat: 

• kerkbezoekers geen groot aandeel hebben aan de parkeerproblemen op Scheveningen; 

• met een bezoekersvergunning kerken de mogelijkheid krijgen om uren in te kopen zodat 

bezoekers die niet zonder auto kunnen komen hun auto kostenvrij kunnen parkeren; 

 

Verzoekt het college: 

• kerken in aanmerking te laten komen voor het aanschaffen van een bezoekersvergunning, het 

mogelijk te maken dat zij vaker dan één keer per jaar uren bij kunnen kopen en kerken hier 

actief over te informeren, 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende.  

 

In de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2022 (= nieuwe Parkeerverordening) zal een 

vergunning voor religieuze instellingen worden opgenomen. Deze vergunning is vergelijkbaar met de 

huidige parkeervergunning voor sportverenigingen. Met deze vergunning is het mogelijk voor 

religieuze instellingen om 1.000 bezoekersuren per jaar te kopen. De criteria en voorwaarden voor de 

vergunning voor religieuze instellingen worden nog nader uitgewerkt in de nieuwe beleidsregels 

Parkeervergunningen.  
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Wanneer de criteria en kosten voor de parkeervergunning voor religieuze instellingen vastgesteld zijn, 

zal deze informatie en de wijze van aanvragen gedeeld worden via de website van de Gemeente Den 

Haag.  
 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 
 

 

 
 


