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Betaald parkeren in het Twiske

Aanleiding:
Enkele jaren geleden is in Het Twiske betaald parkeren ingevoerd. D66
heeft altijd gepleit voor gratis parkeren in het Twiske en heeft in de
afgelopen jaren vragen gesteld bij de omvang van de
parkeerinkomsten.
In een recent artikel in o.a. het Noord-Hollands Dagblad over de
financiële situatie van Het Twiske werd gesteld dat in de visie voor de
komende jaren, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, wordt
uitgegaan van blijvende inkomsten uit parkeergelden omdat het
bestaande parkeersysteem boekhoudkundig is afgeschreven.
Het College van B&W wordt gezien het bovenstaande verzocht de
volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is deze visie definitief vastgesteld of komt deze visie nog ter
bespreking in de Raad van Oostzaan ?
2. Naar de mening van D66 is de aanname dat parkeergelden in
lengte der jaren voor extra inkomsten zorgen onjuist omdat
daarbij geen rekening is gehouden met extra onderhoudskosten
van een ouder wordend parkeersysteem en de op enig moment
benodigde herinvestering voor een nieuw parkeersysteem. Deelt
u deze mening ?
3. Zo ja, op welke wijze brengt u die mening onder de aandacht
van Het Twiske ?
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4. Naar de mening van D66 is er tot op heden geen duidelijk beeld
over de kosten en de baten van het huidige parkeersysteem.
Bent u bereid aan het bestuur van Het Twiske de volgende
vragen te stellen:
a. Wat zijn sinds de introductie de totale kosten van het
parkeersysteem

(zoals

o.a.

investering,

bouwkundige

aanpassingen, ICT, onderhoud en rente i.v.m. investering)
geweest en wat zijn de totale opbrengsten (ontvangen
parkeergelden) geweest.
b. Wat

zijn

de

te

verwachten

extra

kosten

voor

het

onderhoud aan het ouder wordende parkeersysteem en
wat zijn de op termijn te verwachten kosten bij een
herinvestering i.v.m. een nieuw parkeersysteem ?
c. Hoe zijn de bezoekersaantallen voor en na de invoering
van het betaald parkeren ?
d. Hoe staan bezoekers en ondernemers in Het Twiske
tegenover betaald parkeren ?
S.G.R. Julius namens de fractie van D66 Oostzaan

2

